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

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

  

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; ŠD – Široký Důl; KAP – kaple na faře 
 

OPRAVDOVÉ SETKÁNÍ 
 
 

ÚVOD DO LITURGIE – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

 Slovo ‚láska‘ se pro mnohé lidi stává prázdným pojmem. Buď, že se v lásce zklamali, nebo ji pro 
lidskou slabost – vlastní, či u druhých lidí – považují za neuskutečnitelnou. Dvě vdovy z dnešních 
čtení jsou však dokladem, že láska k Bohu i k člověku, za cenu vlastní oběti, možná je! 
 

 1. čtení: 1 Král 17,10-16  
 

 Čtení ze Starého zákona nás chce ujistit, že 
když něco darujeme, nezchudneme tím. Dárci se 
vrací vždycky víc, než dal. 
 

 Prorok Eliáš šel do Sarepty. Přišel k bráně města, a 
hle – jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal ji a 
řekl: „Prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se 
napil.“ Když mu pro ni šla, zavolal na ni: „Vezmi s 
sebou také kousek chleba!“ Ona odpověděla: „Jako 
že je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeného, 
ale jen hrst mouky v hrnci a trochu oleje ve džbánu. 
Právě sbírám pár kousků dřeva, pak půjdu a upeču z 
toho sobě i svému synu. Najíme se a umřeme.“ Eliáš 
jí řekl: „Buď bez starosti, jdi a udělej, jak jsi řekla. 
Nejdřív z toho upeč mně malou placku a přines mi to, 
pak půjdeš a upečeš sobě a svému synu. Neboť tak 
praví Hospodin, Bůh Izraele: Nevyprázdní se hrnec s 
moukou a neubude ve džbánu s olejem až do dne, 
kdy Hospodin sešle déšť na zemi!“  
 

 Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov a jedla 
ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka 
nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubývalo podle 
Hospodinova slova, které promluvil skrze Eliáše. 
 

2. čtení: Žid 9,24-28  
 

 Druhé čtení srovnává Krista se starozákonním 
veleknězem: co velekněží mohli ve svých 
bohoslužebných obětech jen naznačovat, to Pán 
Ježíš uskutečnil jednou provždy: provždy 
obětoval sebe sama. 

 

 Kristus nevešel do svatyně, zbudované lidskýma 
rukama, která je jenom napodobeninou té pravé, ale 

do samého nebe, aby se teď staral o naše záležitosti 
u Boha. A není třeba, aby víckrát obětoval sám 
sebe, jako velekněz vchází do velesvatyně rok, 
co rok s cizí krví, jinak by byl musel trpět už 
mnohokrát od stvoření světa. Ale zjevil se teď 
na konci věků jednou provždy, aby svou obětí 
odstranil hřích. A jako je lidem určeno, že 
musí jednou umřít, a pak nastane soud, 
podobně je tomu i u Krista: když byl jednou 
podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého 
množství lidí, objeví se podruhé – ne už pro 
hříchy – ale aby přinesl spásu těm, kteří na 
něho čekají. 
 

Evangelium: Mk 12,38-44  
 

 V evangeliu slyšíme, kdo dojde do Božího 
království: měřítkem zásluh před Bohem není 
velikost činu, ale velikost lásky. 
 

 Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! 
Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy 
na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná 
místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod 
záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím 
přísnější soud.“ Potom se posadil proti chrámové 
pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice 
peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také 
jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi 
tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl 
jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala 
víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. 
Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona 
však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co 
měla, celé své živobytí.“  
 

 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

 

• V pondělí 8.11.2021 bude v kostele sv. Jana Křtitele v Širokém Dole v 15,00 hodin pohřební 
mše svatá za zemřelou paní Boženu Kadidlovou. Poté bude následovat poslední rozloučení 
na místním hřbitově. 

 

• V úterý 9.11.2021 bude v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích ve 14,00 hodin pohřební mše 
svatá za zemřelou paní Anežku Hendrychovou z Vysokého Lesa. Poté bude následovat 
poslední rozloučení na místním hřbitově. 

 

• Od úterý 9.11.2021 opět pokračují biblické hodiny. Začátek je v 19,30 hodin na faře. 
 

• Setkání s mladými naší diecéze bude v Hradci Králové v sobotu 20.11.2021. Mládež 
od 14 let se může dopředu přihlásit přes Google formulář, kde si zároveň vyberou, na 
jaký workshop chtějí odpoledne jít. https://forms.gle/xPyMkAQkqjX8tTzP9 Program 
setkání začíná v 9:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie a konec setkání je asi v 15,30 
hodin. Pro cestu do Hradce můžete využít vikariátní autobus. Budete-li mít zájem jet 
tímto autobusem, vyplňte nejpozději do 16.11.2021 Google formulář: 
https://forms.gle/bYNaBqZBvopiBYre6  anebo kontaktujte vikariátního kaplana O. 
Karla Dvořáka (tel.775998464). UPOZORNĚNÍ: Bez registrace není možné na setkání přijet. 

Bože, vyslyš mě! 
Říkali mi, že neexistuješ, 
a já jsem jim jako blbec věřil. 
Ale včera večer jsem v díře po granátu 
uviděl tvoje nebe. 
Najednou jsem si uvědomil, že mi lhali. 
Kdybych se snažil pořádně dívat na věci, 
které jsi stvořil, 
hned bych pochopil, že tamti zapírali, 
že kočka je kočka. 
Je zvláštní, že jsem se musel 
dostat až do tohoto pekla, 
abych měl čas uvidět tvou tvář! 
Strašně tě mám rád... 
to jsem chtěl, abys věděl. 

Za chvíli tu bude hrozná bitva. 
Kdoví? 
Možná k tobě dnes večer přijdu. 
Nebývali jsme dobrými přáteli, 
a já se ptám, můj Bože, 
jestli mě budeš čekat u dveří. 
Podívej, takhle tu pláču! 
Právě já začnu fňukat! 
Kdybych tě jenom poznal dřív... 
Pojďme! Musím už jít. 
Je to směšné: 
když jsem se s tebou setkal,  
už se nebojím umřít. 
Nashledanou! 
 

Modlitba nalezená v batohu vojáka,  
který zemřel v roce 1944 v bitvě u Montecassina 

Sedmiletý Marek zachmuřeně, s rukama v kapsách, od-
chází z hodiny náboženství. Krčí rameny a mumlá si: 
„Tady se mluví pořád jenom o Bohu: Bůh, Bůh, Bůh a 
zase Bůh. Proč neříkají něco zajímavého? Proč si nikdy 
nepovídáme o fotbale nebo o televizních seriálech?“ 
 
(Marku, díky za zajímavý tip pro naše debatní skupiny). 



      Příští redakční uzávěrka: 10.11.2021. 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  

  

 O K É N K O  O. P A V L A  …    
 

 OČ V PŘÍPRAVĚ NA SYNODU JDE? 
 

 V první etapě jde o to, aby se ve 
společenstvích, v rodinách, na pracovištích 
mezi věřícími i nevěřícími prodiskutovala 
navržená témata, nebo i úplně jiná. 
 

 Smyslem celé přípravy je začít se mezi 
sebou bavit o tom, co se nás dotýká, čím 
žijeme, co nás ‚pálí‘.  
 

 „Mluvme o tom, co nás zajímá! Diskutujme 
spolu o tom, co považujeme za důležité! 
Nebojme se navzájem povzbudit tím, co se 
nám daří, co nás těší! Nesme společně potíže, 
které se mezi námi vyskytnou! Pomáhejme 
jeden druhému!“ – tak by se dala stručně 
popsat snaha papeže Františka, když zahájil 
tříletý proces Synody o synodalitě.  
 

 Synoda nebude mít žádný význam tam, kde 
nás neosloví, nezaujme a nechá nás 
chladnými. Je mnoho témat, která se bojíme 
vyslovit. Odvážným však bude štěstí přát. 
Ukáže se, že jsou na cestě stát se zralými 
křesťany. 

-r- 

 
 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
  

 Plnomocné odpustky lze 
nadále získat pro duše 
v očistci – návštěva hřbi-
tova spojená s jakoukoliv 
modlitbou za zemřelé, 
spolu s obvyklými pod-
mínkami pro plnomocné 
odpustky: svátost smíření, 
svaté přijímání a jaká- 
koliv modlitba na úmysl Svatého otce; tyto 
odpustky je možné i letos získávat po celý 
listopad.  
 
 

 

 

C Í R K E V 	 A 	 S V Ě T  

 

   

KRISTOVA CÍRKEV ROSTE  
 (podle VATICAN NEWS) 
 
 

 Katolická církev a s tím související počet 
katolíků, navzdory stále rostoucímu pro-
následování celosvětově početně stále roste. 
Hlavně v chudých zemích v Africe a v Asii, na 
rozdíl od bohatých zemí v Americe a v Evropě, 
kde křesťanů naopak ubývá.  
 

 S tím souvisí i narůstající počet misionářů, 
zvláště těch laických, kterých přibylo 34 000. 
Všech laických misionářů nyní ve světě působí 
410 000. I počet kněží, kterých bylo v r. 2019 na 
celém světě 414 336 celosvětově mírně narostl 
(+271), zase díky velkému nárůstu v Africe 
(+1649) a v Asii (+1989). Pokles naopak byl 
v Evropě (-2608) a v Americe (-690). Církev se 
také úspěšně angažuje ve výchově a ve 
vzdělávání. Provozuje ve světě 72667 mateřských 
škol, 98925 základních škol a 49552 středních 
škol. V charitativní a zdravotní oblasti, zvláště 
v chudých zemích v Africe a v Americe 
provozuje 5245 nemocnic a 14963 léčeben. Dále 
také vede leprosária, domovy pro seniory a 
postižené, sirotčince a další podobná zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNODA O SYNODALITĚ 
 

 Generální sekretariát synody prodloužil 
ukončení první (diecézní) fáze synody 
z původního dubna až na 15. srpen 2022. 
 

vypracoval O. Jožka Kopecký, SDB 

 Tak toto je třetí cesta. Mohu být vychován ve 
víře v křesťanské rodině, od dětství chodit do 
kostela, přesto moje víra na prahu dospívání jde 
pomalu a jistě jde „do kopru“ nebo „do kytek“, 
protože jsem si našel svou modlu. Z víry zbude 
jen „nálepka“, či „visačka“. Stane se přívěskem 
mého života. Nechci ho úplně vyhodit, ale nevím 
[jako Jan Neruda ve známé povídce]: „Kam 
s ním?“ Zasunu ho do sbírky zbytečných věcí, až 
z něj zůstane… co? Říkám tomu zbytková 
[reliktní] víra. Je tu ještě pořád ten ne zcela 
zapomenutý základ. Lze se vrátit, nebo lépe vyjít 
na cestu. Jenže takový člověk si obvykle myslí, že 
věřící je. Ale žije své křesťanství jen napůl a kde 
se mu to nehodí do krámu, si jde svou cestou. Žít 
poloviční, vlažné křesťanství [jen tak jako] se míjí 
smyslem.  
 

 Vývojová psychologie [viz dále] hovoří o 
„3.úrovni vědomí“ které nazývá mytické členství, 
a o jeho rysech: nedostatek osobní odpovědnosti, 
přemrštěná konfrontace se skupinou sdílející 
stejné zájmy a touhy, konformita [nekritické 
ztotožnění; bezvýhradná loajalita] k hodnotám 
skupiny. Vesměs jde o ne-evangelní hodnoty.   

 Jak jsem to řekl o sobě? Nezájem a zaujetí 
svými věcmi, žil jsem si spokojeně po svém. To je 
charakteristika našeho přirozeného směřování. 
Sv. Pavel tomu říká přirozená mysl. Vyjadřuje to 
slovy: ´smýšlet přízemně [zájem jenom o věci 
pozemské]  ́[F 3:19] ´myslet jen po lidsku [podle 
těla]  ́[1K 3:1 sr 2K 5:16], ´žít jak si žádá tělo a 
dělat co se tělu zachce´ [Ef 2:3 aj]. To je uzavřené, 
omezené smýšlení. Obrácení se do sebe a k sobě. 
Pán Ježíš to nazývá starost –přemrštěné, 
nepřiměřené starání se [Mt 6:25nn]. Pak není čas 
podívat se jinam.  
 

 Písmo hovoří o tvrdosti srdce. Srdce je 
v obrazném jazyce Písem sídlo myšlení, 
porozumění, vnímavosti, pozornosti a ztišení [ne 
citů a emocí jak to chápeme my]. Písma hovoří o 
srdci kamenném, zbytnělém, ztučnělém, 
zarostlém sádlem… Anebo naopak o srdci 

10. Kam se díváš, čemu nasloucháš… tam kráčíš 

 

pokračování v příštím Slově na neděli 

pozorném, vnímavém, pokojném, čistém, 
pokorném, a tichém … ́ učte se ode mě, neboť jsem 
tichý a pokorný srdcem  ́[Mt 11:29 sr Mt 5:3-9].  
 

 Záleží na tom, kam se díváme! Kam je 
obrácena naše mysl? Čím jsme upoutáni? Co nám 
vládne a co námi zmítá? Emoce a touhy? Je to náš 
přirozený sklon soustředit se na sebe a být 
pohlceni sami sebou. A Ježíš nás vyzývá, 
abychom se tomu svobodně vzepřeli, a podívali 
se jinam. Mimo sebe a nad sebe: ´mějme oči 
upřeny na Ježíše´ [H 12:2]. Stoupněte si na 
začátky cest a dívejte se, ptejte se… najdete pokoj 
pro své duše  ́[Jr 6:16].  
 

 Je v nás neukojitelná touha po štěstí, 
naplnění… a hledáme ho na všech cestách. Je to 
vesměs nevědomá, podvědomá touha. Ale 
„cesty“ po kterých často jdeme a které „slibují 
štěstí“ je nemohou zajistit. Představují jen 
„částečné dobro“, chvilkové, které nás nakonec 
neuspokojí a rychle vyprchá. Ježíšovo ´kajte se 
[obraťte se, změňte smýšlení]  ́ znamená změnit 
směr, v němž hledáme štěstí.  
   

 O. Pavel – Reverend 
 

SLOVO NA NEDĚLI 
32. neděle v mezidobí  7.11.2021 

 

VOLBY DO PRF A ERF  
 

V minulém týdnu proběhly v naší farnosti volby 
do Pastorační rady 1) a Ekonomické rady 2). Po 
sečtení hlasů byli osloveni farníci s největším 
počtem, kteří volbu přijali: 
 

1) za Sebranice:  Jan Šplíchal jr. 
za Lubnou: Petra Bulvová 
za Široký Důl:  Markéta Andrlová 
za Lezník:  Ludmila Kopecká 
za Střítež: --- 
za SKM:  Roman Fajmon 
 

doplnění PR: Marie Šplíchalová 
 

2) za Lezník: Martin Klepárník 
za Střítež: Zdislava Vostřelová 
za Široký Důl: Pavel Krejsa 
 

Děkuji všem, kdo volbu přijali. Ladislav Kozubík, farář  
 
 
 
 


