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31.10. 1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7,00  SEB SEB SEB SEB SEB SEB; KAP  
7,30 SEB       SEB 
9,00 SEB       SEB 

10,30 LU       ŠD 
17,00  LE; SŽ    SEB 1)   
18,00   LU; ŠD  LU  LU  
18,30  SEB SEB LE  SEB   

  

Vysvětlivky: 1) Adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin modlitba sv. růžence. 
      SEB - Sebranice; LU – Lubná; LE – Lezník; SŽ – Střítež; ŠD – Široký Důl; KAP – kaple na faře 
 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVOD DO LITURGIE – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

 

 Co je v našem životě to nejdůležitější? Stále obtížnější je najít správnou odpověď. Už Starý zákon 
to tušil a Pán Ježíš to potvrdil, že nejdůležitější u člověka je jeho laskavost, míra jeho lásky.   
 

 1. čtení: Dt 6,2-6  
 

 Modlitba, kterou uslyšíme v prvním čtení, 
připomíná třikrát denně zbožným Izraelitům 
Boží lásku a věrnost a jejich odpověď na tuto 
lásku. Naši předkové si podobně v modlitbě 
Anděl Páně připomínali, že Boží láska a věrnost 
vzala na sebe lidskou podobu v Ježíši Kristu. 
 
 Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, svého Boha, 
a zachovávej všechny jeho zákony a příkazy, které 
já ti přikazuji – ty, tvůj syn a syn tvého syna – po 
všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. 
Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, aby se ti 
dobře vedlo, abyste se velmi rozmnožili, jak to slíbil 
Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi oplývající 
mlékem a medem. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš 
Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého 
Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! 
Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou v 
tvém srdci!“ 
 

2. čtení: Žid 7,23-28  
 

 Druhé čtení naznačuje, co víc máme my v 
Ježíši, než měl Izrael ve Starém zákoně. 
 

 Bratři! V době starozákonní se mnozí stávali 
kněžími, protože umírali, a nemohli tedy jimi být 
stále; Ježíš však je navěky, a proto jeho kněžství 
nepřechází na někoho jiného. Proto také je schopen 
přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí 
k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. 
Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali: 
aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od 

hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá 
zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat 
oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom za 
hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když 
sám sebe přinesl v oběť. Zákon totiž ustanovuje 
za velekněze lidi, kteří jsou podrobeni slabosti; ale 
ona přísaha – pozdější než Zákon – ustanovuje 
Syna, který dosáhl dokonalosti navždy.  
 

Evangelium: Mk 12,28-34  
 

 Otázka z dnešního evangelia, které z Božích 
přikázání je největší, byla u Izraelitů před-
mětem úporných sporů. Kdo je zbožnější? Ten, 
kdo slouží v chrámě Bohu, nebo ten, kdo slouží 
venku lidem? Poslechněme, co říká Ježíš. 
 
 Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a 
zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli! 
Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj 
Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou 
svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ 
Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám 
sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ 
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, 
podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného 
kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým 
rozumem a celou silou a milovat bližního jako 
sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když 
Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, 
řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A 
nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. 
  

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Svátost smíření před svátkem Všech svatých bude v Širokém Dole v úterý 26.10. od 17,30 
hodin, v Lezníku ve středu 27.10. od 17,00 hodin a v Lubné ve čtvrtek 28.10. od 17,00 hodin. 
V Sebranicích se pravidelně zpovídá vždy půl hodiny před každou mší svatou, v pátek 29.10. 
je pak možnost ke zpovědi od 17,00 hodin. 

 

• Do neděle 31.10.2021 je poslední možnost odevzdat volební lístky do PR a ER farnosti. 
Výsledky voleb budou oznámeny v prvním listopadovém týdnu. 

 

• V neděli 31.10.2021 bude od 15,00 hodin na hřbitově v Sebranicích pobožnost za zemřelé.  
 

• UPOZORNĚNÍ: V úterý 2.11.2021 nebude biblická hodina. 

Stromy opadaly, často prší a sluníčko se ukáže zřídka. Přichází 
nejtemnější roční čas. Příroda vypadá šedivě, jako by zestárla a ustával 
v ní život. I lidé cítí víc než jindy, že na světě je také smrt. Někdy je 
proto zmáhá smutek. Čím ho zahnat? 
 

 Křesťané si často připomínají, že Bůh umí udělat srdce každého 
člověka svěží a krásné od mládí až do stáří. Navzdory těžkostem života, 

nemocem, dokonce i navzdory smrti. Bůh je stále plný života a dobra, z lásky se radostně 
rozdává, je svatý, a lidé se mu mohou podobat, když jsou s ním. I oni se stávají svatými, 
podobně jako jejich Otec. 

 

 Svatí žili i zemřeli jako věrní a stateční Boží přátelé. 1. listopadu je společná slavnost Všech 
svatých. Bůh má mnoho přátel: někteří jsou velice slavní, o jiných ví jen on sám, někteří žili 
velice dávno, jiní docela nedávno, a patříme k nim vlastně i my, kteří v přátelství s ním teprve 
rosteme. Je to svátek celé Boží rodiny, církve. 
 

PRO ŠIKOVNÉ RUCE 
 

Jestli chceš, najdi na této stránce svého patrona, nebo 
oblíbeného světce a můžeš si vyrobit technikou 
WindowArt (slupovacích barev na sklo) ozdobu na 
okno. Odkaz na stránku je:  
https://deti.vira.cz/aktivity/omalovanky/sablony-na-sklo/svati-2. 
 

Další možnost máš: vyrobit si s rodiči dušičkový věnec. 
Návod najdeš na stránce: 
https://deti.vira.cz/aktivity/vyrabim/dusickovy-venec  
 

• Znovu zveme kluky, kteří by se chtěli zapojit do služby u oltáře, aby se nebáli přijít mezi 
ty, kteří už ministrují. Příští ministrantská schůzka bude v neděli 21.11.2021 ve 14,00 
hodin. Zvláštní pozornost chceme věnovat menším klukům, aby dobře zvládli začátek 
ministrantské služby. Je velmi vhodné, aby s těmi nejmenšími přišli i tátové, nebo někdo 
starší z rodiny nebo kamarádů.  

  

PRO DĚTI 
 

Ilustrativní ukázka: Panna Maria a sv. Mikuláš 



      Příští redakční uzávěrka: 3.11.2021. 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  

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY  

 

 Každé zlé jednání člověka má své následky 
a důsledky. Člověk má své zlé jednání 
reflektovat, hledat odpuštění a smíření a 
škodu napravit. Některé následky a důsledky 
zlého jednání ale odstranit nelze. Např. 
někdo někomu uškodí. I když mezi nimi 
dojde ke smíření a odpuštění, následně musí 
dojít i k nápravě křivdy (vrátit ukradené 
atd.). Pokud ale někdo zemře, nese si s sebou 
za hranici smrti i takovéto ‚dluhy‘. Tomu 
člověku pak lze pomáhat modlitbou, 
získáním ‚odpustků‘. 
 

Plnomocné odpustky pro zemřelé je možné získat 
od 1. do 8. listopadu (z vážných důvodů je lze 
získat už od 25. října soukromě), za těchto 
podmínek: (1) daný den přijmout eucharistii (2) 
navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé (3) a 
pomodlit se na úmysl Svatého otce (4) v okruhu 20-
ti dní vykonat sv. zpověď. 
 

 
ZAČÍT OD KONCE 
 

 Dva muži se dozvěděli o smrti svého 
bohatého přítele. Jeden z nich se zeptal 
druhého: „Kolik toho po sobě nechal?“ Druhý 
muž odpověděl: „Všechno!“ 
 

 Jeden král stavěl na odiv své bohatství. Denně 
oblékal šaty vyšívané zlatem a vykládané 
drahokamy. A teprve když se slunce oslnivě 
odráželo od jeho oděvu, vycházel z paláce, aby ho 
jeho poddaní mohli obdivovat. 
 

 Jednou se na projížďku vydal až odpoledne. 
Slunce měl v zádech, a poprvé uviděl svůj stín. Byl 
jako černý mrak a král se ho nemohl zbavit ani na 
okamžik. Ze zlosti nasadil koni ostruhy. Nemohl 
kralovat tam, kde byl jeho stín; vydal se tedy hledat 
zem, ve které stíny nejsou. A pořád ještě hledá. 
 
 Musíme se naučit žít se stínem smrti. 
 

 

   SLOVO NA NEDĚLI 
31. neděle v mezidobí  31.10.2021 

 

PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ  
 (podle CSI 2-5/2021) 
 

 Z roku na rok narůstá ve světě počet různým 
způsobem pronásledovaných křesťanů. Z 200 
milionů pronásledovaných v r. 2017 vzrostl 
počet v r. 2020 na 340 milionů. Každý osmý 
křesťan trpí nějakou větší nebo menší formou 
útlaku. Počet křesťanů zavražděných 
z náboženských důvodů se vloni zvýšil o 60%. 
Mnoho křesťanů bylo a je vězněno bez procesu, 
většinou jen na základě smyšleného udání 
nepřátel. Země extrémního pronásledování 
náboženství, zvláště křesťanů jsou: Severní 
Korea, Afganistan, Somálsko, Libye, Pákistán, 
Eritrea, Jemen Irán, Nigerie, Indie, Irák a Sýrie. 
Největší podíl na pronásledování věřících 
menšin mají země, kde vládne radikální islám, 
dále země, kde vládne komunismus (Severní 
Korea, Čína). V poslední době ale roste 
intolerance k menšinovým náboženstvím, 
hlavně ke křesťanství i v zemích donedávna k 
jiným náboženstvím tolerantním. Jde hlavně o 
Indii, kde převládá hinduismus, nebo Barmu, 
kde převládá buddhismus. 
 

 Nenápadný útlak křesťanů ale narůstá i 
v západním, formálně „křesťanském“ světě. Jde 
o různé formy šikany vůči těm, kteří se snaží 
vnášet do společnosti křesťanské zásady a 
způsoby života, které jsou stále více 
napadány různými současnými ateistickými 
ideologiemi, jako je třeba současná genderová 
ideologie, propagující mimo jiné uvolněné pojetí 
manželství, nebo svobodnou volbu vlastní 
pohlavní orientace atd. Tyto protikřesťanské 
směry jsou v mnoha západních zemích čím dál 
víc militantně prosazovány. 

 

vypracoval O. Jožka Kopecký, SDB 
 

   Zůstaňme u třetí cesty, kterou jsem nazval 
nezájem a lhostejnost. Každopádně, hledání 
pravdy to není.  
 Když jsem byl farářem v Rumburku, 
navštěvoval jsem občas jednoho nemocného, 
který nemohl na nohy. Měl rád mladé lidi a 
věnoval jim v životě spoustu času. Byl jejich 
fotbalový trenér. Fotbal byl jeho život. Hovořili 
jsme o jeho víře. Říkal: ‚nikdy v životě [tj. ani za 
komančů] jsem se nezřekl víry. Vždy jsem se k ní 
hlásil a poctivě jsem celý život chodil každou 
neděli do kostela, když jsme neměli fotbalový 
zápas‘. Poslední slova úplně převracejí smysl 
jeho vyznání. Nesoudím, nechci a nemám na to 
právo. Příběh mi slouží jen k ilustraci.  
 Nazval bych to život z fotbalu, nikoliv však 
život z víry. Víra je zde vedlejším, zcela 
podřízeným produktem. Vztah k Bohu je až na 
druhém[?] místě, nebo kde… Víra není určujícím 
prvkem takové životní cesty.  
 V Písmech nalezneme základní text, který 
staví před naše oči zákonitosti a podmínky které 
jsou ustavující a nutné pro dospělé a zralé lidství, 
svobodný život člověka a celého lidského 
společenství. Vskutku mylně jej nazýváme 
desatero přikázání. Je to „omezující, zužující a 
zavádějící chápání“ [či výklad]. Skutečný název 
je dekalog [z Ř deka deset logos slovo, smysl, 
smysluplné slovo], tedy deset [smysluplných] slov.  
 Výraz přikázání [H micva] se v něm vůbec 
neobjevuje. Text má charakter smlouvy [H berít] 
a ustavuje smluvní vztah, charakteri-stické rysy 
vztahu Boha k člověku a člověka k Bohu, a 
současně smysluplné, pravdivé a spravedlivé 
vztahy mezi lidmi. Je to charta lásky [jak tomuto 
slovu rozumí biblické myšlení, velmi odlišné od 
našeho běžného a zkresleného chápání]. Je to [v 
H] tóra [to znamená: učení; směrovky vyznačující 
cestu k cíli], slovo, které vposledku dalo název 
celku hebrejských Písem. Nepříliš šťastně ho 
překládáme jako „Zákon“.  
 Druhé slovo říká: ‚Neexistují pro tebe cizí 
bohové… neklaníš se jim, nesloužíš jim…‘ [Ex 
20:3-6 Dt 5:7-10, viz zredukované v jednoho 

 O K É N K O  O . P A V L A  …  
 9. Pokud nemám nic lepšího „na práci“… 

 

pokračování v příštím Slově na neděli 

Boha věřiti budeš]. Osvobozuje od závislosti na 
tom, co není Bůh. Od modloslužby.  
 Nezájem a lhostejnost má v posledku ve 
svých projevech výrazné rysy modloslužby. 
Takový postoj k víře není ani přitakání, ani 
odmítnutí. Nechal jsem to plavat a jdu si za svými 
věcmi. To znamená, že se zříkám odpovědnosti 
za kvalitu své víry. Víra zůstává nedozrálá, 
protože pro ni nic nedělám. Zpravidla proto, že 
nechci, nebo se mi nechce, vynaložit námahu 
modlitby, poznávání Boha i hledání pravdy… 
Chci si [u]žít svůj život po svém, dělat co se mi 
líbí, co mě baví, a co se mi chce. Víra? Když 
zbude čas. Ostatní je důležitější. Nakonec mě to 
zcela pohltí. Nechávám se emocionálními motivy 
zmítat a vláčet životem, místo abych život 
racionálně a odpovědně uchopil do svých rukou. 
Je to nezralý postoj nejen k víře, ale také k životu, 
jak ještě uvidíme.  

 O. Pavel – Reverend 
 

ČASOPIS PRO DÍVKY 
 

 Od ledna 2022 je možné časopis IN! OBJEDNAT 
BEZPLATNĚ. Předplatné bude za děvčata hradit 
Nadační fond časopisu IN! z darů sponzorů a drobných 
dárců. Časopis IN! tedy není nutné předplácet. Všem, 
kteří si ho dosud předpláceli, bude i nadále chodit na 
farnost, dokud ho neodhlásí. 
 

Finanční částku, kterou jste doposud měli vyhrazenou 
na předplatné, můžete, pokud uznáte za vhodné, poslat 
jako dar Nadačnímu fondu časopisu IN! 
 

Náklady na tvorbu a distribuci jednoho časopisu jsou 
70 Kč, za rok 770 Kč. Budeme ale vděčni za jakoukoli 
sumu zaslanou na číslo účtu 2200295025/2010. 
 

Podrobnosti na stránkách https://nadacnifondin.cz  
 
 

Na stolku pod kůrem je seznam, na který se mohou 
zapsat dosavadní odběratelky, pokud chtějí IN! stále 
odebírat, i nové zájemkyně. Objednané časopisy 
budeme platit, jako jsme platili doposud 420,- Kč 
(Celkem stál 580,- Kč, 160,- Kč sponzorovala farnost).   
 
Časopis můžete podpořit částkou 420,- Kč, jinak 
chybějící příspěvek doplatí farnost. 

-r- 

C ÍRKEV	A 	SVĚT  

IN!  


