ÚVOD DO LITURGIE – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

FARNÍ OHLÁŠKY

Bůh je dokonalý ve svém milosrdenství. Nad hříšníkem se slitovává ne proto, že by byl vůči zlu
slabý, ale naopak: protože má ničím neohraničenou lásku ke stvoření, může si dovolit i velkorysé
gesto odpuštění.

• Při sbírce na Papežská misijní díla bylo minulou neděli vybráno 19.210,- Kč. Dostali jsme
také dar na kostel 10 tis. korun. Děkujeme všem, kdo do sbírky i darem přispěli.

1. čtení: Jer 31,7-9

P OŘAD BOHOSLUŽEB

V prvním čtení vyzývá prorok svůj národ, ale i
nás, abychom vyšli z otroctví ke svobodě dětí
Božích.
Tak praví Hospodin: „Oslavujte Jakuba, jásejte
nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot:
Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele! Hle,
přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je
od končin země; slepí a kulhaví budou mezi nimi,
spolu se ženami v naději a nedělkami; veliký zástup
bude těch, kteří se sem vrátí. Přicházejí s pláčem, ale
útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním
proudům přímou cestou, na níž neklopýtnou. Stal
jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým
prvorozencem.“
2. čtení: Žid 5,1-6
Ježíš odpuštění hříchů nepotřeboval. Přesto se
staví po boku nám, hříšníkům, možná právě
proto, aby ukázal, že v něm nemusíme vidět
přísného soudce, ale toho, který s námi soucítí a
pomáhá nám.
Každý velekněz je brán z lidu a bývá
ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha,
aby podával dary a oběti za hříchy. Protože sám
je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s
chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat
oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi.

Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám,
nýbrž musí být povolán od Boha jako Árón.
Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu
velekněžství sám, ale dal mu ji ten, který mu
řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“,
jak říká i na jiném místě: „Ty jsi kněz navěky
podle řádu Melchizedechova.“

• Ze soboty 30.10. na neděli 31.10.2021 se mění letní čas na zimní.

KOSTEL / KAPLE
Sebranice
Sebranice
24.10. Lezník; 31.10. Lubná
Sebranice
Lubná, 3) Střítež
4)
Š. Důl; 5) Lezník; 6) Sebranice

Evangelium: Mk 10,46-52
I člověk slepý (zaslepený) se může setkat
s Boží láskou, která uzdravuje. Ne nadarmo
na začátku mše svaté opakujeme slova: ‚Pane,
smiluj se nade mnou!‘
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem
vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák –
Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to
Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův,
Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho
okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc:
„Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se
zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho
slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá
tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi.
Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe
udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“
Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A
ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.

V OLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY
V těchto dnech budou probíhat volby do Pastorační rady farnosti (PR) a doplnění členů
Ekonomické rady farnosti (ER). Ve Velké síni v Sebranicích si můžete vyzvednout volební
lístek. Volit mohou farníci od 15ti let věku a rovněž mohou být sami zvoleni. Jak je popsáno na
volebním lístku: kandidáty do (PR) i do (ER) můžete zapsat vždy dva za jednotlivé obce. Označte
je, prosím, zřetelně (adresa, kontakt), aby bylo možné volené správně identifikovat. Volit můžete
kandidáty i z jiné obce než vaší. Volte, prosím, uvážlivě, pouze ty, o kterých důvodně
předpokládáte, že jsou schopni svěřený úkol naplnit, ale také že jsou ochotni volbu přijmout.
Pokud máte více kandidátů, napište je do řádků „Další“ (nezapomeňte na SKM). Zřetelně
vyplněný lístek odevzdejte, prosím, nejpozději do 31.10.2021 na faru v Sebranicích. Výsledky
voleb budou zveřejněny v prvním listopadovém týdnu.
Ladislav Kozubík

1)
2)

24.10.

25.10.

26.10.

27.10.

28.10.

29.10.

30.10.

Ne

Po

Út

St

Čt

Pá

So

7,30
9,00
10,30

kaple SDB

7,00

7,00

7,00

7,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7,30
9,00
10,30

x

x

x

x

x

2)17,00

x

x

x

x

3) 18,00

x

18,30

x

18,00

x

x

x

4) 18,30

5) 18,30

x

6)18,30

x

x

1)

7,00

31.10.

Ne

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

OKÉNKO PRO DĚTI:
Milé děti, na 24. října připadá oslava
Světového dne misií. Světový den modliteb
za misie, slavený každoročně předposlední
neděli v říjnu, je v České republice také
známý pod názvem Misijní neděle. Na
mnoha místech světa ‚staví‘ děti MOST, což
je zkratka pro několik slov; ta nabízí aktivitu
pro misijní krajiny: M - znamená modlitbu,
O - je odříkání, S - služba a T - je tvořivost.

Zkuste si vyrobit jídlo, které jí děti v misiích: Můžete si s rodiči vybrat, jakým způsobem
chcete pomoci např. dětem v Africe, nebo
Indii, nebo kdekoli jinde na světě:
M - modlit se za potřebné v jiných částech světa
O - odříct si něco pro děti v misiích
S - přiložit ruku k dílu (pomoci rodičům apod.)
Potřebné suroviny:
1 litr vody, sůl, 3/4 kg kukuřičné mouky
T - uspořádat misijní jarmark z věcí, které vyrobíte
Recept:

MAMALIGA

V hrnci přivedeme do varu osolenou vodu a pomalu do
ní nasypeme hrubou kukuřičnou mouku a důkladně
promícháme. Vaříme za stálého míchání až do
zhoustnutí, asi 6—8 minut.
Necháme trošku vychladnout (cca 1 minutu) a pak se
pokusíme obsah hrnce vyklepnout na prkénko nebo
pečící papír.
Je-li mamaliga správně uvařena, měl by vzniknout hezký
žlutý bochánek, který se jí jako příloha k mnoha pokrmům.
Hodí se hlavně místo rýže, knedlíků, chleba atd.

Podle dětského časopisu DUHA.

OKÉNKO O. PAVLA …

pokračování v příštím Slově na neděli

8. Nepřizpůsobujte se tomuto věku
Křesťanská „osobní víra“ začíná „vnější“
událostí. U mě to byla řada kroků. Setkání s
věřícím děvčetem, návštěva kostela, text Písma,
promluva a společenství Božího lidu. V té chvíli
to byl mocný a razantní zážitek. Ale stal se pro mě
„vnitřní“ událostí. O jejím významu, kromě mě,
nikdo neměl ani tušení. Bůh oslovuje každého
„osobně v jeho čas“. Setkal jsem se s Bohem.
Oslovil mě. Nenápadně, jak je „jeho zvykem“. V
„intimitě“ On a já.
Prožitá událost byla křehká květinka…,
vzápětí mohl přijít jiný impulz… událost mohla
„vyšumět“ stát se minulostí… Naštěstí se to
nestalo, snad že jsem se rozhodl jít hned domů, a
sáhnout po Novém zákoně…
Vy jste se vesměs do „křesťanské víry“
narodili. Je to jiná situace, ale zase ne tak moc.
Kdo máte s „životem z víry“ více zkušeností než
já, můžete třeba „číst s pousmáním“… Ale
vycházím ze svých zkušeností…
Dejme tomu, do 10-12ti let je každý ve své
víře závislý na rodičích. Boží impulzy přicházejí
nepřetržitě, ale skutečně zpracovávat je začínáme
až na prahu dospívání a v časné dospělosti. Tam
se otevírají tři cesty. „Skoncovat“ s vírou je první,
rozhodnout se pro víru je druhá, lhostejnost,
nechat věcem volný průběh, „uvidí se“, je třetí. Ta
je snad nejhorší. První možnost je odpor, nebo
vzdor. Z toho se lze časem vymanit, a vrátit se.
Druhou bych nazval „zodpovědné“ uchopení víry
do „svých vlastních rukou“. To však znamená
„úsilí a námahu“. Třetí, takto nezájem a
lhostejnost časem pomalu a jistě dozraje ke „ztrátě
víry“. Alespoň fakticky a prakticky.
„Život z víry“ [stejně jako život na
„biologické rovině“] není „poklidné jezírko“, je to
spíše strom. Nesměřuje k uniformitě, naopak,
jednotlivá „stvoření“ se tím víc od sebe liší, čím
víc rostou ve své zralosti [dokonalosti].
Sv. Pavel píše do Říma: ‚nepřizpůsobujte se
tomuto věku [světu], nýbrž proměňujte se

obnovou své mysli‘ [Ř 12:2]. Nemá na mysli
abychom se ze světa stáhli „do [sobeckého]
soukromí“. Jde mu o to, abychom přijali za své a
žili ve světě „evangelní hodnoty“. Neboť
„hodnoty“, které se v našem kulturním prostředí
adorují [uctívají], jsou radikálně jiné a k lidské
zralosti nevedou ani náhodou. „Žijí tak všichni,
tak co je na tom špatného, dnes je svět jiný“. Zní
to hezky, dokonce se tomu říká „svoboda“. Tedy,
ve smyslu, „jsem svobodný, mohu si dělat co
chci“.
Nic není vzdálenější pravdě. Úkol každého
člověka je hledat pravdu. „Svoboda nespočívá v
tom, že bychom si mohli vybírat z různých
stanovisek, z nichž některá jsou mylná a jiná
pravdivá, ale spočívá v hledání a nalézání pravdy“
[C. Tresmontant: Otázky naší doby]. Křesťanství
je buď pravdivé, a pak je třeba ho přijmout, nebo
je nepravdivé, a pak je třeba ho odmítnout. V této
volbě nám „luxus kompromisu“ není dopřán.
Ježíš nás nenechává na pochybách, když říká:
‚Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo
neshromažďuje se mnou, rozptyluje!‘ [L 11:23].
O. Pavel – Reverend

RUKA
Jeden chlapec šel mamince nakoupit. Dával
si pozor, aby na nic nezapomněl a udělal
všechno tak, jak mu maminka přikázala.
Prodavač pak sundal z regálu velkou krabici
bonbonů, otevřel ji a řekl: „Vezmi si.“
Chlapec vzal jeden bonbon, ale prodavač ho
pobídl: „Jen si vezmi, kolik stačíš vzít.“
Chlapec na něj upřel své velké oči. „Tak mi
je, prosím, podejte vy.“
„A proč?“
„Protože máte větší ruku.“
Když se modlíme, neměřme prosby malostí své
víry. Prostě si jenom pamatujme, že Boží ruka
je větší.

Příští redakční uzávěrka: 27.10.2021. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340

S LOVO NA NEDĚLI
30. neděle v mezidobí

24.10.2021

6. Vést dialog v církvi a ve společnosti –
společné hledání a vzájemné obohacování, v
církvi i mimo církev. Řešení konfliktů.
7. S jinými křesťanskými denominacemi –
dialog s křesťany jiného vyznání.
8. Autorita a spoluúčast – postoje k autoritě.
Úroveň spolupráce, týmová práce.

S Y N O D A O S Y N O DA L I T Ě
Chceme se s vámi dělit o poznatky a materiály,
které přicházejí z biskupství. Koordinátorem
příprav na synodu o synodalitě v naší diecézi je
ThLic. Prokop Brož, Th.D., který stojí za většinou
přípravných materiálů a jemuž také můžete
posílat své dotazy a podněty na adresu:
synoda@bihk.cz.
V neděli 17. října 2021 začala první část
synodálního procesu, na úrovni všech diecézí, a
tedy i té naší. Všichni ti, co žijí ve společenství
církve, ale i ti co se s církví míjejí jsou vyzváni,
aby vyjádřili své názory, zkušenosti, radosti i
těžkosti, i nové podněty. Pro usnadnění této
společné cesty je navrženo deset témat, z nichž si
můžete libovolně vybrat, a třeba jen některé.
1. Na společné cestě – situace a problémy těch co
s církvi žijí i těch kteří s ní nežijí.
2. Naslouchat – jak jsou přijímáni mladí, staří,
muži, ženy, laici, strádající, opovrhovaní?
3. Ujmout se slova – jakou úroveň má v našem
společenství vzájemná komunikace?
4. Slavit – jak prožíváme liturgii, zvláště mši sv.
A jak se aktivně zapojujeme?
5. Spoluzodpovědnost za misijní poslání –
každý pokřtěný by měl mít účast na misijním
poslání církve. Šířit radostnou zvěst o možnosti
spásy. Každý podle svých možností.

9. Rozlišovat a rozhodovat – společná
vnímavost a poslušnost Duchu Svatému.
10. Formovat se v duchu synodality – jaká je
úroveň formace pro úkoly které jsou nám –
jednotlivcům i společenstvím na různých
úrovních svěřeny?
Podle podkladů z biskupství
vypracoval O. Jožka Kopecký, SDB

CO JE TŘEBA UDĚLAT?
1. Pro zdárný začátek a průběh diecézní fáze
synody je nezbytná dobrá vůle, součinnost a
spolupráce řady lidí. Vyberte, prosím, koordinátora farnosti, který bude komunikovat
výsledky aktivit farnosti s biskupstvím.
2. V listopadu 2021 proběhne ve farnostech první
setkání Pastoračních rad (PR), na kterých bude
vysvětlena základní vize procesu přípravy.
3. Na druhém setkání PR budou upřesněna
témata, která jsou pro tu kterou farnost důležitá.
Přes Advent, Vánoce začne činnost ‚dotazování‘,
tzn. osobní rozhovory ve skupinách, nebo i
jednotlivců.
4. Na lednovém zasedání PR se proberou
sesbírané odpovědi, zapíší a připraví k
závěrečnému seznámení s farností. To může
následovat při příští nedělní bohoslužbě,
nejpozději 30. ledna 2022 tak, aby 31. ledna 2022
mohly být zápisy poslány diecéznímu
synodálnímu týmu na synoda@bihk.cz.

Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle

P. Prokop Brož

