
FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• 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. 
 

• O. biskup Jan Vokál nás zve na zahájení diecézní části celosvětové biskupské synody. 
Diecézní část synody otevřeme v neděli 17.10.2021 v katedrále Svatého Ducha v Hradci 
Králové. Ve 14,00 hodin je na programu úvodní modlitba a základní informace o synodě, 
v 15,00 hodin navážeme mší svatou s požehnáním pro celou diecézi a každého, kdo se k 
synodě připojí. 

 

• V neděli 24.10.2021 bude první z řady setkání Katechezí pro dospělé. Začne v 18,00 
hodin v kostele v Sebranicích. Bližší informace jsou ve vývěsce nebo na webových 
stránkách farnosti www.farnostsebranice.cz.  

 

• 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 
17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 

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 

Střítež (změna času mše svaté) x x 18,00 x x x x x 
3) Š. Důl; 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 – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

 

 Jak správně používat moc, kterou nám někdo svěřil? To je odvěký problém celého lidstva. Bible 
dává jednoduchý návod: přijmout moc jako příležitost ke službě druhým. Ježíš upozorňuje, že 
nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil, a to i za cenu nasazení vlastního života. 
 

 1. čtení: Iz 53,10-11 
 

 Ježíš Kristus nepřišel na svět proto, aby 
‚jenom trpěl‘, ale aby ‚dal svůj život na 
usmíření‘, a tím osvobodil lidstvo spoutané 
sobectvím a hříchem. 
 

 Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého Služebníka 
utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří 
potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se 
zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše 
uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj 
spravedlivý Služebník ospravedlní mnohé, 
neboť sám ponese jejich viny. 
 
2. čtení: Žid 4,14-16 

 

 Hlavní téma listu Židům je Kristus, věčný 
velekněz. On, ačkoli je Božím Synem, je nám 
blízký pro své lidství a pro soucit, který má 
s námi, hříšníky. 
 
 Bratři! Máme vynikajícího velekněze, který 
prošel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží 
Syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš 
velekněz není takový, že by nebyl schopen mít 
soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám 
byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale 
nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s 
důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli 
milosrdenství a nalezli milost, kdykoli 
potřebujeme pomoci. 

Evangelium: Mk 10,35-45  
 

 Úryvek z dnešního evangelia zachycuje část 
rozhovoru Ježíše s učedníky, ve kterém 
apoštolé mluví o vyznamenání (poctách) za 
službu pro Boží království, zatímco Ježíš mluví 
o utrpení, skrze něž se do nebe může dojít. 
 

 K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub 
a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys 
nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co 
chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať 
v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a 
druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, 
co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát 
se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni 
mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: 
„Kalich, který já piji, pít budete a v křest, ve který 
já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po 
mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro 
ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo 
ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. 
Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se 
pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a 
velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi 
však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi 
vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by 
chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. 
Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal 
sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako 
výkupné za všechny.“ 

 

OZNÁMENÍ O PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADĚ FARNOSTI 
 

 V září tohoto roku skončilo pětileté volební období pro pastorační a ekonomickou radu 
farnosti. Poděkování patří všem členům, kteří věnovali svůj čas, nápady a nasazení pro pomoc 
naší farnosti (Členové Pastorační rady: Libuše Bulvová, Martin Filipi, Jitka Jílková, Božena 
Havranová, Pavel Kuchta, Marie Kučerová, Pavel Krejsa, Tomáš Nykl, Jan Šplíchal a členové 
ERF: Jiří Boštík, Pavel Jílek a Anna Jílková).  
 

 V pondělí 18.10.2021 bude v 19,00 hodin na faře poslední schůzka obou rad, při kterém 
dohodneme pravidla pro volbu nových rad a zároveň proběhne osobní poděkování všem členům 
za naši farnost. 

Ladislav Kozubík  
 
  

 Žily byly dvě lokomotivy, můžeme jim říkat 
mašinky. Znaly se celý život od prvního 
šroubku, protože byly vyrobené ve stejný den 
stejného roku ve stejné továrně. Obě jezdily už 
několik let na stejné trati a tahaly za sebou 
osobní vagony. Jediný rozdíl mezi nimi byl 
takový, že první mašinka byla zelená a druhá 
modrá.  
 

 Jezdily několik let a modré mašince začalo 
být divné, že zatímco ona jezdí ze všech sil, 
vždy spotřebuje větší množství elektřiny a do 
každé stanice přijede tak unavená, že musí 
odpočívat a mnohdy do konečné zastávky 
dorazí i se zpožděním. Zelená mašinka nikdy 
zpoždění neměla, jezdila zlehka a s úsměvem, 
a i elektřiny spotřebovala méně. „Jak je to 
možné?“, vrtalo v motoru modré lokomotivě, a 

tak jednou, když se potkali na Hlavním nádraží, 
zeptala se na to zelené mašinky. „Já nevím, čím to 
je“, odpověděla jí zelená mašinka. „Nic zvláštního 
nedělám. Jenom pořád dávám pozor, co mi můj 
strojvedoucí říká, poslouchám ho totiž hrozně ráda. 
Taky dávám pozor, aby se mým cestujícím dobře 
jelo, aby jim to nedrncalo. Ani nevím, že jsem v 
konečné stanici rychleji než ty.“ 
 
 

Vy už možná, děti, tušíte, že kdyby apoštolé, 
Jakub a Jan, slyšeli tuto pohádku, asi by 
nepřišli k Pánu Ježíši s prosbou, aby jim zajistil 
první místa v Božím království.  
 

Možná by se nejdříve snažili co nejvíce 
pomáhat druhým, jako Pán Ježíš, pak by se 
nemuseli starat o své místo v nebi J 

DVĚ MAŠINKY 
 



      Příští redakční uzávěrka: 20.10.2021. 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 
29. neděle v mezidobí  17.10.2021 

 

PAPEŽ JAN PAVEL I.  
bude blahořečen 
  

Papež František uznal zázrak 
uzdravení na přímluvu svého 
předchůdce ctihodného Jana 
Pavla I., který společně s šesti 
dalšími osobami bude 
prohlášen za blahoslaveného. 
    

 

 Papež František udělil 13. října svůj souhlas k 
tomu, aby v kauze blahořečení Jana Pavla I. a šesti 
dalších osob byly učiněny další kroky. 
 

 Jan Pavel I., často označovaný za „usmívajícího 
se papeže“, zemřel náhle 28. září 1978, kdy byl v 
papežském úřadu pouhých 33 dní. Prioritou jeho 
krátkého pontifikátu bylo pokračovat v práci II. 
vatikánského koncilu. Již před svým zvolením byl 
Albino Luciani znám svou pokorou, důrazem na 
duchovní chudobu a svou horlivostí pro 
vyučování víry srozumitelným způsobem. 
 

 Jan Pavel I. byl prohlášen ‚ctihodným‘ papežem 
Františkem v roce 2017. Zázrakem přisuzovaným 
přímluvě Jana Pavla I. je uzdravení děvčete z 
arcidiecéze Buenos Aires v Argentině, které 
trpělo vážnou formou encefalopatie, nemoci 
poznamenávající mozek. 
 

Převzato z www.církev.cz 
 

Ohlédnutí za drakiádou 
 

 Minulou neděli mnozí farníci s napětím 
vzhlíželi k nebi. A není divu: pouštění draků 
bylo, jak se říká, na spadnutí, - a vítr nikde! 
Naštěstí dobrou náladu nedělá jen příznivý 
vítr. Ti, co se v neděli odpoledne vypravili na 
Kolářův kopec, jistě nelitovali. 
 

  Měl bych odpovědět NE! Ale jsem poněkud 
v rozpacích. Důvodem je, že jsme již rozlišili, 
v jakém smyslu a v jakých významech užíváme 
pojem „víra“. Odmítli jsme „lidovou“ představu 
„slepé víry“. Charakterizovali jsme víru jako 
„rozumové poznání Boha“, a dále, že víra je 
poznání, pochopení, porozumění… Musíme 
rozlišit i zde.  
 

 Většina lidí [leckdy i křesťané] má představu: 
věřící „věří, že je Bůh“, nevěřící „věří že není 
Bůh“. Úmyslně neříkám „nevěří že je Bůh“, 
v těchto souřadnicích je to skutečně víra, ne 
nevíra. Ale to se pohybujeme úplně mimo realitu 
křesťanství, na úrovni pocitů, dojmů a představ 
[„slepá víra“] a zde je NE zcela oprávněné.  
 

 Přírodní vědy na otázku Boží existence 
neodpovídají. Není jejich předmětem, chybí jim 
k tomu „nástroj“. Pravdivost poznatků ověřují 
„pozorováním a experimentem“. Bůh je smyslům 
nepřístupný. Experimentovat s ním nelze. 
Z pohledu filosofie [metafyziky] nejde o otázku 
„víry“ nebo „nevíry“, ale o „světonázorový 
postoj“, z jakého pohlížím na „svět“ a jak 
rozumím „světu“. Jak „chápu a vykládám“ 
skutečnost a vědecké poznatky o ní.  
 

 Z hlediska „křesťanského učení“ [víry; učení 
církve; potažmo teologie] se skutečně jedná o 
poznání z „dostupných zdrojů“. Svatá Písma a 
biblické myšlení si takovou otázku vůbec 
neklade. Existenci Boha považuje za 
axiomatickou pravdu, něco, co je tak zřejmé, 
jasné a jisté, že není třeba, ba je zbytečné se po 
tom vůbec tázat.  
 

 Pokusím se tedy odpovědět jinak: Otázka 
Boží existence není předmětem křesťanského 
„věření“, ale jistého „rozumového poznání“, – ze 
Stvoření, Zjevení a Vtělení. Křesťanské „věření“ 
ve vlastním slova smyslu pak je „víra Osobní“ – 
věřím „v Boha a Bohu“, Věřím v Tebe a Tobě. 
Jistota takového „věření“ nepramení ze mne, ale 
z Boha. Z Toho, jemuž věřím. Moje věření 
[„osobní víra“] je pak moje odpověď na Boží 

 O K É N K O  O . P A V L A  …  
 
7. Věří křesťan že existuje Bůh? 

 

pokračování v příštím Slově na neděli 

pravdivost a věrnost, a to úsilím o mou věrnost 
Bohu a pravdivý život z víry. V tomto smyslu je 
víra vztah k Bohu. Víra v nejvlastnějším slova 
smyslu se tedy týká především nezpochybnitelné 
Boží věrnosti, pravdivosti a lásky.  
 

 V křesťanském učení [teologii] ve vlastním 
slova smyslu, se pak tato otázka neklade, 
považuje se za axiom, axiomatickou pravdu, která 
se „neprokazuje“, protože je známá z „jiných 
zdrojů“. Ze Stvoření, Zjevení, Vtělení.  
 

 O co se opírá naše „přirozené poznání“ Boha 
ze Stvoření? O poznatky vědních oborů, 
především „přírodních věd“, ale také o teorii 
informace, historické a filosofické vědy aj. 
Samotné vědecké poznatky jsou ke „křesťanství“ 
„přívětivé a vlídné“. Vesmír, fenomén „živých 
organismů“… to vše vykazuje charakter 
„důmyslného plánu, účelného uspořádání a 
[zvenčí] vložené informace“. Ukazuje k „tvůrčí 
inteligenci“, k „inteligentnímu původci“.  
 

 K poznání Boha „světlem přirozeného 
rozumu“ se vrátíme. Je třeba ho vysvětlit a 
vysvětlit pojmy. Občas, jak se to hodí, vložím 
kapitolu/kapitoly, kde se budu tímto tématem 
zabývat.  
 

 O. Pavel – Reverend 
 
 

 Soutěžní porota to sice měla jednodušší, 
když hodnotila dolet draků, originalitu a 
krásu zpracování (pořádně vzlétl pouze drak 
Matouše V. a posuzovat krásu, většinou 
zakoupených draků, by nadávalo smysl), ale 
o to víc se tvořily skupinky debatujících a 
bavících se farníků, byly tam malé děti i velcí 
dospělí, také psi, no a – draci! To je asi 
kolorit, se kterým jste se mohli na tradiční 
podzimní akci SKM Sebranice setkat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A jak to na Drakiádě vypadalo? Kromě 
toho, že se můžete povyptávat účastníků 
drakiády, nabízíme alespoň několik 
fotografií.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C ÍRKEV	A 	SVĚT  

Moudrost sv. Františka Saleského  
 Jeden mladý student měl ohromnou chuť 
starat se ve svém životě jen a jen o lidské 
dobro. Jednoho dne navštívil sv. Františka 
Saleského s dotazem: „Co mám dělat, aby byl 
ve světě pokoj?“ 
 Svatý František mu odpověděl: „Nebouchat 
tak silně dveřmi...!“ 

 

Poděkování patří organizátorům Drakiády – SKM 
v Sebranicích, jmenovitě: Ondrovi Kopeckému., Štěpánu 
Jílkovi, Jiřímu Jílkovi a O. Jožkovi G. za jejich ochotu a 
nápaditost.  
 

DRAKIÁDA 

10.10.2021 

Palestina, ilustrační foto 


