
FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Animátoři SKM Sebranice vás zvou na tradiční drakiádu, která se bude konat v neděli 
10.10.2021 ve 14,00 hodin na Kolářově kopci. Tradiční bude také soutěž o nejdále letícího, 
nejkrásnějšího a nejneobvyklejšího draka. 

 

• V neděli 17.10.2021 je Posvícení (Slavnost Posvěcení kostela) v Sebranicích a v Lubné. 
 

• V neděli 17.10.2021 je sbírka na Papežská misijní díla. 
 

• Zveme animátory od 9. třídy a výš na animátorské setkání, které se bude konat 22.-
24.10.2021 v Sebranicích. Na programu bude chystání programu na CSSA Sebranice 2021. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL / KAPLE 
10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,30 kaple SDB 7,00 7,00 7,00 7,00 1) 7,00 7,30 
Sebranice 9,00 x x x x x x 9,00 
10.10. Lezník; 17.10. Lubná    10,30 x x x x x x 10,30 
Sebranice  x x x x x 2)17,00  x x 
 Lubná  x x x x 18,30 x 18,00  x 
3) Š. Důl, Střítež; 4) Lezník; 5) Sebranice  x x 3) 18,30 4)18,30  x 5)18,30  x x 

 
1) Druhá mše svatá je ve stejném čase v kapli komunity „na úmysly v salesiánské aplikaci IZIDOOR“. 
2) Adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence. 
 

OKÉNKO PRO DĚTI:   

 
 

 ÚVOD DO LITURGIE – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

 

 Moudrost Šalamouna je příslovečná; král ji však získal poté, co se před Bohem, vnitřně, vzdal slávy a 
bohatství. Také bohatý mladík z evangelního příběhu má možnost získat skutečné bohatství moudrosti, není 
však ochoten vzdát se svého majetku a pohodlného života. S podobnou volbou se Ježíš obrací i na nás. 
 

 
1. čtení: Mdr 7,7-11  
 

 Mladý král Šalamoun prosí o dar moudrosti, aby 
mohl dobře vládnout. My nejsme pozemskými vládci, 
ale vládnout musíme také: sobě, životním 
okolnostem, lidem, za které neseme zodpovědnost. I 
to je důvod k tomu, abychom si vyprošovali moudrost 
od Boha. 
 

 Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil 
jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí 
jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství 
ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. 
Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý 
kámen, protože všechno zlato je vzhledem k ní 
jen troška písku a za bláto lze počítat vedle ní 
stříbro. Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl 
jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž 
nehasne její záře. Spolu s ní se mi dostalo všeho 
dobra a skrze ni nespočetného bohatství. 
 
2. čtení: Žid 4,12-13  

 

 Co velikého dokáže způsobit Boží slovo v člověku, 
pokud je přijme – o tom mluví úryvek z listu Židům. 
 

 Boží slovo je plné života a síly, ostřejší, než 
každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení 
duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i 
nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a 
hnutími. Není tvora, který by se před Bohem 
mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a 
odkryté a jemu se budeme zodpovídat. 
 
Evangelium: Mk 10,17-30  
 

 Ježíšovy náročné požadavky děsí učedníky, protože 
je nechápou. Jak jim rozumíme my?  

 

 Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl 
nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: 
„Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal 
věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě 
nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom 
jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‚Nezabiješ, 
nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé 
svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i 
matku!‘ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno 
jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na 
něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti 
schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej 
chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď 
a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a 
odešel zarmoucen, protože měl mnoho 
majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým 
učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího 
království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci 
užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu 
řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího 
království! Spíš projde velbloud uchem jehly, 
než vejde bohatý do Božího království.“ Oni 
užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo 
tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a 
řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. 
Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl 
Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za 
tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: 
Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo 
sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě 
a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc 
nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, 
matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, 
a v budoucím věku život věčný. A tak mnozí 
první budou posledními a poslední prvními.“ 

 

Neopouštěj moudrost — bude tě chránit, miluj ji — bude o tebe pečovat. 
 

Přís 4,6 
 
 

 

Jdi, Prodej všechno,  
co máš a následuj mě! 

Následovat Ježíše se zdá někdy nesnadné a 
obtížné – v neděli dopoledne si nemohu 
dělat co chci, protože jdeme do kostela.  
 

Jakmile se ale vydám dobrovolně s 
Ježíšem na cestu, odevzdám mu část svého 
bohatství (což bývá nejčastěji volný čas), 
on mi vše několikanásobně vrátí a 
vynahradí. 
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Vytvořilo Společenství rodičů u sv. Vojtěcha v Praze 

„Tati, umíš se podepsat se zavřenýma očima?“  
„Jistě:“  
„Tak mi, prosím, podepiš žákovskou knížku.“ 
 

Dvě dámy na pláži: „To je příšerné, mám 
plnou hlavu písku!“ „Zajímavé, mně se to 
dostalo jen do vlasů!“ 
 

NEZBEDOVY VTIPY  Policejní hlídka zastaví auto, které řídí pes 
a vedle něj sedí postarší muž. „Člověče“, 
ptá se zmatený policista, „Jak můžete 
dovolit, aby pes řídil auto?“ 
„Mně se neptejte, já jsem jen stopař.“ 
 

„Taky ti vichřice poškodila stodolu?“ 
„Nevím, já jsem ji ještě nenašel!“ 
 



      Příští redakční uzávěrka: 13.10.2021. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
  

F a r n o s t  s v .  M i k u l á š e  S e b r a n i c e  u  L i t o m y š l e  

 

   SLOVO NA NEDĚLI 
28. neděle v mezidobí  10.10.2021 

 

Tato rubrika chce informovat o aktuálním 
dění v církvi a dávat nové podněty k tomu, co 
se děje kolem nás. Vhodné postřehy a nápady 
můžete posílat na farnost@farnostsebranice.cz  
 
VÝZVA K EVANGELIZACI MLÁDEŽE 
 

 „CCEE“ – „Rada evropských biskupských 
konferencí“ se na slavnostním plenárním zasedání 
v Římě (k padesátému výročí svého trvání) 
zamýšlela nad encyklikou papeže Františka: 
„Fratelli tutti“ (o bratrství a sociálním přátelství). 
Vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin 
přednesl na jednání deset bodů, z nichž za 
nejdůležitější pokládal starost o mládež a její 
evangelizaci. Usilovat o předání živé víry dalším 
generacím. Probudit v mládeži přednostní zájem o 
Krista a o plnohodnotný, aktivní život v církvi. 
 

 Budoucnost světa i našeho národa závisí na 
celkové úrovni lidí, kterou může plně 
poskytnout a zaručit živý vztah k Bohu, tak 
jak ho nabízí křesťanství a církev. Čím větší 
bude odklon od Boha a od Božího zákona, tím 
více se budou prosazovat zákony džungle: 
právo silnějšího, sobectví, lež, úpadek 
rodinného života i celé společnosti atd., tak, 
jak to ostatně můžeme sledovat v současném 
západním světě, a tedy i u nás, kde se 
křesťanství a jeho zásady čím dál víc vytrácí. 
Proto je dnes tak naléhavá výzva plně se 
zaměřit hlavně na solidní křesťanskou 
výchovu dětí a mládeže, která je budoucností 
národa i světa. Je to velká výzva především 
pro rodiny a vychovatele na všech úrovních, 
protože zde se kladou základy budoucnosti 
člověka i celé společnosti.    

  Křesťanské myšlení a poznání [„víra“] 
vychází ze dvou zdrojů. Ze „Stvoření“ 
[užívám termíny: příroda, svět, vesmír, 
univerzum, Stvoření; míním jimi víceméně 
totéž]. Hovoříme o poznání „světlem 
přirozeného rozumu“. A ze „Zjevení a 
Vtělení“ [Boží sebesdílení – sebedarování se 
člověku, skrze Boží slovo a vtělené Slovo, 
Ježíše z Nazareta]. Hovoříme o „nad-
přirozeném poznání“, či „nadpřirozené víře“, 
a o poznání „rozumem, osvíceným nad-
přirozenou vírou“. Jedná se skutečně o 
rozumové poznání, protože je adresováno 
našemu rozumu.  
 

 Je „nadpřirozené“, protože není vlastním 
plodem přirozeného rozumu. Je nám 
darováno Bohem. Součástí naší lidské 
přirozenosti ale je zásadní otevřenost tomuto 
„nadpřirozenému daru“. V této souvislosti 
mluvíme o „lidském duchu“ [ne duši!] který 
je schopen, dokonce má touhu, překračovat 
sebe sama, vztahovat se nad sebe, 
k nekonečnu, k věčnosti, k tajemství… 
Člověk je proto schopen toto nadpřirozené 
poznání přijmout rozumem.  
 

 Křesťanské myšlení ověřuje, že oba 
zdroje poznání jsou v souladu a navzájem se 
prostupují a doplňují. V posledku vyvěrají 
z jednoho pramene a tím je Živý Bůh. Říkáme, 
že „nadpřirozené poznání [víra]“ je dar a 
tajemství [Ř mystérion přešlo do L 
mystérium tajemství]. Pojem tajemství 
budeme muset dále vysvětlit.  
 

 O K É N K O  O . P A V L A  …  
 6. Poznání Boha rozumem? … ale jděte!  

 

pokračování  v příštím Slově na neděli 

 Vyjdeme nejprve z „přirozeného 
poznání“. Přirozeným východiskem křesťan-
ského [lidského] myšlení je to, co je přístupné 
našim smyslům, a to, co je přístupné našemu 
rozumu. V obou případech je to „příroda“, 
v níž žijeme, a vše co obsahuje. „Vesmír“ je 
první manifestací [projevem] Boha. Někdy též 
hovoříme o „přirozeném zjevení“. Užíváme 
termín „Stvoření“. Nejprve skrze Stvoření 
poznáváme Boha.  
 

 Boha poznáváme vždy nepřímo. Je 
nepřístupný našim smyslům ‚přebývá 
v nepřístupném světle‘ [1Tm 6:16]. Je ale 
přístupný našemu rozumu. Poznáváme ho 
„světlem přirozeného rozumu“ ze Stvoření 
‚když lidé přemýšlejí o jeho díle‘ [Ř 1:20]. 
Takové poznání je autentické, rozumné, 
pravdivé, jisté, ale zásadně neúplné! Toto je 
také učení svatých Písem obou Zákonů a 
trvalá nauka církve, která vytrvale hájí 
autonomii lidského rozumu.  
 

 Základním textem je učení sv. apoštola 
Pavla: ‚Bůh dává z nebe jasně najevo svůj 
hněv při každé bezbožnosti a nespravedlnosti 
lidí, kteří svou nespravedlností překážejí 
pravdě. Neboť co se může o Bohu poznat, je 
pro ně jasné, protože jim to Bůh sám zjevil. Co 
je totiž u něho neviditelné – jeho věčná moc a 
jeho božské bytí – to je možné už od počátku 
světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. 
Proto je nelze omluvit. Ačkoli Boha poznali, 
přece ho jako Boha nectili a neprojevovali mu 
vděčnost…‘ [Ř 1,18–25].  
 

 O. Pavel – Reverend 
 

KONFERENCE O SYNODALITĚ 
 

Zveme vás na konferenci o synodalitě, která se 
uskuteční v úterý 12.10.2021 od 14,45 hodin na 
Kat. teologické fakultě UK v Praze -Dejvicích. 
Bližší informace jsou na webových stránkách 
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211006konference-
o-synodalite nebo na www.farnostsebranice.cz.  
 
Program: 
14.45 – zahájení: děkan Vojtěch Novotný 
 

1. blok 15.00 – 16.00  
Josef Prokeš – Úvodní inspirace cestou 
Exodu pro společnou cestu naší církve 
 

Tomáš Holub – Aktuální synodální cesta 
církve, jak konkrétně 
 

Aleš Opatrný – Poučení z Plenárního sněmu 
 

2. blok 16.30 – 17.30 
Jan Kotas – synodální život ve farnosti 
 

Michal Opatrný – Německá synodální cesta 
 

Norbert Schmidt – Liturg prostor a synodalita 
 

3. blok 18.00 – 19.00  
Michal Kaplánek – Jak vytvářet v církvi 
prostor aktivního naslouchání 
 

Pavel Frývaldský – Synodalita a teologické 
základy dialogu 
 

Benedikt Mohelník – Církev jako komunio 
– Teologální, diakonální a sociální rozměr 
 
 

C ÍRKEV	A 	SVĚT  

Kdy končí noc  
Starý rabín se jednou zeptal svých žáků, podle čeho se pozná okamžik, kdy končí noc a začíná 
den. „Snad podle toho, že se snadno rozezná pes od ovce?“ „Ne,“ řekl rabín. „Když poznám 
datlovník od fíkovníku?“ „Nikoliv,“ odpověděl rabín. „A jak je to tedy?“ ptali se ho žáci. Rabín 
odvětil: „Je to tehdy, když poznáš bratra nebo sestru, díváš-li se na nějakou osobu. Do té chvíle 
byla ještě ve tvém srdci noc.“ 
 

„Naučili jsme se létat jako ptáci, plavat jako ryby, ale nenaučili jsme se umění žít jako bratři.“ 
 

Martin Luther King 
 


