
V neděli 26.6.2022  
jste všichni srdečně zváni  

na dobrou kávu se salesiánem 
 O. Járou Vracovským.  

 
 Setkání bude od 14,00 hodin 

v Tunelu na faře.  
 

Kdo může, ať přinese něco 
dobrého ke kávě. 

 

1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21  
 

   Elizeus nepřijímá povolání proroka polovičatě. 
Zříká se všeho, co by mu mohlo bránit ve službě 
Hospodinu. 
 

 Hospodin řekl Eliášovi: „Elizea, syna 
Šafatova z Abel Mechola, pomaž za proroka 
místo sebe!“ Když Eliáš odešel z hory, nalezl 
Elizea, syna Šafatova, jak právě oral. Měl před 
sebou dvanáct spřežení, on sám byl při 
dvanáctém. Eliáš šel kolem něho a hodil na něj 
svůj plášť. Elizeus opustil býky, běžel za 
Eliášem a řekl: „Prosím, ať mohu políbit svého 
otce a svou matku a pak půjdu za tebou.“ Eliáš 
odpověděl: „Jdi a vrať se; co jsem ti měl učinit, 
to jsem udělal.“ Elizeus se tedy od něho vrátil, 
vzal spřežení býků, zabil je, na jejich jařmu 
uvařil maso a dal ho lidem k jídlu. Pak vstal, šel 
za Eliášem a sloužil mu. 
 
2. čtení: Gal 5,1.13-18 
 

 Zatímco Bůh vede člověka ke svobodě, ďábel ho chce 
zotročit. Ten, kdo dává ve svém životě prostor Duchu 
svatému a nechává se jim vést, roste ve svobodě dítěte 
Božího. 
 

 Bratři! To je ta svoboda, ke které nás 
osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a 
nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého 
chomoutu. Bratři, vy jste byli povoláni ke 
svobodě. Ta svoboda však nesmí být 
záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. 
Spíše si navzájem posluhujte láskou. Celý 
Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné 
větě: `Miluj svého bližního jako sebe.' Jestliže 
se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte 
pozor, abyste jeden druhého nepohltili! Chci 
říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete 
žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu, a 
duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný 
odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže 
se však necháváte vést Duchem, nejste už pod 
Zákonem. 
 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• Při měsíční sbírce na potřeby farnosti bylo minulou neděli vybráno 19 tisíc korun. 
Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli. Zároveň děkujeme za dary 20.000,- Kč, 3.000,- Kč, 
2.000,- Kč a pravidelný měsíční dar 500,- Kč, které jsme v měsíci květnu dostali na běžný 
účet farnosti. 

 

• V neděli 26.6.2022 bude sbírka na charitu. 
 

• V neděli 26.6.2022 je pouť ke cti sv. Jana Křtitele v Širokém Dole. Mše svatá je v 10,30 
hodin. Při této mši svaté bude sbírka na pokrytí výdajů spojených s opravou střechy a 
nátěrem věžiček. Děkujeme za každý váš dar. 

 

• V pátek 1.7.2022 budu navštěvovat nemocné. Pokud si někdo z nemocných, kromě těch, 
které pravidelně navštěvuji, přeje návštěvu kněze, může se ozvat telefonicky nebo přes své 
příbuzné. (P. Ladislav) 

 

• V sobotu 2.7.2022 bude od 8,00 hodin brigáda na stavbu gabionové zdi na farní zahradě. 
Zveme všechny, zvláště starší kluky, na pomoc při skládání kamene do gabionovývh košů. 

 

• Posvícení ve Stříteži vychází na úterý 5.7.2022. Mše svatá ze slavnosti posvěcení kostela bude v 
neděli 3.7. v 10,30 hodin a v úterý 5.7. v 9,00 hodin ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. 

 

• Děkujeme všem, kdo pomohli minulou neděli připravit a zorganizovat oslavu Těla a Krve 
Páně, kdo uklidili a vyzdobili kostel a jeho okolí, připravili a ozdobili venkovní oltáře, 
postarali se o hudbu, liturgii a mnoho dalšího. A zvláštní poděkování patří družičkám a 
krojovaným, i hasičům, že se nebáli hezkým oblečením dokreslit atmosféru celé slavnosti. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 
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 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. 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Dnešní biblické texty hovoří o povolání. Bůh volá každého člověka, dává však každému naprostou 
svobodu. Nevyžaduje od žádného člověka nic, co by s Boží pomocí nemohl uskutečnit. Jsem si vědom toho, 
že i mne Bůh volá? Pokud ano, jak na Boží volání odpovím? 
 

Evangelium: Lk 9,51-62 
 

 Evangelium připomíná, že služba Bohu je náročná. 
Zároveň ale můžeme vnímat, že Ježíš povolává 
každého jiným způsobem a na každého má jiné 
nároky.   

 Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, 
pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly 
a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam 
připravili nocleh. Ale Samaritáni ho nepřijali, protože měl 
namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a 
Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby 
je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli 
do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za 
tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: 
„Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka 
nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za 
mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel 
pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví 
pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží 
království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi 
dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu 
však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží 
se za sebe, není způsobilý pro Boží království“. 
 

 
KÁVA S JÁROU VRACOVSKÝM 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P. Jaroslav Vracovský je od roku 2016 misionářem 
v Mongolsku. Od začátku roku 2019 tam má nové 
poslaní, vypomáhá ve venkovské farnosti Šovó, 
vzdálené 30 km od hlavního města Ulánbátaru. 
 

Těšíme se na milé setkání s milým hostem, který 
působil také zde v Sebranicích. 
 

PŘÍK LAD   
‚Tati‘, ptá se malý Ondra vystrašený 
televizními zprávami, ‚jak začíná válka?‘ 
‚Víš, to se stane víceméně tak, že se na-
příklad Anglie a Spojené státy na něčem 
nemohou dohodnout...‘ 
Přeruší ho maminka: ‚Nepovídej 
hlouposti. Anglie se Spojenými státy se 
nikdy nepře!‘ 
‚A co to s tím má společného? Uváděl 
jsem to jenom jako příklad.‘ 
‚A kluk má těch hloupostí plnou hlavu!‘ 
‚Aspoň něco v ní bude mít! Ty bys mu 
tam nechala absolutní prázdno!‘ 
‚Ale prosím tě... Nevidíš, že jsi k smíchu?‘ 
Ozývá se Ondra: ‚Díky, už je mi to jasné‘. 
 

Tatínek se mně zeptal, kolik ‚válek‘ jsem 
už dnes rozpoutala?  

Alexandra 4 roky 
 

Za správné řešení, poslané na faru tě čeká odměna. 



      Příští redakční uzávěrka: 29.6.2022. 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 
 13. neděle v mezidobí   26.6.2022 

 
CÍRKEV A SVĚT 

BLAHOŘEČENÍ ALŽBĚTINEK 
 Papežský legát kardinál Semeraro blahořečil v 
polské Vratislavi deset řeholnic – alžbětinek, které 
byly na různých místech od února do května 1945 
zavražděny sovětskými vojáky při postupu Rudé 
armády. Některé sestry byly před smrtí mučeny a 
znásilněny. Mezi zavražděnými byla v Sobotíně u 
Šumperka zastřelena též sestra Paschalis, nazývaná 
„Bílá růže z Čech“. Její hrob v Sobotíně, stejně jako 
hroby ostatních sester se brzy staly cílem 
spontánních poutí. 
 

 „Blahořečení sestry Paschalis je pro nás novým 
povzbuzením, ujištěním, že žijeme v zemi světců a 
mučedníků nejen z dávných dob,“ řekl arcibiskup 
Graubner, předseda České biskupské konference, 
který tuzemskou církev reprezentoval při 
beatifikační slavnosti ve Vratislavské katedrále. „Je 
také výzvou k novému pohledu na sudetskou část 
naší země. I tam jsou hroby světců,“ dodal ještě 
arcibiskup Graubner. Kardinál Semeraro při kázání 
řekl: „Jejich mučednictví nás pobízí zamyslet se 
nad okolnostmi, které zažíváme dnes, v Evropě 21. 
století. Tváří tvář scénám násilí, krutosti a nenávisti 
cítíme potřebu živit touhu po míru a pěstovat 
svornost gesty lásky, otevřenosti, přijetí a 
pohostinnosti.“ 
 
NÁVOD K DLOUHOVĚKOSTI 

„Pilně pracovat, o svátcích 
odpočívat, chodit brzy spát, 
denně vypít skleničku pálenky, 
milovat Boha a stále ho nosit v 
srdci“ – to je recept na dlouho-
věkost podle dnes nejstaršího 
muže planety Pérez Mora. 

 

 Po smrti Španěla Saturnina de la Fuente Garcia, 
který zemřel 18. 1. 2022 v nedožitých 113 letech se 

 ´A Logos člověkem [je] učiněn  ́[J 1:14]. Někteří 
z vás si možná vzpomenou na starší formulaci 
modlitby anděl Páně, a též starších překladů svatých 
Písem – ´A slovo tělem učiněno jest .́ Forma vyznívá 
archaicky, ale dobře vystihuje zvěstnou sílu tohoto 
sdělení. Není zde použit aktivní* tvar slovesa stát se 
[být, učinit], ale tvar pasivní*, být učiněn. Jde o tzv. 
božské pasivum – [viz například ´Slyšeli jste, že bylo 
řečeno [tj. ´že Bůh řekl ]́ otcům…  ́Mt 5:21] – které 
říká, že subjektem konání, stávání se, je sám Bůh. Je 
to Bůh, kdo jedná. Hebrejové se ze všech sil vyhýbali 
vyslovení Božího Jména, aby ho, třeba jen nechtě, 
neznesvětili, a tak ho různými způsoby opisovali. 
Toto je jeden příklad, jak obcházeli vyslovení Božího 
Jména.  
 Evangelista tedy říká – mimo jiné –, že Vtělení je 
svrchovaný Boží čin. Užívá Ř sloveso ginomai stát 
se, narodit se, vzniknout, nastat, být, existovat… 
respektive jeho pasivní tvar egeneto bylo učiněno, 
uskutečněno, realizováno, uvedeno do existence – do 
bytí, tj. Božím tvůrčím činem. Výraz egeneto je 
Božské pasivum. Už jsme se s ním setkali ´všechno 
bylo učiněno [egeneto tj. Bůh učinil] skrze něj a bez 
něj nebylo učiněno nic  ́[J 1:3], ´svět byl učiněn skrze 
něj́  [J 1:10].  
 Je třeba zdůraznit, že evangelista nemluví 
k začátečníkům. Jeho slova jsou určena těm, kdo už 
Krista poznali a přijali, uvěřili ve Jméno, a jimž byla 
darována moc stát se Božími dětmi. Janova slova jsou 
hutnou stravou křesťanského myšlení, nikoliv 
mlékem, které se dává nemluvňatům [sr. ḱrmil jsem 
vás mlékem, ne tuhým pokrmem, protože byste ho 
nebyli snesli  ́ 1K 3:2]. Text uvádí do hloubky 
pochopení tajemství Kristova, k promýšlení a 
kontemplaci Kristova tajemství.  
 Jan [jóchánán] nejprve mluví o Ježíšově původu, 
o původu Slova tělem [člověkem] učiněného: ´On, 
který ne[ní] z krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale 
z Boha zrozený  ́[J 1:13]. Zde se na chvíli zastavme.  
 Obvyklé čtení [překlad] v.13 navazuje na 
předchozí sdělení: t́ěm kdo věří v jeho jméno, těm, 
kdo se zrodili… .́ Chápe text jako narážku na naše, 
křesťanské nové narození, tj. na křest. Toto čtení se 

nachází ve významných rukopisech ze 4. st [kodexy 
vatikánský, sinajský…] a proto bývá 
upřednostňováno. Avšak nejstarší rukopisy ze 2. st 
mají čtení ´On, který ne…  ́a evidentně text vztahují 
na Krista a jeho věčný původ z Boha [tzv. věčné 
plození Syna, nebo preexistence Slova]. Toto čtení je 
s největší pravděpodobností původní. Slova ´ne z 
krví ,́ v množném čísle [plurálu], je hebrejský obrat, 
vyjadřující lidskou přirozenost, na rozdíl od 
přirozenosti božské. ´Ne z vůle těla  ́ znamená ne 
z přirozené lidské vůle, ´ne z vůle muže, ale z Boha  ́
je zřejmě narážka na Ježíšovo panenské početí, 
nikoli početí přirozeným lidským aktem, ale Božím 
tvůrčím činem.  
 [*pozn. gramaticky / mluvnicky se jedná o tzv. 
slovesný rod, tj. aktivní = činný / pasivní = trpný. 
Vidíte, zase ta gramatika! Mimo to, vyjádření stalo 
se svádí zastřeně k představě, že se něco stalo samo 
od sebe. Děj, který se mohl stát, ale je předmětem 
přání, nebo dohadů – mluvnicky tzv. kondicionál, 
podmiňovací slovesný způsob. Ovšem věci se samy 
od sebe nestávají, mají příčinu, říká naše zkušenost. 
Překlad slovesa egeneto spojením stalo se není 
nesprávný, jen může být někdy zavádějící, pokud 
není správně pochopen. Totiž že stávání se je Boží 
tvůrčí činnost, a příčinou stávání se je Bůh].  
 

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 
 

Anička povídá Pepíkovi: 
„Víš, že mě přinesl čáp?“ 
„To je asi u každého dítěte jinak.  
Mně maminka povídala, že jsem vypadl 
tatínkovi z oka.“ 
 
„Paní Mrázková, má vůbec vaše Irena talent 
na řeči?“ 
„Na řeči ano, ale s jazyky je to horší.“ 
 
„Jak jste se bavili včera v divadle?“ 
„Výborně! Ale lidi kolem se pořád 
rozčilovali.“ 
 

41.  Logos učiněný tělem 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

stal nejstarším mužem světa Venezuelan Juan 
Vicente  Pérez Mora, který 27. května 2022 oslavil 
své 113. narozeniny. Po celý život od dětských let 
se věnoval pěstování kávy a cukrové třtiny, po 
deset let pracoval také jako šerif, 60 let prožil v 
manželství, měl 11 dětí, 41 vnoučat, 18 pravnoučat 
a 12 prapravnoučat. 
 

 „Strýc Vincenc šíří kolem sebe pokoj, mír a 
vyzařuje z něj radost. Raduje se ze života a je velmi 
vděčný Bohu. Dvakrát denně se modlí růženec. Za 
nejdůležitější v životě pokládá víru a rodinu.“  Tak 
popsal svého strýce jeden z jeho synovců.   
 

Podle KT připravil P. Josef Kopecký 
 
 

 

STOLNÍ KALENDÁŘ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V zákristii si můžete zakoupit stolní kalendář na 
rok 2023. Najdete v něm informace o řeholních 
komunitách v královéhradecké diecézi, a můžete 
zároveň nahlédnout do jejich klášterních kuchyní, 
jelikož kalendář obsahuje zároveň i 53 receptů ze 
všech řeholních společenství v diecézi.  
 

Cena kalendáře je 79,- Kč. 
 

 
AFORISMUS 
 

Většina křesťanů nepotřebuje slyšet další 
vyučování, nýbrž potřebuje projít zkouškou,  
při které buď propadnou, anebo půjdou dál. 
 

Pavel Kosorin 


