
vodit k pramenům živé vody. Bůh sám jim setře 
každou slzu z očí.“ 
 

Evangelium: Jan 10,27-30 
 

  V našem prostředí by asi Pán Ježíš použil jiného 
obrazu než dobrého pastýře. Možná by řekl: „Jsem 
přítel, který se k vám neobrátí zády, když budete mít 
nějakou potíž. Pojďte za mnou, já vás ochráním.”   

 Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a 
ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. 
Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. 
Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z 
Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec 
jedno jsme.“ 
 

PROVINCIÁLNÍ KAPITULA 
V minulém týdnu se uskutečnila ve Fryštáku 
provinciální kapitula. Z celé široké rodiny, 
která se snaží působit mezi mladými lidmi, se 
části kapituly účastnili zástupci některých 
větví salesiánské rodiny. Připomněli jsme si je 
při modlitbě sv. růžence, ve kterém jsme 
prosili o přímluvu Panny Marie k požehnání 
pro celé salesiánské dílo. V modlitbě zazněly i 
myšlenky jejich zakladatelů nebo vzorů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDB (Salesiáni Dona Boska); Don Bosko – 
zakladatel: Na dobré nebo špatné výchově 
mládeže záleží dobrá nebo špatná budoucnost 
společnosti. 
 

FMA (Dcery Panny Marie Pomocnice 
křesťanů); zakladatelka Maria Domenica 
Mazzarello: Mějte velkou důvěru v Pannu 
Marii, ona vám ve všem pomůže. 

1. čtení: Sk 13,14.43-52 
 

 Jako Pavel a Barnabáš byli kdysi misionáři v dálné 
Antiochii, tak jsme dnes misionáři my - v misiích, které 
jsou všude kolem nás. Jenže jsme jimi opravdu? 
 

 Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Antiochie 
v Pisídii. Tam šli v sobotu do synagogy a posadili se. 
Přišlo za nimi hodně židů a pohanů, kteří ctili Boha. 
Pavel a Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, 
aby zůstali věrni Boží milosti. Následující sobotu se 
sešlo takřka celé město, aby si poslechlo Boží slovo. 
Když však židé viděli takové množství, naplnilo je to 
žárlivostí, odporovali Pavlovi, když mluvil, a vedli 
rouhavé řeči. Tu Pavel i Barnabáš jim řekli otevřeně: 
„Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že 
ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke 
ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Neboť 
tak nám to nařídil Pán: Určil jsem tě za světlo pohanům, 
abys byl spásou až na konec země.“  
 

 Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo 
Páně. A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému 
životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině. Židé 
však poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a přední 
muže města, vyvolali proti Pavlovi a Barnabášovi 
pronásledování a vyhnali je ze svého území. Oni si na 
svědectví proti nim setřásli prach z nohou a odešli do 
Ikónia. Učedníci však byli plní radosti a Ducha 
Svatého. 
 

2. čtení: Zj 7,9.14b-17 
 

 Druhé čtení je prorockou vizí - viděním církve jako 
působiště pastýřské péče oslaveného Ježíše - Dobrého 
pastýře. 
 

 Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo 
nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; 
stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým 
rouchem, s palmami v rukou. A jeden ze starců mi řekl: 
„To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si 
do běla vyprali v Beránkově krvi. Proto jsou před 
Božím trůnem a ve dne v noci mu slouží v jeho chrámě. 
A ten, který sedí na trůně, se k nim sníží a bude s nimi 
bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už 
do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože 
Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• V neděli 8.5.2022 je sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 
 

• Den matek oslavíme v Sebranicích v neděli 8.5.2022 od 14,00 hodin v KD Sebranice a na Lezníku 
od 14,00 hodin na hasičském hřišti a v Lubné v neděli 15.5.2022 od 14,00 hodin v kině Lubná 207. 
 

• V neděli 15.5.2022 bude v kostele v Sebranicích katecheze pro dospělé v 18,30 hodin (po májové). 
 

• V sobotu 21.5.2022 bude farní pouť za P. Zdeňkem Kubešem do Náchodu a okolí. Zapsat se 
můžete na seznam v zákristii. Bližší informace budou ve vývěsce nebo na webových stránkách farnosti 
www.farnostsebranice.cz.  

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
8.5. 9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7,00 x x    SEB SEB SEB SEB     SEB  x 
7,30 SEB    SEB 1) 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 
18,00 x x x  x x     SEB 2) LU x 
18,30 x x ŠD LE LU SEB x x 

  

1) Soukromá mše sv. v kapli salesiánů na faře. 
2) 17,00 hodin – soukromá adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin modlitba sv. růžence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAJENKA: 
 

_____________________________________________ 
 

___________________________________ 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   
 Tato neděle je nazvána nedělí Dobrého pastýře. Chce nás upozornit na nevšední vlastnosti Boží lásky: 
dobrotu srdce, laskavost a věrnost. I papež František říká, že Ježíš je ‚tváří Otcova milosrdenství‘. Obojí jen 
podtrhuje skutečnost, že Bůh stojí pevně za námi a chce každého člověka zachránit. 
 
 

SHM (Salesiánské hnutí mládeže); Alberto 
Marvelli – aktivní animátor a organizátor 
mládeže během válečných let v Itálii, vzor 
křesťanského života i pro dnešní mládež: 
Jsme stvořeni pro nebe. 
 

VDB (Sekulární institut dobrovolníků Dona 
Bosca); zakladatel – Filip Rinaldi: V usebrání a ve 
vnitřním ztišení se dá zaslechnout Boží hlas a 
formuje se zasvěcená duše. 
 

Vyplněnou tajenku můžeš donést (poslat) na faru do 11.5.2022, kde na tebe čeká sladká odměna. 
 

ASC (Asociace salesiánských spolupracovníků); 
Alexandrina Maria da Costa, členka ASC: Chtěla 
bych putovat světem, abych mohla usušit 
všechny slzy. 
 

Cesty k Bohu mohou být různé, vždycky však v sobě spojují 
upřímný vztah k Ježíši, a touhu pomáhat druhým lidem, zvláště 
těm, kteří pomoc nejvíce potřebují. Prosme Boha, aby v nás 
probudil ducha služby. Vždyť podobně ani Ježíš nepřišel, aby se 
mu sloužilo, ale aby on sloužil bratřím a sestrám a svůj život nabídl 
jako oběť za spásu všech lidí (srvn. Mt 20,28).  

 

PRO DĚTI 
 Dnes už málokdo ví, co patří k povolaní 
pastýře – stará se o své ovce, vodí je na bohatou 
pastvu, ví, co jeho ovce potřebují, když jim něco 
schází, na noc je vede do bezpečí ovčína a 
chrání je před divokými zvířaty a zloději. Když 
se nějaká ovečka zatoulá, dobrý pastýř ji 
pospíchá hledat, protože mu na ní zaleží. Za 
ovce dává dokonce i život.  
 

 Pán Ježíš o sobě právem prohlásil: „Já jsem dobrý 
pastýř.“ Ale co to znamená pro nás? To se dozvíš z 
tajenky bludiště… 
 
 



      Příští redakční uzávěrka: 11.5.2022. 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 
 4. neděle velikonoční  8.5.2022 

 

CÍRKEV A SVĚT 

NOVÝ APOŠTOLSKÝ NUNCIUS  
 Papež František jmenoval pro Českou 
republiku nového apoštolského nuncia mons. 
Jude Thaddeuse Okolo, dosavadního nuncia v 
Irsku. Mons. Okolo se narodil se 18.12.1956 v 
třetím největším nigerijském městě Kano. V r. 
1984-1986 pracoval v římské kurii v oblasti 
dialogu s křesťanskými sektami. V Římě také 
získal doktorát z kanonického práva. V 
diplomatických službách Svatého stolce 
pracoval od r. 1990 na nunciaturách na Sri 
Lance, Haiti, Antilských ostrovech a dalších 
karibských státech, dále pak ve Švýcarsku, v 
Čechách a v Australii. V r. 2008 ho papež 
Benedikt XVI. Jmenoval titulárním 
arcibiskupem v Alžíru a apoštolským nunciem 
ve Středoafrické republice a v Čadu. Od r. 2013 
byl apoštolským nunciem v Dominikánské 
republice a od r. 2017 v Irsku. Mons. Okolo 
mluví kromě své mateřštiny anglicky, 
francouzsky, italsky, německy a španělsky.   
 

VÝZVA K MODLITBĚ  
 V neděli 1. května papež František po hlavní 
promluvě před polední mariánskou modlitbou 
opětovně apeloval na ukončení války na 
Ukrajině. Vyzval nejenom 35 tisíc poutníků 
přítomných před bazilikou sv. Petra, ale všechny 
věřící na celém světě: „Dnes začíná měsíc 
zasvěcený Matce Boží. Rád bych vyzval 
všechny věřící a všechna společenství, aby se v 
květnu každý den modlili růženec za mír.“ 
 

RŮŽENCE PRO VOJÁKY 
Řeholnice slovenské Kongregace sester 
Služebnic Nejsvětější Panny Marie vysbíraly na 
35 tisíc růženců pro ukrajinské vojáky. Část už 

 Jaký je tedy smysl stvoření [zvl lidského bytí]? 
Proč Bůh tvoří? Jakým způsobem se Bůh vypořádal se 
zlem [lží, hříchem]? Co Bůh dělá s člověkem, a jak 
působí v člověku, aby ho vymanil z moci lži a přivedl 
k pravdě a cíli jeho bytí? A co pro to můžeme a máme 
udělat my [já]? Zkusme na tyto otázky dát alespoň 
takovou odpověď, jakou jsme schopni dát.  
 

 Otázky lze rozdělit na proč? a jak? Na obě nám 
Bůh dává odpovědi ve svatých Písmech, zvláště v 
křesťanských Písmech [Nový zákon] a v nich 
specificky v osobě vtěleného Boha [Syna Slova], v 
člověku Ježíši Kristu. Nutno podotknout, že tyto 
odpovědi nejsou úplné, jsou pouze částečné. Mnohé 
zůstává zahaleno Božím tajemstvím.  
 

 Zaprvé, z podstaty naší konečné mysli a stále 
jasnějších hranic, které jí omezují, nemůžeme úplně 
pochopit nekonečnou, neohraničenou mysl Boží, 
neboť v́elký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení 
obsáhnout nelze  ́ [Ž 147:5], ḱdo pochopí myšlení 
Páně? Kdo mu byl rádcem? ́  [Ř 11:34 cit Iz 40:13].  
 

 Zadruhé, nejsme schopni plně proniknou a 
pochopit Boží věčnost, dokud nemáme za sebou naše 
časoprostorem omezené bytí.  
 

 Zatřetí, Bůh nechce uspokojit naši zvědavost, ale 
chce, abychom věděli, jaký je jeho záměr, jak se v nás 
může realizovat a jak můžeme na tomto záměru 
spolupracovat. A k tomu jsou Boží odpovědi 
dostatečné, a úplné.  
 

 Například nemáme úplnou odpověď na to, jak – tj 
jakým způsobem – Bůh tvoří. Jak stvořil hmotu 
[energii], prostor a čas? Jak stvořil živé organizmy, 
člověka a lidskou mysl? Jak realizuje v Kristu naše 
vykoupení a spásu? Nevíme. Svatá Písma dávají jen 
částečnou odpověď. Nesdělují nám j́ak  ́ale jen ´že  ́a 
´proč .́ Tak třeba říkají, ́ že  ́Bůh tvoří svým slovem [Gn 
1 aj]. Podobně vědní obory vypovídají, ´že  ́ tvoří 
vložením tvůrčí informace – což je v podstatě tatáž 
odpověď…  Dále Písma říkají, ´že  ́novým stvořením 
– tj novým člověkem – je ten kdo je v Kristu [2K 5:17], 
nebo ´že  ́ í to, že chcete, i to, že pak jednáte, působí 
přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit́  [F 2:13] a 

ž́e  ́ ´nikdo nemůže říci: Ježíš je Pán, leč v Duchu 
svatém  ́[1K 12:3] …  
 

 Pravda, na některé otázky j́ak  ́Písma odpověď 
dávají, ale v jiném smyslu. Jaké prostředky Bůh pro 
nás zvolil k realizaci svých záměrů s námi, nikoliv 
však jakým způsobem Bůh skrze tyto prostředky 
dosahuje svého cíle…  
 

 Kdo do tohoto Božího tvůrčího procesu vstoupil, 
a přijal ho, může ze zkušenosti života s Bohem 
dosvědčit, že Boží prostředky jsou skutečně [reálně] 
účinné. Zkrátka, že Boží tvůrčí dílo opravdu funguje. 
Ž Bůh svého cíle s námi a v nás skutečně dosahuje. 
Ten, kdo tuto zkušenost nikdy neudělal, takové 
potvrzení nemá, a ani mít nemůže.  
 

 Ježíš říká: ´Boží království nepřichází 
s pozorováním. Ani se nedá říci: ´Hle, tady je!  ́nebo 
t́am je! ́  Neboť Boží království je ve vás [entos hymón 

estin dosl ́ uvnitř vás je  ́– ve vašem nitru] ́  [L 17:20n]. 
Jinými slovy, jsme-li jen vnějšími pozorovateli, 
pouhými diváky, nikdy nepoznáme a nepochopíme. 
Je třeba vstoupit dovnitř. Stát se účastníkem [ne 
divákem, ale hercem dramatu]. Je třeba osobního 
experimentu s Bohem, osobní aktivní účasti na Božím 
tajemství. Vstupuje se do něho osobním svobodným 
rozhodnutím poznat a věřit [samozřejmě v biblickém 
smyslu těchto výrazů – sr stať 33 aj].  
 

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 

	Rybář	chytil	desetikilovou	štiku.	Chvíli	
si	ji	prohlížel,	potom	zakroutil	hlavou	a	
hodil	ji	zpátky	do	vody. 
„Člověče,	co	to	děláte?“	křičí	muž	stojící	
opodál. 
Rybář	mávnul	rukou:	„Vždyť	by	mi	to	
stejně	nikdo	nevěřil!“	
 

„Pane, vy jste tak při těle, že byste potřeboval 
alespoň dvě sedadla,“ říká uvaděčka v kině. 
„Taky jsem si dvě koupil, jenže to druhé je na balkoně. 
Lístky vedle sebe už neměli.“ 

34. Pouze zevnitř – nikoliv z venku! 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

doručily na Ukrajinu do sesterských klášterů 
nebo armádním kaplanům. Ti je pak předají 
přímo ukrajinským obráncům. „Odpověděly 
jsme tak na prosbu vojenského kaplana z 
východní hranice. Říkal, že nemají chleba, ale 
vojáci že prosí o růžence, a to jak katolíci tak 
pravoslavní a dokonce i ti bez vyznání. Od r. 
2014 jim říkají symboly Majdanu.“ (V Majdanu 
propukla v r. 2013 revolta proti zkorumpované 
prokremelské vládě.) Vojáci nejvíce žádají o 
lehké plastové růžence na šňůrce, protože ty jsou 
skladné a netrhají se.   
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 
připravil P. Josef Kopecký 

 
 

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE 
 Podle významné tradice se o čtvrté velikonoční 
neděli slaví Světový den modliteb za kněžská a 
řeholní povolání. Dnešní neděle je totiž nedělí 
„Dobrého Pastýře“, protože Ježíš si v evangeliu 
dává tento výmluvný biblický titul. S pohledem 
upřeným na něho se modlím za všechny kněze, 
kteří byli nebo budou svěceni …, aby vydávali 
přesvědčivé svědectví Dobrého Pastýře svatostí 
svého života a službou. Vybízím všechny, aby 
povznesli k Bohu společnou modlitbu, zvláště v 
tento den, aby v Božím lidu rozkvétala četná a 
svatá povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. 
 

Sv. Jan Pavel II, (upraveno) 
 
 
 

 

Dobrý Pastýři,  
pečuj s láskou o svůj lid, 
vykoupený tvou 
drahocennou krví,  
a nepřestávej mu dávat 
pokrm věčného života. 
Amen. 

ze 4. neděle velikonoční  
 


