
 ÚVOD DO LITURGIE – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

 V dnešním slově Božím zřejmě vyniknou katastrofy. Radostnou zvěstí ale je, že náš život nespěje 
jen k smrti, ale i k zmrtvýchvstání - tak, jak se to modlíme v závěru Vyznání víry: „Věřím v těla 
vzkříšení - a v život věčný.“  

1. čtení: Dan 12,1-3 
 

 Ve Starém zákoně není mnoho textů, které by 
poukazovaly na zmrtvýchvstání. Zde však 
prorok Daniel ohlašuje, že lidé, kteří zůstanou 
věrni Bohu, u Boha dojdou záchrany. 
 

 Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny 
tvého lidu. To bude čas úzkosti, jaký nebyl od té 
doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Tehdy 
bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude zapsán 
v knize. Probudí se mnozí z těch, kteří spí v zemi 
prachu, jedni k věčnému životu, druzí k potupě, k 
hanbě navěky. Kteří byli poučeni, budou zářit jako 
zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke 
spravedlnosti, jako hvězdy na věčné časy. 
 

2. čtení: Žid 10,11-14.18  
 

 Listu Židům člověk jednadvacátého století, 
těžko porozumí. Ale přece můžeme z dnešního 
čtení vycítit, kterou událost dějin považuje 
svatý Pavel pro lidstvo za nejdůležitější. 

 

 Každý jiný kněz stojí denně ve službě a znovu a 
znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají 
sílu, aby zahladily hříchy. Avšak Kristus podal za 
hříchy jednu jedinou oběť a pak se navždycky 
posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, „až mu 
budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako 

podnož“. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti 
navždy ty, které posvětil. Kde však je odpuštění 
hříchů, není už třeba oběti za hřích. 
 

Evangelium: Mk 13,24-32  
 

 Aby lidé alespoň částečně pochopili, co 
znamená věčný život, musel Pán Ježíš používat 
obrazů, podobenství; tím lidem naznačil, jak 
naše věrnost Bohu se přemění na život ve 
společenství s Pánem. 
 

 Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po 
velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane 
svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se 
zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka 
přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. 
Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze 
čtyř světových stran, od konce země až po konec 
nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se 
už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, 
poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až 
uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede 
dveřmi. Amen, pravím vám: Toto pokolení 
nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a 
země pominou, ale má slova nepominou. O tom 
dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, 
ani Syn, jenom Otec.“ 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

 

• První pastorační a ekonomická rada bude ve čtvrtek 18.11.2021 v 19,30 hodin na faře v 
Sebranicích. 

 

• V neděli 21.11.2021 bude sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. 
 

• V neděli 21.11.2021 je ve 14,00 hodin na faře schůzka ministrantů. 
 

• V neděli 21.11.2021 bude další Katecheze pro dospělé. Začátek je v 18,00 hodin v kostele 
v Sebranicích. 

 

• 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: https://forms.gle/xPyMkAQkqjX8tTzP9 Pro 
cestu do Hradce můžete využít vikariátní autobus. Kdo chce jet tímto autobusem, vyplňte 
nejpozději do 16.11.2021 Google formulář: https://forms.gle/bYNaBqZBvopiBYre6  anebo 
kontaktujte vikariátního kaplana O. Karla Dvořáka, tel.: 775 998 464. UPOZORNĚNÍ: Bez 
registrace není možné na setkání přijet! 

 

• Tradiční prodej kalendářů, knih, adventních svící a dárkových předmětů se uskuteční 
na 1. adventní neděli 28.11.2021 ve velké síni v Sebranicích. 

 

• Hledáme koordinátora/y z naší farnosti pro přípravu Synody o synodalitě ve farnostech. 
Kdo by měl chuť nabídnout svůj čas a schopnosti do této služby, ať se přihlásí na faře. 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 

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 LE x x x x x x LU 
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 
 
JEDEME V TOM SPOLU 
 

První listopadový víkend bylo kolem kostela, školy a orlovny celkem rušno.  Konalo se tu totiž 
Celostátní setkání salesiánských animátorů. Přijelo 120 mladých, které spojuje Don Bosko a 
salesiánský styl práce.  
 

„Radost, naděje, mládí, společenství, přátelství, hra, salesiánská pohoda, ticho v kostele, 
modlitba, přednáška, setkání, pocit štěstí, zážitky, přívětivost, dobití energie, inspirace, 
vděčnost, vesnické zážitky, inspirace, tanec, buchty, Boží přítomnost…. „to jsou slova, 
kterými účastníci vystihovali celé setkání.  
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 
 

Ze Sebranicka bylo zapojeno cca 30 animátorů. Mimo jiné připravili skvělou odpolední hru. 
Děkujeme. Don Bosko z vás má radost J. 
 

Děkujeme všem, kteří na setkání něco napekli nebo se zapojili do příprav a organizace celého 
setkání. V Sebranicích nám bylo moc dobře. 

Petr Boštík 



      Příští redakční uzávěrka: 17.11.2021. 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  …    
 
 

Starší paní, napomenuta mladou pokladní, že 
používá igelitovou tašku a nechová se ekologicky, 
se začala rozpomínat: Víte, za našich časů jsme 
nebyli tak citliví na přírodu kolem sebe. Mladá 
slečna však kontruje: „A proto je to dnes náš 
problém, víte, paní. Vaše generace se dostatečně 
nestarala o životní prostředí“. „Máte pravdu“, 
odpověděla paní. „Naše generace se o tyto věci 
moc nestarala. I když…  
 

Paní jako by se zasnila. „Vzpomínám si, že jsme 
vraceli do obchodu skleněné lahve od mléka, sirupů 
a piva. V továrně je umyli a dezinfikovali, a pak se 
používaly – znovu a znovu. I dětské plenky se praly, 
protože nebyly žádné na jedno použití. Sušili jsme je 
sami, ne v elektrických sušičkách. Tyto plenky 
opravdu vysušil vítr a sluneční energie. 
 

Doma jsme měli jen jednu televizi a jedno rádio, 
dnes je téměř v každé místnosti. A televize měla 
malou obrazovku, ne jako dnes, kdy měří pomalu 
jako stadion, a když se rozbije, vyhodí se neznámo 
kam. My jsme je nechávali opravovat. V kuchyni 
se dělalo všechno ručně, protože jsme neměli 
elektrické roboty, kteří by práci udělali za nás. 
Když jsme posílali poštou něco křehkého, a chtěli 
to zabalit, použili jsme staré noviny, a ne plastové 
bublinky a polystyrenové kuličky, kterým prý bude 
trvat půl století, než se rozpadnou.  
 
 

Benzínové sekačky k sekání trávy jsme neměli, 
byly jen mechanické, a abychom je rozhýbali, 
museli jsme použít svaly. Cvičení to bylo úžasné; 
 

(Pokračování na poslední straně) 

 

   

CENA PRO NAVAL NÉHO  
  
Alex Navalnyj, významný ruský právník a 
politický aktivista obdržel od Evropského 
parlamentu Sacharovovu cenu za svobodu 
myšlení. Dostal ji za „nesmírnou statečnost“ v 
boji proti korupčnímu režimu v Rusku. V 
tomto boji byl také od svých protivníků 
otráven a později odsouzen na 3,5 roku 
vězení. Ve svém odvolacím řízení mluví 
Navalnyj také o své konverzi ke křesťanství. 
Svěřuje se, že mu víra velmi pomáhá a dává 
sílu v jeho boji za spravedlnost a také mu dává 
sílu snášet utrpení s tím spojené. 
 

(podle VATICAN NEWS) 
 

KŘESŤAN A  POL IT IKA 
 

Salesiánská rodina má v poslanecké sněmovně 
dva poslance. Róbert Teleky (chirurg ze 
Vsetína) a Šimon Heller (středoškolský učitel z 
Českých Budějovic), salesiánští spolupracovníci 
složili slib poslance. Oba byli zvolení za koalici 
SPOLU jako nominanti KDU-ČSL. 
 

Na naši otázku, co by Don Bosko v parlamentu 
prosazoval, odpověděl Šimon Heller: „Don 
Bosko se věnoval mládeži a lidem z nízkých 
vrstev, na které se často zapomíná a není slyšet 
jejich hlas. Byl s nimi, v ulicích a byl to muž činu. 
Dle mého názoru by v parlamentu jen neseděl, 
ale kdykoliv by to bylo možné byl by mezi lidmi, 
speciálně pak s mládeží. Naslouchal by, vedl 
dialogy a zjišťoval, která témata jsou pro dnešní 
svět a církev důležitá a je třeba je v parlamentu 
slyšet. A nejen jim dát hlas, ale aby si všichni 
uvědomovali spoluzodpovědnost každého 
jedince za svět i církev a budoucnost 
společnosti.“ 

 

Bosco point 
 

 Věda zvaná „vývojová psychologie“ 
vyjadřuje „současným“ jazykem v podstatě 
totéž, co Písma vyjadřují biblickým jazykem. 
Vývojová psychologie mapuje vývojová 
stádia lidského vědomí, jimiž lidstvo 
v průběhu svých dějin postupně procházelo. 
Rozeznává čtyři úrovně vědomí, a říká, že jimi 
také postupně prochází každá lidská bytost ve 
svém osobním rozvoji [tj rozvoj různých 
mozkových center] od narození do zralé 
dospělosti.  
 

 Naše osobní historie [vše co v těchto 
letech prožíváme], je věrně zaznamenána v 
„biopočítači“ našeho mozku [v podvědomí], a 
formují se tzv emoční programy k dosahování 
štěstí. Jejich důsledkem je hodnotový systém 
tzv falešného já [„3.úroveň vědomí“, užívá se 
termín mytické členství]. Tyto programy, 
přesto [nebo právě proto] že jsou podvědomé 
a falešné, podstatně a vesměs „nevědomě“, 
ale zato mocně ovládají náš život. Představují 
do sebe zahleděné instinktivní pudy a pouhé 
uspokojování předracionálních instinktů 
[charakterizované jako: „zabezpečení / přežití; 
náklonnost / ocenění; moc / ovládání“].  
 

 Dnes se člověk posunuje na 4.úroveň 
vědomí [užívá se termín mentální jáství] mezi 
8.rokem a dospělostí [hranice nejsou ostré]. 
To zahrnuje rozvoj racionálního myšlení, 
plného reflektivního sebeuvědomění a vědomí 
osobní odpovědnosti. Představuje posun 
lidského vědomí za hranice do sebe 
zahleděných instinktivních pudů a pouhého 
uspokojování předracionálních instinktů a 
vede až k plnému rozvinutí naší lidské 
osobnosti.  
 

 Musíme konstatovat, že lidská kultura jako 
celek nepřekročila úroveň mytického 
členství, jehož hodnoty Ježíš v evangeliu 
zvláště zpochybňuje. Vyznačuje se 
přemrštěnou konfrontací se skupinou, 

11. Cesty široké a úzké 
pokračování v příštím Slově na neděli 

konformitou k hodnotám skupiny, strachem 
ze smrti a dokončením vývoje falešného já.   

 Schopnosti rozvinuté [jsou-li rozvinuty] 
v období mentálního jáství připravují cestu 
vyšším úrovním vědomí. Ale bez jednoznačné 
snahy o demontáž emočních programů 
k dosahování štěstí a úsilí o rozložení našeho 
falešného já, se rozum využívá jen 
k odůvodnění, ospravedlnění a glorifikaci 
hodnot, které tyto programy představují, a 
které mým životem vládnou [je to jen velmi 
stručný náčrt]. Ale tady je „jádro pudla“.  
 

 Písma a zvláště Ježíš v evangeliích ukazují 
cesty, jak se z této nadvlády vymanit: ´to je ta 
svoboda, ke které nás osvobodil Kristus´ [Ga 
5:1]. Evangelní hodnoty nejsou jenom 
křesťanské, jsou všelidské. Vedou nás 
k plnému rozvinutí našeho lidství, naší lidské 
osoby [ke zpodobení se s Kristem]. Vyžadují 
však námahu a úsilí.  
 

 Třetí cesta svým vztahem k víře je 
obrazem vztahu k životu. Volba pohodlné 
[široké Mt 7:13] cesty na nižší úrovni 
mytického členství, namísto volby náročné 
[úzké Mt 7:14] cesty racionální a vědomé 
cesty osobní odpovědnosti.      

 O. Pavel – Reverend 

SLOVO NA NEDĚLI 
33. neděle v mezidobí  14.11.2021 

 
C Í R K E V  A  S V Ě T  

Generace 50+ (pokračování z první strany) 
 

nemuseli jsme chodit do tělocvičny, abychom se 
udrželi v kondici. Máte pravdu, o životní prostředí 
jsme se v naší době vůbec nestarali. Vodu jsme ale 
pili přímo z kohoutků, ne z plastových lahví a 
kelímků, které nyní plní oceány. 
 

Také do práce jsme jezdili tramvají nebo 
autobusem, děti jezdily na kolech nebo šly do školy 
pěšky; rodiče jim nemuseli dělat 24 hodinovou 
taxislužbu“. 
 

Je zvláštní, že současná generace tolik mluví o 
‚životním prostředí‘, ale nechce se ničeho vzdát a 
nepřemýšlí o tom, že by žila trochou jako za našich 
časů! 

- j - 
 

GENERACE 50+ 
 

Nejsem příliš velkým příznivcem Facebooku, 
ale tenhle příběh mě docela zaujal. Snad je 
napsán pro generaci 50+, aby netrpěla 
pocitem, že pro současnou společnost něco 
velmi podstatného zanedbala. 
 


