
 Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče 
svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také 
za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať 
všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já 
v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, 
že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, 
dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme 
jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou 
v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi 
mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval 
mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se 
mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou 
slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval 
už před založením světa. Spravedlivý Otče, 
svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito 
(moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal 
jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby 
láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a 
abych byl i já v nich.“ 
 

BLÍŽÍ SE LETNICE 
 

 Velikonoce i letnice mají prapůvod v oslavách 
přírody: Velikonoce byly původně svátky jara, 
letnice oslavou začátku sklizně. Pro Židy i pro 
křesťany však oba tyto svátky znamenají mnohem 
víc. Židé si o Velikonocích připomínají historickou 
událost zázračného vyvedení Bohem vyvoleného 
národa z egyptského otroctví. O letnicích si pak 
připomínají další důležitou událost - darování 
Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj.  
 

 Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, 
zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a letnice jsou svátkem 
seslání Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti 
života. Jde tedy o nesmírně veliké věci s 
obrovským dopadem na život každého člověka... 
 

1. čtení: Sk 7,55-60 
 

  Pokojný a pevný postoj mučedníka Štěpána 
naplněného Duchem svatým je v přímém kontrastu s 
bouřlivým hněvem těch, kdo odporují Duchu svatému.  
 

 Štěpán, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi 
a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží 
pravici. A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a 
Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!“ Oni se 
však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a 
všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali 
ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové 
si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho 
mladého muže - jmenoval se Šavel. Tak 
Štěpána kamenovali. A on se modlil: „Pane 
Ježíši, přijmi mého ducha!“ Klesl pak na kolena 
a hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento 
hřích.“ A po těchto slovech skonal. 
 

2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20 
 

 Závěr knihy Zjevení apoštola Jana vyjadřuje touhu 
prvních křesťanů, zachycenou v modlitbě ‚Přijď, Pane 
Ježíši‘! My můžeme v těchto dnech dodat: ‚Sešli nám 
svého ducha, Pane Ježíši‘! 
 

 Já, Jan, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Hle, 
přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych 
odměnil každého podle jeho činů. Já jsem alfa 
i omega, první i poslední, začátek i konec. 
Blaze těm, kdo si vypírají šaty; budou mít 
právo na strom života a branami vstoupí do 
města. Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, 
abych vám svědčil o tom, co se týká církevních 
obcí. Já jsem výhonek z Davidova kořene a 
Davidův potomek, zářivá jitřní hvězda.“ Duch 
i nevěsta volají: „Přijď!“ Kdo to slyší, ať také 
zvolá: „Přijď!“ A kdo žízní, ať přijde: kdo touží 
po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. Ten, kdo 
to dosvědčuje, říká: „Ano, přijdu brzy!“ Amen, 
přijď, Pane Ježíši!  
 

Evangelium: Jan 17,20-26 
 

 V evangeliu je závěr ‚Ježíšovy velekněžské modlitby‘. 
Pán prosí o jednotu svých učedníků. Jednota je též 
darem Ducha svatého… Usilují o to, abych i já byl 
šiřitelem Kristova pokoje?   

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• V úterý 31.5.2022 bude od 14,00 hodin mytí oken v kostele. Děkujeme předem za ochotnou pomoc. 
 

• UPOZORNĚNÍ: Návštěva nemocných bude mimořádně už ve čtvrtek 2.6.2022. 
 

• V neděli 5.6.2022 bude sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 
 

• Hasiči z Lezníka zvou na Tradiční dětský den, který se koná v neděli 5.6.2022 od 13,30 hodin na 
hřišti pod hasičárnou. Zveme všechny děti, rodiče, babičky i dědečky, strýčky i tetičky. 

 

• Svatodušní vigilie se bude konat v sobotu 4.6.2022 v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích. V 19,00 
hodin začne před kostelem obřad lucernaria, poté bude slavnostní mše sv., spojená s modlitbou 
večerních chval (zpívané nešpory Mgr. 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. Po mši svaté bude příležitost k občerstvení a k pobesedování.  

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 
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 LU x x x x x x ŠD 
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 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   
 Modlitbu považujeme za rozhovor člověka s Bohem a často ji bereme jako povinnost, kterou máme splnit. 
Dnešní liturgické texty nás však upozorňují na to, že modlitba může být i výrazem důvěry a věrnosti vůči Bohu. 
Nechme se oslovit modlitbou Ježíše i jáhna Štěpána a neposlední řadě Janovou prosbou: Přijď, Pane Ježíši! 
 
 

PRO DĚTI 

DU
CH

 S
VA

TÝ
 JE

 D
AR

 

Tajenka: 
________________ 

Vyluštěnou tajenku můžeš zaslat na faru nebo na farní e-mailovou adresu: 
farnost@farnostsebranice.cz. Malá odměna čeká na tebe J  

Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych 
svatě myslel.  
 

Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě 
jednal.  
 

Nadchni mě, Duchu svatý, abych svatost 
miloval.  

Posiluj mě, Duchu svatý, abych svatost ochraňoval.  
 

Stůj při mně Duchu svatý, abych svatost nikdy neztratil. 
 

Podle sv. Augustina 



      Příští redakční uzávěrka: 1.6.2022. 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 
 7. neděle velikonoční  29.5.2022 

 
CÍRKEV A SVĚT 

PANNA MARIA POMOCNICE KŘESŤANŮ 
 24. května církev připomíná P. Marii Pomocnici 
křesťanů. Vztah k Panně Marii jako k Pomocnici 
silně doporučoval mimo jiné také sv. Jan Bosko, 
který se na její pomoc plně spoléhal a také nebyl 
zklamán a její pomoc ve svém životě a díle výrazně 
pociťoval, a proto ji také všem doporučoval. 
 

 V r. 2008 papež Benedikt XVI. vyhlásil 24. 
květen za Světový den modliteb k P. Marii 
Pomocnici křesťanů, patronky Číny za 
církev v této zemi. Významná svatyně a zároveň 
vyhledávané poutní místo P. Marie Pomocnice 
křesťanů se nachází poblíž Šanghaje v Šešanu, 
kam také každoročně putuje tisíce poutníků z celé 
Číny, navzdory různým překážkám ze strany 
současné čínské vlády, která se všemožně snaží 
křesťanství v Číně likvidovat.   
 

 Ve svém dopise v r. 2007 biskupům, kněžím, 
zasvěceným osobám a laikům katolické církve 
v Čínské lidové republice, papež Benedikt XVI. 
vyjadřuje přání podpořit jednotu v čínském 
katolickém společenství a zároveň posílit 
společenství s celosvětovou katolickou církví. 
Papež František tuto iniciativu povzbuzuje od 
začátku svého pontifikátu. 23.5.2021 při modlitbě 
Regina caeli řekl: „Vyzývám vás, abyste vroucími 
modlitbami doprovázeli věřící křesťany v Číně, 
naše bratry a sestry. … Maria, Pomocnice 
křesťanů, svěřujeme Ti pouť čínských věřících.“ 
 

DESET NOVÝCH SVATOŘEČENÝCH 
 Papež František prohlásil deset blahoslavených 
za svaté. Jsou mezi nimi Francouzi, Italové, 
Nizozemec a Ind. Čtyři ženy a šest mužů. Sedm 
z nich založilo nové řeholní kongregace. Mezi 
nově svatořečenými je asi nejznámější Charles de 
Foucald (1858-1916), francouzský šlechtic a 
voják, který se stal v Alžírsku průzkumníkem a 

 

 ´Biblická teologie, to je vlastně gramatiká . Jméno autora 
tohoto bonmotu* jsem už zapomněl. Je to samozřejmě 
hyperbola [nadsázka]. Trefně však vyzdvihuje, jak důležitý je 
ve svatých Písmech význam pojmů a stavba textu pro jejich 
správné pochopení. Podívejme se z tohoto zorného úhlu na 
první slovo Janova evangelního svědectví.  
 

 ´Na počátku byl Logoś  [J 1:1]. České překlady tradičně – 
zajisté nikoliv nesprávně – mají překlad: slovo. Zde úmyslně 
užívám řeckého výrazu. Obsah pojmu logos je totiž mnohem 
širší. Asi nás napadnou slova logika, logický, utvořené ze 
stejného kořene. Adjektivum [přídavné jméno] logický – Ř 
logikos znamená promyšlený, rozumný, smysluplný, 
pravdivý… Substantivum [podstatné jméno] logika – Ř 
logismos pak záměr, myšlení, myšlenka, rozum, uvažování, 
úsudek, závěr…  
 

 Logika [jeden z oborů filosofie] je obecně součástí teorie 
poznání, specificky věda o zákonech, formách a prostředcích 
správného usuzování. Tedy nezbytný nástroj pro plodnost 
lidské myšlení. Samotný výraz logos pak znamená [kromě 
slovo, čin], také smysl, důvod, význam, příčina, záměr, důkaz, 
mysl, myšlenka, rozum, událost, dějiny, tvrzení… 
S přihlédnutím k hebrejskému podkladu [dávár slovo] a 
kontextu je vhodné přeložit logos jako śmysĺ . Jan tedy říká: 
´Na počátku byl smysĺ .  
 

 Začíná být zřejmé, proč je první slovo tak zásadní pro 
pochopení celého evangelia. Jan v něm dosvědčuje, že dílo 
stvoření není nějaký chaotický, náhodný výplod Božího 
rozmaru, ale předem promyšlené, smysluplné dílo, které Bůh 
vede od počátku nezvratně, bezpečně a jistě k naplnění, a také 
ho k němu dovede. Boží stvoření má smysl a cíl.  
 

 První slovo, a následně celý Prolog, nám poskytuje 
optiku, skrze kterou se objasňuje důvod, význam a smysl 
Janova evangelního svědectví, které pak odpovídá na 
otevřenou otázku: Jaký je Boží záměr s člověkem. V čem je 
smysl lidského života. Jakým způsobem a jakými prostředky 
nás Bůh vtahuje do tohoto velkolepého a smysluplného díla. 
Ale vzhledem k tomu, že jsme bytosti obdařené svobodnou 
vůli, je naše účast na Božím díle v posledku záležitostí naší 
[mé] osobní a svobodné volby. Přijmout nebo odmítnout. Ber, 
nebo nech být… Ale pojďme dál.  
 

 Text ´Na počátku bylo slovo [logos, smysl]́  [J 1:1] 
nápadně připomíná úvodní sdělení svatých Písem: ´Na 
počátku tvoří Bůh nebe a zemí  [Gn 1:1]. Obvyklé pochopení 
této podobnosti říká, že Bůh tvoří slovem: ́ A říká Bůh: Ať je 
světlo! – A je světló  [Gn 1:3…]. To je správné pochopení. 
Evangelista však, tváří v tvář dovršené dějinné události 

Vtělení, jde hlouběji. Vykládá skutečnost stvoření nově a 
úplněji, z hlediska jeho smyslu. Předně říká, že na počátku 
není Boží dílo stvoření jako akt. Na počátku je dílo stvoření 
v Boží mysli jako dokončený a dovršený smysluplný celek – 
tj od ́ stvoření nebe a země́  až po ́ nové nebe a novou zemí  
[Zj 21:1]. Na počátku Bůh myslí celé stvoření z hlediska 
smyslu a dovršení.  
 

 Dále ztotožňuje tvůrčí Boží Slovo s druhou Božskou 
osobou – Synem, a Syna se smyslem celého stvoření. 
Křesťanská Písma tento výklad potvrzují. Například ́ v něm 
bylo stvořeno všechno… všechno je stvořeno skrze něho a 
pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá [tj drží 
pohromadě / spolu stojí].́  [Ko 1:16n], J́á jsem První i 
Poslední, Živý́  [Zj 1:17n]… Smyslem stvoření je Bůh sám. 
Nebo lépe, Otec tvoří proto, aby oslavil Syna. Smysl Otcova 
stvoření je tedy Syn, jeho Vtělení a oslavení. Syn, Bůh a 
člověk Ježíš Kristus, ne- dává stvoření smysl, On smyslem 
stvoření JE.  
 

[*bonmot – vtipné trefné rčení] 
O. Pavel – Reverend 

 
 

37.  Na počátku byl smysl 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

geografem, a nakonec trapistickým mnichem a 
misionářem mezi Tuaregy. Byl zavražděn při 
nájezdu lupičů na prahu své poustevny v alžírském 
Tamanrassetu. Je průkopníkem dialogu mezi 
křesťany a muslimy i vykročení církve k židům. 
Slavnosti svatořečení se proto zúčastnili i 
muslimské autority z Alžírska, Tuniska a Maroka, 
stejně jako řada křesťanských komunit (mj. ze 
středoafrické republiky, Vietnamu nebo 
Venezuely), které ovlivnila Charlesova radikální 
spiritualita pokory, kontemplace a úplné vydanosti 
Bohu. 
 

 Charles de Foucald svým „universálním 
bratrstvím“ inspiruje také dnešní snahy o 
mezináboženský dialog, tak jak jej propagují 
poslední papežové, zvláště nynější papež 
František.  

připravil P. Josef Kopecký 

ZN Á T E  B I B L I?   
 

Poznáte, co ke které biblické 
osobě patří? Odpovězte na 
otázky s pomocí biblické 
citace nebo nápovědy: 
 

1. Pro kterou biblickou osobu je typický 
symbol duhy? (Gn 9,8-13) 

2. Ke které biblické osobě patří hořící keř?  
(Ex 3,1-2) 

3. Ke které biblické postavě patří velbloudí 
srst, kobylky a včelí med? (Mk 1,6) 

4. Která biblická postava je spojena s 
prakem? (1 Sam 17,50) 

5. Pro kterou biblickou osobu je typická 
obloha plná hvězd? (Gn 15, 5-6) 

6. Kterou biblickou osobu si spojujeme se 
snem o tučných a hubených kravách?  
(Gn 4115-36) 

pokračování na poslední straně 

7. Ke které biblické postavě patří žebřík, který 
vede do nebe? (Gn 28,10-12) 

8. Kterou biblickou postavu máme spojenu se 
sbíráním obilných klasů? (Rt 2, 2) 

9. Ke které biblické osobě lze přiřadit oltář 
„neznámému bohu"? (Sk 17, 22-23) 

10. Ke které biblické postavě patří 30 
stříbrných? (Mt 26,14-15) 

 

Správné odpovědi, označené jménem a kontaktem, 
které dodáte na faru nejpozději ve středu 1.6.2022 
budou slosovány a tři vybraní soutěžící budou 
odměněni hodnotnou cenou. Menší děti mohou 
soutěžit se svými rodiči.  

  

  

Ilustrační snímky 

 
 

1. ………….  2. ………….  3. ………….  4. …………. 

5. ………….  6. ………….  7. ………….  8. ………….   

9. ………….   

10. ………….   


