
 Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn 
člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm 
oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. 
Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání 
vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval 
vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni 
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k 
sobě navzájem.“ 
 

SVATODUŠNÍ VIGILIE 
Slovo vigilie z latinského 
vigiláre (bdít) bylo původně 
v římské liturgii hodin   
jedním z názvů pro noční 
modlitbu ‚matutinum‘, která 
se skládá z hymnu, žalmu a 
biblických čtení.  

Církevní otcové a duchovní spisovatelé velmi 
často vybízeli věřící, zvláště ty, kteří žijí 
rozjímavým životem, k noční modlitbě, jíž se 
vyjadřuje a rozněcuje čekání na Pána, který se 
vrátí: ‚Uprostřed noci se strhl křik. Ženich je 
tady! Jděte mu naproti!‘ ‚Bděte tedy, protože 
nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer 
nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, 
aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak 
spíte.‘ (Srov. Mt 25,1-13 a Mk 13,33-37) 
 

 Průvod se svícemi může znamenat vyjití z 
Egypta, z otroctví hříchu, v čele se vzkříšeným 
Kristem, který zvítězil nad mocnostmi temnoty. 
On je naším světlem, podobně jako ohnivý sloup 
ve Starém zákoně vedl Izrael pouští. 
 

 

 V sobotu 4.6.2022 proběhne od 19,00 hodin 
v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích Svatodušní 
vigilie, spojená s večerními chválami od Mgr. 
Josefa Olejníka a s Lucernáriem, na které bude 
navazovat slavnostní mše svatá.  
 

 

 Po mši sv. můžete využít malého občerstvení; poté 
bude následovat adorace spojená s čtením biblic-
kých textů, zpěvem a osobní modlitbou. Přesný 
program vigilie vyjde v příštím Slově na neděli. 

1. čtení: Sk 14,21b-27 
 

  Pavel a Barnabáš se vracejí z první misijní cesty, z 
území středu dnešního Turecka do Antiochie Syrské. Ta 
byla centrem křesťanů celé oblasti. A všude ustanovují 
správu nových komunit (náznak dnešního systému 
duchovní správy). 
 

 Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do 
Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali 
je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího 
království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. 
V jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě a 
postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého 
uvěřili. Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo 
Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud 
odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni 
milosti Boží k dílu, které teď ukončili. Když tam 
přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co 
všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel bránu k 
víře pohanům. 
 

2. čtení: Zj 21,1-5a 
 

 Kniha Zjevení popisuje, jak všichni, kdo obstáli v 
pokušeních, zakusí nádheru cíle připraveného Bohem: 
dar nové země. V obrazné řeči se mísí jak biblická 
symbolika, tak i důraz na emoce. Obojí ale svědčí o 
velkolepém Božím daru, který pro nás Bůh připravil. 
 

 Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi dřívější 
nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není. A 
uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje 
z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená 
pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný 
hlas: „Hle - Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi 
přebývat; oni budou jeho lidem, a on - Bůh s nimi - 
bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí: 
nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už 
nebude, protože co dříve bylo, pominulo.“ A ten, který 
seděl na trůně, řekl: „Hle - všechno tvořím nové!“ 
 

Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35 
 

 Jsme ve večeřadle, před malou chvílí Ježíš umyl 
učedníkům nohy a začíná Poslední večeře. Text je 
vybrán především kvůli odkazu na základní princip 
fungování společenství církve. Ježíšovo slovo není jen 
dobrá rada, ale přikázání.   

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• Při sbírce na kněžský seminář a formaci bohoslovců bylo minulou neděli vybráno 14.810,- Kč. 
Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli. Zároveň děkujeme za dar 15.000,- Kč na tento účel. 
 

• Den matek oslavíme 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). 
 

• Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Pohoře bude v neděli 22.5.2022. Začátek je v 15,00 hodin. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
15.5. 16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 

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 LE x x x x x x SŽ 
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 h – soukromá adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 17,50 modlitba sv. růžence a májová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   
 Velikonoční liturgie se postupně posouvá k tématu daru Ducha svatého. Více se soustřeďujeme na 
skutečnost života prvních křesťanů a na pojem církev. Bůh nás povolal, abychom z daru vzkříšení v moci 
Ducha svatého budovali církev, společenství těch, kteří jdou za Kristem. 
 
 

PRO DĚTI 

 Pán Ježíš dnes mluvil o lásce. Děláme-li něco 
pro druhé z lásky, snažíme se to udělat co nejlépe. 
Domaluj, co se dá udělat lépe: vyzdobit nádobu a 
šaty, vyšít ubrus, stromek přivázat ke kůlu, na 

PERLIČKY ze školy 

Anténa - tak se jmenovala řecká bohyně 
moudrosti.  
 

Hvězda, kterou vidíme večer na 
obloze, se nazývá Večernice. Ta, 
která svítí ještě za jitra, je Jitrnice. 
 

Svatojánská muška je elektrická 
blecha. 
 

Šel po schodech dolů, tam kde se 
chodí nahoru. 
 

Po absolvování první třídy: Vaše 
dcera neumí číst, psát a počítat. 

bundu přišít chybějící knoflíky, dát 
dítěti do misky kaši a na krk bryndáček, 
do lampy dát babičce žárovku a pejskovi 
na obojek známku a do misky kost. 
 
 

 Hotový obrázek můžeš poslat (přinést) 
na faru nejpozději do 18.5.2022, kde na 
tebe čeká malá odměna J 
 

E-mail: farnost@farnostsebranice.cz  
 



      Příští redakční uzávěrka: 18.5.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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SLOVO NA NEDĚLI 
 5. neděle velikonoční  15.5.2022 

 

CÍRKEV A SVĚT 

KVĚTEN VE VATIKÁNSKÉ BAZILICE 
 Během května pořádá vatikánský vikariát a 
farnost svatého Petra každodenní pobožnosti k 
oslavě Panny Marie, uctívané v bazilice pod 
titulem „Mater Ecclesiae (Matka Církve).“  
 

 Každou středu v měsíci květnu od 16 hodin v 
atriu baziliky svatého Petra proběhne „putovní“ 
modlitba, která se dotkne hlavních mariánských 
vyobrazení ve vatikánské bazilice. Modlitba 
bude zakončena mší svatou. 
 

 Každou sobotu večer po celý měsíc květen se 
od 21 do 22 hodin bude na Svatopetrském 
náměstí konat světelné procesí s reprodukcí 
obrazu „Mater Ecclesiae“, doprovázené 
modlitbou růžence. 
 

 Ikona Mater Ecclesiae zdobila již od 15. století 
jeden ze sloupů starověké konstantinovské 
baziliky. Tento titul Matky Církve rozšířil sv. 
Pavel VI. na celou církev. Sv. Jan Pavel II. 
několik měsíců po atentátu požehnal mozaiku 
inspirovanou touto ikonou na Svatopetrském 
náměstí a vyjádřil přání, aby všichni, kdo sem 
přicházejí, k ní pozvedli svůj zrak a se 
synovskou důvěrou k ní směřovali své pozdravy 
a modlitby. 
 

SLUŽBA KATECHISTŮ 
 Při posledním setkání našich biskupů na 
Velehradě se mimo jiné probírala také nová 
forma služby v církvi – katechisté. Tato služba, 
jak ji navrhuje papež František by měla mít širší 
záběr a větší kompetence, než mají katecheté, 
kteří jsou zaměření převážně jen na výuku 
náboženství. Podle papežových představ mají 
být katechisté muži a ženy s hlubokou vírou a 
lidsky zralí, mají se aktivně účastnit života 

 Co nám Bůh ve svatých Písmech říká o díle 
stvoření, a především o jeho smyslu? Skutečnost 
stvoření, a zvláště otázka po smyslu stvoření je velmi 
úzce propojena s evangelní zvěsti a tím, jak Bůh 
[zvláště v Kristu Ježíši] s námi, pro nás a v nás jedná. 
Než toto téma otevřeme, pokusme se o velmi stručný a 
neúplný nástin díla stvoření ve svatých Písmech.  
 Základní a zásadní zkušenost Božího lidu – Izraele 
s Bohem není stvoření a Bůh Stvořitel, ale událost 
vysvobození z egyptského otroctví – tj exodu, a právě 
kniha Exodus [2.Mojžíšova] tuto zkušenost 
dosvědčuje. Hebrejský lid se tedy prvotně setkává 
s Hospodinem jako se svým Vykupitelem 
[osvoboditelem, zachráncem]. Kniha Exodus je 
nejdůležitější knihou tenaku*. Od ní se odvíjí, a v ní 
jsou zakořeněny celé dějiny Božího lidu. Směrem 
k budoucnosti přes tóru [zákon – pět knih 
Mojžíšových], proroky a mudroslovné spisy až 
k události Vtělení a křesťanským Písmům. 
Retrospektivně [zpětně] k poznání a pochopení 
počátku svých dějin [svého původu – Abraham] a 
počátku univerza, jehož je Bůh Stvořitelem [Gn].  
 Obecně známá je tzv [první] zpráva o stvoření, 
která otevírá Písma [Gn 1,1-2,3b]. Téma stvoření však 
prostupuje celá Písma až po poslední knihu – 
Apokalypsu. V Písmech je nejméně osm obsáhlejších 
textů o stvoření, a kratších textů, o rozsahu jednoho až 
několika veršů, je velké množství. Základem je 
inspirovaná výpověď a vyznání: ́ Na počátku tvoří Bůh 
nebe a zemí  [Gn 1:1]. Tento fakt je pak v Písmech 
nově promýšlen, rozvíjen, doplňován, upřesňován a 
korigován…  
 První zpráva o stvoření [Gn 1] je vyzrálé 
teologické učení o stvoření [cca 6.st ante**], s více 
významovými vrstvami. Je to oslavný hymnus o Bohu 
Stvořiteli – a také po všech stránkách mistrovsky 
vybroušený diamant hebrejské poezie. Stručně – ve 
schématu sedmi dnů text dosvědčuje, že vše, co je 
mimo Boha, je Boží stvoření, kterému Bůh dává řád.  
 Následující text – tzv druhá zpráva o stvoření [Gn 
2-3] – je velmi staré vyprávění [cca 10.st ante] 
s teologickým významem, pro změnu mistrovský 
kousek hebrejské prózy, které rozvíjí stejné téma. Zde 

je stvoření nahlíženo prizmatem hierarchie vztahů – 
Boha ke stvoření, stvoření k Bohu, a hierarchií vztahů 
v tvorstvu. Zpráva současně podává základní 
inspirovaný výklad o původu a existenci zla v dobrém 
Božím stvoření. Z dalších textů o stvoření zmíním 
ještě chválu Hospodina Stvořitele, jeho 
obdivuhodného díla a Boží péče o stvoření [Ž 104] a 
chvalozpěv o Hospodinově láskyplném vztahu k 
člověku [Ž 8]. Další obsáhlejší texty nalezneme 
například v knihách Jób a Moudrosti.  
 Křesťanská Písma interpretují stvoření a jeho 
smysl ve světle vrcholné události dějin, ve světle 
Vtělení a velikonočního tajemství, ve kterém Vtělení 
dosahuje svého vrcholu a smyslu. Zde zdůrazním 
především tzv Prolog k evangeliu podle Jana [J 1:1-
18], kterým se budeme dále zabývat. Sv. apoštol Pavel 
cituje v listě Kolosanům starobylý křesťanský 
hymnus o Kristu, v́ němž bylo stvořeno vše na nebi i 
na zemi  ́ [Ko 1:12-22], konečně velkolepou vizi 
nového [dovršeného] stvoření, vyjádřenou 
v biblických obrazech a symbolech [Zj 21-22].  
 Autor evangelia podle Jana nejvýrazněji ze všech 
evangelistů vyjadřuje smysl Ježíšova poslání ve světle 
jeho smrti a vzkříšení. Do čtvrtého evangelia se 
vstupuje skrze Prolog. Budeme o tom rozmýšlet 
v následujícím tématu 
 [*tenak – akronym jímž synagoga označuje 
hebrejská svatá Písma / **ante – před Kristem, tj před 
´naším  ́či ́ obecným  ́letopočtem].  
 

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 

	 

35. Dílo stvoření ve svatých Písmech 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

křesťanské komunity, být připraveni po 
biblické, teologické, pastorační a pedagogické 
stránce, spolupracovat s kněžími a jáhny a 
nechávat se vést „pravým apoštolským 
nadšením“.  Měli by se podílet na pastorační 
práci ve farnostech – v přípravě na svátosti, ve 
službě rodinám, v případě potřeby i vést pohřby, 
či jiné bohoslužby. V zemích, kde je velký 
nedostatek kněží a jáhnů, budou pečovat o celé 
farnosti.  Měli by být trvalou součástí 
pastoračních týmů, nemuseli by tedy dostávat 
každý rok znovu tzv. kanonickou misi pro 
konkrétní činnost. 
 Pro místní poměry v Česku by měl být 
dokument týkající se služby katechistů v naší 
zemi vypracován ještě letos. 
 

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

 
 

POUŤ DO NÁCHODA  
za O. Zdeňkem Kubešem, rodákem z Lubné 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,30 Odjezd: u KD Sebranice 
9,00 Mše svatá v kostele sv. Vavřince 
 Prohlídka kostela a fary 
 Pohoštění na faře 
12,00 Odjezd do Broumova 
14,00 Prohlídka kláštera a okolí 
19,00 Přibližný návrat domů 
Cena 500,- Kč (dospělí) 
 200,- Kč (děti) 
V ceně je zahrnuto vstupné do kláštera. 
Přihlásit a zaplatit můžete v zákristii 
nejpozději do neděle 15.5.2022. 
 

Podívej, už se zase dají otvírat… 


