
dvanácti izraelských kmenů. Tři brány ležely k 
východu, tři brány k severu, tři brány k jihu a tři brány 
k západu. Městské hradby mají dvanáct základních 
kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti 
Beránkových apoštolů. Chrám jsem v něm však 
neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek - to je 
jeho chrám. A toto město nemá zapotřebí ani slunce, 
ani měsíce, aby ho osvětlovaly, protože ho ozařuje 
Boží velebnost. Jeho světlem je Beránek 
 

Evangelium: Jan 14,23-29 
 

 Kristův ‚pokoj‘ je mnohem víc, než ‚neútočení 
zbraní‘, nebo jak říkáme lidově – ‚klídek‘. Je to stav 
duše, která je oddána Bohu a žije s ním v naprosté 
harmonii.   

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude 
zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a 
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo 
mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) 
slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který 
mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě 
zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch Svatý, kterého 
Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a 
připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. 
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne 
ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce 
nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: 
Odcházím a zase k vám přijdu. Kdybyste mě 
milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec 
je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve, než se 
to stane, abyste uvěřili, až se to stane“. 

1. čtení: Sk 15,1-2.22-29 
 

  Už mezi prvními křesťany byly spory. Jak je 
zvládali? Sešli se, vyslechli různé názory a potom 
hledali řešení v pevné důvěře, že Duch svatý si svou 
církev vede správným směrem.  
 

 Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie a 
poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského 
zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a 
Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně 
se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se 
kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z 
nich odebrali k apoštolům a starším do Jeruzaléma. 
Tehdy se apoštolové a starší spolu s celou církevní 
obcí rozhodli, že ze svého středu vyberou několik 
mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do 
Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, a Silu 
- vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto 
psaní: „Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav 
bratrům v Antiochii, Sýrii a Kilíkii, obráceným z 
pohanství. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé z 
našeho středu znepokojili a popletli svými řečmi, 
ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření. My 
jsme se tedy nyní jednomyslně rozhodli, že 
vybereme některé muže a pošleme je k vám zároveň 
s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří 
nasadili svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. A 
tak jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili 
ještě ústně. Rozhodl totiž Duch Svatý i my, že vám 
nemá být ukládáno žádné další břemeno kromě 
těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co bylo 
obětováno modlám, krve, masa z udušených zvířat a 
smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte 
správně. Buďte zdrávi“. 
 

2. čtení: Zj 21,10-14.22-23 
 

 Jan ve Zjevení popisuje představu o slávě a kráse ve 
věčném oslavení, tam, kam nás Pán Ježíš už předešel. 
 

 Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou horu 
a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z 
nebe od Boha a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako 
nejvzácnější kámen, jako křišťálově (průhledný) jaspis. 
Mělo silné a vysoké hradby s dvanácti branami, na nich 
dvanáct andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Pohoře bude v neděli 22.5.2022. Začátek je v 15,00 hodin. 
Májová pobožnost už pak nebude v Sebranicích, ale v Lubné v 18,00 hodin.  

 

• Přijměte, prosím, pozvání na Svatodušní vigilii, která se bude konat v sobotu 4.6.2022 v kostele sv. 
Mikuláše v Sebranicích. V 19,00 hodin začneme před kostelem obřad lucernaria, poté bude slavnostní 
mše svatá spojená s modlitbou večerních chval (zpívané nešpory magistra Olejníka, které provede 
příležitostná schola v Sebranicích pod vedením paní učitelky Marie Heylové). Do modlitby nešpor se 
mohou zapojit všichni věřící; texty žalmů budou pro všechny k dispozici, melodie veršů se stále 
opakuje. Po mši svaté bude příležitost k občerstvení a k pobesedování.  

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 
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 SŽ x x x x x x LU 
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 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   
 Blíží se slavnost Seslání Ducha svatého, a texty této neděle odkazujít na jeho projevy a působení. Nejde jen 
o nějaké pocity, ale o život církve, jeho podmínky a nezbytnou správu. Již nyní je možné prosit o dary Ducha 
svatého pro naši církev, tam kde žijeme. 
 
 

 MARIA JE VŽDY NABLÍZKU 
 
 

 Je květen, měsíc Panny Marie, a v mé mysli 
rezonuje svědectví mé kamarádky. Znaly jsme se 
od dětství. Na Lezníku měla babičku se strejdou a 
pravidelně za nimi jezdila na víkendy a prázdniny I 
když bydlela v nedaleké Poličce, naše cesty se na 
nějaký čas rozdělily. Škola, rodina, zaměstnání, 
přátelé… Až předloni jsme měly příležitost si spolu 
hlouběji a upřímně popovídat. V tu chvíli už ke 
mně nepromlouvala ta rozevlátá bezstarostná 
holčina, ale žena hledající smysl ve všech fackách, 

které ji život uštědřil. Zůstala sama na výchovu syna, ve zralém věku se pustila do studia střední školy, 
aby mohla vykonávat práci, která ji uspokojovala (starala se o postižené děti), s maminkou pečovala o 
tatínka a do toho sama těžce onemocněla. 
Vykládala mi, jak hledala vysvětlení a útěchu pro všechny temnoty, které prožívala. Studovala bibli, 
zkoušela navštěvovat sbory různých církví, ale stále ji něco chybělo.  
 

 Časem objevila někoho, u koho jí bylo dobře a sice Pannu Marii. Když o ní mluvila, celá zářila a já 
měla dojem, že na ni doma čeká s rozevřenou náručí, s večeří na stole, měkkým kapesníkem se jí chystá 
utřít slzy, dává naději, odvahu a utěšující slovo … Na rozdíl od Jany znám Pannu Marii od svého útlého 
dětství, ale opravdovému postoji k ní se musím na stará kolena učit od své „nevěřící kamarádky“. 
 

 Prosím o krátkou modlitbu. Před měsícem náhle zemřela. 
Ludmila Kopecká 

 

Panna Maria se stala 
matkou Ježíše Krista 
a byla s ním celý 
jeho život. Když 
ji Ježíš před svou 
smrtí na kříži svěřil 
učedníku Janovi, 
svěřil ji tím také celé 
církvi. Doplň správně písmena do tajenky 
podle čísel a dozvíš se, co pro nás 
znamená, že Panna Maria je Matkou 
církve. 

Podle KC Brno 
 
Vyplněnou luštěnku můžeš donést na faru nebo 
poslat na farnost@farnostsebranice.cz. Opět na 
tebe čeká malá sladká odměna. 



      Příští redakční uzávěrka: 25.5.2022. 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 
 6. neděle velikonoční  22.5.2022 

 
CÍRKEV A SVĚT 

NOVÝ PRAŽSKÝ ARCIBISKUP 
 Papež František jmenoval novým pražským 
arcibiskupem dosavadního olomouckého arcibiskupa 
Jana Graubnera, který tak v tomto úřadě vystřídá 
kardinála Duku. 
 

 Jan Graubner se narodil 29.8.1948 ve Strážnici a má 
pět sourozenců. Po maturitě pracoval jeden rok jako 
dělník, aby získal „dělnický původ“, potřebný 
k dalšímu studiu. V r. 1968 nastupuje na Teologickou 
fakultu v Olomouci a 23.6.1973 má kněžské svěcení. 
Nastupuje jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských 
Kloboucích a později jako farář postupně ve 
Vizovicích, Provodově a Horní Lhotě. 17.3.1990 je 
jmenován titulárním biskupem tagarijským a 
pomocným biskupem olomouckým. Jeho biskupským 
heslem je „Quod dixerit vobis facite“ (Co vám řekne, 
učiňte) Po smrti arcibiskupa Vaňáka nastupuje na jeho 
místo a 28.11.1992 se stává olomouckým arci-
biskupem.  
 

 V širokém záběru činnosti věnuje zvláštní pozornost 
rozvoji církevního školství, zakládá řadu nových 
církevních škol, stará se o rozvoj Charit, věnuje se 
rozvoji pastorace rodin, podporuje poutě, zvláště na 
Hostýn a na Velehrad, propaguje poutě hasičů, 
myslivců, včelařů a dalších spolků. Je duchovním 
rádcem Orla a podporuje edice audioknih. V letech 
2000 – 2010 je předsedou České biskupské konference 
(ČBK) a znovu se jím stává v r.2020. V ČBK je též 
delegátem pro charitativní činnost, misie a novou 
evangelizaci. 
 

SOLIDARITA S UKRAJINCI 
 Je obdivuhodné, jaká vlna solidarity vznikla s trpícími 
Ukrajinci. Ať už s těmi, co museli emigrovat, nebo 
s těmi co zůstali a trpí ve své zemi. S jedním z těch 
projevů solidarity přišli též bratři z Taize. Tři z nich se 
rozhodli, bude-li to možné, navštívit západ Ukrajiny, 
Lvov a další místa. Chtějí se dostat co nejblíže lidem, 
kteří čelí utrpení a zjistit, jak jim co nejlépe pomáhat. 
Bratři říkají: „Nechceme dělat žádné potíže a zbytečně 

 Křesťanská Písma [tj Nový zákon] máme dochována 
v řečtině, avšak myšlení [a stejně tak písemný projev 
svatopisců] je hebrejské, nikoliv řecké! Ostatně Pán Ježíš byl 
Hebrej a učil v rámci hebrejského myšlení. Jeho učedníci 
byli Hebrejové, a tedy všechna očitá svědectví, jakož i ústní 
i psané prvotní [nejstarší] prameny [tradice], které 
předcházely sepsání evangelia, byly pevně zakořeněny 
v hebrejském způsobu myšlení. Všechna svatá Písma 
křesťanů, nesou výraznou pečeť hebrejského myšlení. 
Způsobem vyjadřování, stavbou textů, obsahem 
pojmů…atd. Zvláště u čtvrtého evangelia se s tímto jevem 
setkáváme doslova na každém kroku. Koneckonců, jeho 
autor byl Hebrej… Můžeme směle – a jen se špetkou 
nadsázky – říci, že před sebou máme hebrejský text přepsaný 
[nikoli přeložený!] do řečtiny.  
 

 Hebrejské a řecké myšlení se od sebe výrazně liší. My 
[celá západní civilizace] jsme dědici řeckého myšlení, které 
je abstraktní, spekulativní, pojmové a skrytě dualistické [sr 
tělo a duše, hmotný svět kontra svět duchovní]. Hebrejské 
myšlení je naopak konkrétní, narativní [vyprávěcí], obrazné 
– a dualizmu prosté. Materiální svět, tvořený Bohem, 
obsahuje pro Hebrejce ve stvořených prvcích [entitách, 
skutečnostech] reálná viditelná smysluplná znamení a 
smysluplné duchovní významy Boží přítomnosti a působení 
v dějinách [vzpomeňme jen co jsou naše – křesťanské – 
svátosti, které mají svůj původ a pramen tamtéž]. Výklad o 
hebrejském myšlení však přesahuje možnosti naší stati. 
Omezíme se jen na některé rysy.  
 

 Nejprve, pojmy jsou řecké, ale jejich obsah je hebrejský. 
Pro správné pochopení potřebují biblické pojmy výklad.  
 

 A především stavba textu. Pro hebrejský text – mimo 
mnohé jiné rysy – obecně platí, že první slovo ve větě 
[zpravidla jde o sloveso] a první věta v souvislém textu nese 
stěžejní [teologické] poselství pro porozumění celku. Skrze 
ně se do celého textu vstupuje, a jejich prizmatem je text čten, 
naslouchán, promýšlen, chápán a s porozuměním vykládán.  
 

 Čtvrté evangelium je sevřený celek, velmi pečlivě 
promyšlený, propracovaný, kompaktní a komplexní*, takže 
uvedenou zásadu můžeme pojmout volněji, v plnější šíři. 
Souvislým textem je celé evangelium, první větou je Prolog 
[J 1:1-18] a prvním slovem je: ́ Na počátku byl Logoś  [J 1:1 
Č.pk: Logos=Slovo]. V 18.verších je zhuštěným způsobem 
shrnut [koncentrován] smysl, význam a obsah celého 
evangelia. V následujících 20.kapitolách** je Prolog 
podrobně rozpracován, rozveden a konkretizován. Při snaze 
o pochopení [zde Janovy] evangelní zvěsti musíme mít na 
paměti tři věci.  

 Zaprvé: Evangelium není nějaká smyšlená teologická 
konstrukce, v́ycucaná z prstu .́ Jeho obsahem je očité 
svědectví, pevně zakotven v konkrétní dějinné události. 
Zadruhé: Prolog a následně evangelium je Bohem 
inspirovaný výklad původu, smyslu a cíle historické 
události stvoření, vtělení a velikonočního tajemství, 
s výhledem na završení dějin. Zatřetí: Jaký měl evangelista 
důvod k sepsání svého díla? Odpověď nalezneme v závěru 
evangelia – v poslední větě: Toto bylo źapsáno proto, 
abyste [u]věřili [tj měli pevnou jistotu pravdy], že Ježíš je 
Kristus, Syn Boží, a věříce, měli život [zóé] v Jeho jménú  [J 
20:31]. Důvodem sepsání je tedy mít život v Kristu, v 
kontrastu být ve smrti bez Krista.  
 

 [*kompaktní – celistvý, soudržný, pevný, souvislý až i 
hutný. *komplexní – soubor předmětů vytvářejících úplný, 
a organicky provázaný, nezjednodušitelný celek. 
**Evangelium končí J 20:31. J 21 je vlastně dodatek. 
Biblisté hovoří o druhém závěru evangelia. Doplňuje 
evangelium o důležité zjevení Vzkříšeného a o významu 
poslání apoštola Petra].  
 

O. Pavel – Reverend 
TROCHU HUMORU … 

36. Abyste měli život 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

zaměstnávat lidi, kteří mají i bez nás spoustu starostí a 
povinností. Ale ptali jsme se několika přátel na 
Ukrajině, zda je to vhodné a všichni nám řekli, že by to 
byla silná ukázka přátelství, kdybychom přijeli.“ 
Během cesty se bratři chtějí účastnit modlitebních 
večerů v duchu Taize a setkávat se s lidmi a 
organizacemi, které se věnují uprchlíkům z Ukrajiny. 
V Praze tak navštívili Charitu, skauty i jednu husitskou 
farnost, která přijala hodně běženců. Podobně to cestou 
plánují i na Slovensku a v Polsku. 
 

 Na Ukrajině se bratři chtějí setkat s představiteli církví 
a vyjádřit jim svou podporu. A jako praktické vyjádření 
této podpory jim chtějí předat léky, které s sebou vezou. 
„Jsme ohromeni štědrostí, jakou lidé projevují. Léků je 
tolik, že jsme je nezvládli vzít všechny a budou předány 
v dalších dodávkách“- svěřují se bratři.       
 

připravil P. Josef Kopecký 
 

POZOR, DŮLEŽITÉ! 
 
 

 
 
 
 

 Zveme účastníky plánovaného zájezdu do 
Turína na jáhenské svěcení Filipa Mareše ke 
společné domluvě. Sejdeme se v pátek 
27.5.2022 19,15 hod. na faře. Sebou si 
vezměte platný občanský průkaz nebo 
cestovní doklad, kterým se budete na cestě 
prokazovat (potřebujeme vytvořit seznam 
pro cestu do zahraničí), číslo svého mobilu, 
doplatek 3.500,- Kč pro dospělé a 2.500,- Kč 
pro děti do 15-ti let. Další důležité informace 
budou domluveny na schůzce (cestovní 
připojištění apod.). Okolí Turína je úzce 
spjato se světcem Donem Boskem. Je dobré 
se na tuto pouť připravit. Můžete si vypůjčit 
brožurky a komiksy o Donu Boskovi a 
místech jeho působení. Jakékoli dotazy pište 
na farnost@farnostsebranice.cz nebo volejte 
na tel 605 768 340. 

Jáhenské svěcení 
FILIPA MAREŠE 

11.6.2022 
Turín, Itálie 

…ano, modlitba též, ale především půst! 

„Tak co je nového ve škole?“  
„Představ si, tati, že náš nový učitel je závistivý.“  
„Proč myslíš?“ „Už mnohokrát, když mě poslal za 
dveře, řekl: Kdybych tak já byl tvým otcem!“ 
 

„A co vy 
děláte pro 
životní 
prostředí?“ 
„Nezahazuji 
jízdenky, 
používám je 
vícekrát.“ 
 


