
1. čtení: Iz 66,10-14c 
 

   Nejkrásnějším slovem Božím je slovo útěchy. 
Proroctví Izaiáše mluví srozumitelně: tak jako matka 
těší své dítě, podobně i Bůh chce utěšit každého, kdo 
strádá a prožívá jakoukoli bolest. 
 

 Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, 
všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, 
radujte se všichni, kdo jste nad ním naříkali, 
abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, 
abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy. Neboť 
tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj blaho 
jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů. 
Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně 
vás budou laskat. Jako matka utěšuje svého 
syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě 
naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se 
zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. 
Hospodinova ruka se ukáže na jeho 
služebnících.“ 
 
2. čtení: Gal 6,14-18  
 

 Svatý Pavel mluví o novém stvoření, které není 
výsledkem lidské snahy, ale Boží milosti. 
 

 Bratři! Ať je daleko ode mě, abych se chlubil 
něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše 
Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já 
světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani 
neobřezanost, ale nové stvoření. A na všechny, 
kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať 
přijde pokoj a milosrdenství, totiž na pravé 
Boží Izraelity. A pro budoucnost ať mě už 
nikdo s těmi věcmi neobtěžuje! Vždyť já na 
svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. 
Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, 
bratři! Amen. 
 

Evangelium: Lk 10,1-12.17-20 
 

 Evangelium nás staví před požadavek, nespoléhat se 
v životě jen na peníze, nebo na lidi, ale spolehnout se 
především na Boha. A být ochoten kdykoliv ve jménu 
Boží lásky pomoci bližnímu.   

FARNÍ OHLÁŠKY   
 
 

• Při sbírce na charitu bylo minulou neděli vybráno 17.542,- Kč. Děkujeme všem, kdo do 
sbírky přispěli.  

 

• Informace k opravě střechy a nátěru věžiček v kostele v Širokém Dole: Celková částka 
za tuto opravu činila 98.167,- Kč (z toho: pronájem plošiny = 77.537,- Kč; materiál + práce 
na opravu nátěru = 20.630,- Kč). Sbírka v Sebranicích (19.6.) vynesla rovných 19.000,- Kč, 
poutní sbírka v Širokém Dole (26.6.) činila 15.400,- Kč, dar od obce v Širokém Dole byla 
15.000,- Kč. Dary farníků na potřeby farnosti byly v celkové hodnotě 25.000,- Kč. Děkujeme 
všem, kdo na opravu přispěli. Zbývá nám doplatit 23.767,- Kč. 

 

• 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 gabionových košů. 

 

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

 

• Setkání Pastorační rady bude v pondělí 11.7.2022 v 18,00 hodin na faře. Na této pastorační radě 
dokončíme program Pastoračního plánu, co se týká akcí ze strany farnosti. V září se přidají akce za 
SKM Sebranice. Pokud by někdo z farníků chtěl přidat nějakou akci, která souvisí s farností, může 
ji sdělit prostřednictvím členů PR nebo přímo nahlásit na faře. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 

7,00 x x    x SEB SEB SEB     SEB  x 
7,30 SEB    Kaple 1) SEB x x x x SEB 
9,00 SEB x SŽ 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 SEB LE LU SEB x x 

  

1)  Mše komunity salesiánů. 2) 17,00 h – soukromá adorace v kostele před NSO, možnost sv. smíření; od 17,50 modlitba sv. růžence. 
 

PAPEŽ DĚTEM: „I já se občas pohádám…“ 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Dnešní slovo Boží nás chce učit, jak máme pomáhat budovat kolem sebe civilizaci lásky a pokoje. Jako 
jiní lidé bojují, aby vyhrávali války nad sousedy, tak se má křesťan snažit, aby vyhrál sám nad sebou, nad 
svou náladovostí a špatným jednáním. 
 

 Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), 
poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam 
chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků 
málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou 
žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste 
měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou 
nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed 
řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný 
pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V 
tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože 
dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do 
domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás 
tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a 
říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!' Když 
přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do 
jeho ulic a řekněte: Ì ten prach, který se nám ve vašem 
městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však 
pamatujte: Přiblížilo se Boží království!' Říkám vám: 
Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu.“ 
Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: 
„Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém 
jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako 
blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a 
(přemáhat) všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám 
nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se 
vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše 
jména jsou zapsána v nebi.“  
 
X. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN  
 

 se uskuteční v Římě ve dnech 22. – 26. června 
2022 jako vyvrcholení Roku rodiny Amoris 
laetitia.  Světové setkání rodin, které je největším 
setkáním katolických rodin na světě, se obvykle 
koná každé tři roky. Organizátoři letošní akce 
omezili osobní účast na 2 000 rodin kvůli pandemii 
COVID-19. Je možné se však červnové akce 
virtuálně zúčastnit i prostřednictvím online přenosů 
a živých streamů všech promluv a katechezí.  
 

 Nabízíme možnost sledování programu 
nadcházející události a přenos v médiích. Na 
diecézních stránkách naleznete odkazy s 
konkrétními informacemi spojenými se světovým 
setkáním rodin: 
https://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-
rodinu/svetove-setkani-rodin-2022.  
 

  
 

Milý papeži Františku, doufám, že si můj dopis přečteš. Od 
první chvíle, kdy jsem o tobě slyšela, jsem si tě přála spatřit. 
Papeži Františku, nevíš, proč se spolu někteří rodiče hádají?  
 

Zdraví tě Alexandra, 10 let, Filipíny 
 
 

Milá Alexandro, 
všichni se občas hádáme … jsme jenom lidé. I já jsem se mnohokrát pohádal. Soužití mezi lidmi má svá úskalí, 
což by tě nemělo překvapovat — svět už je takový. Jednomu se líbí to, druhému zase něco jiného. Někdy se nutně 
ocitneme ve sporu. I ty se jistě se svými kamarádkami tu a tam pohádáš, jenže život jde dál a hádky hodíme za 
hlavu. Společně překonáváme potíže. Je tedy normální, když se lidé občas poškorpí… 
 

Znám však jeden kouzelný recept, který tyto hádky dovede ukončit — slyšela jsi o něm? Rodiče se vždycky 
musejí snažit, aby se usmířili dřív, než skončí den. Pokud si v sobě člověk podrží hněv a smutek i do noci, probudí 
se ráno s chladným srdcem, které se potom hned tak nezahřeje. Na tvém obrázku jsme my dva. Usmíváme se. 
 

Z mraku září duha a slunce. Tak vypadá mír! Jestli chceš rodičům pomoct, radím ti především, abys s maminkou 
nikdy nemluvila ošklivé o tatínkovi a abys s tatínkem nemluvila špatně o mamince. Snaž se vždy porozumět 
oběma rodičům a mluv o nich hezky. To prospěje všem. 
 

Se svolením převzato z knížky 
Milý papeži Františku, kterou 
vydalo nakladatelství LEDA. 



      Příští redakční uzávěrka: 6.7.2022. 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 
 14. neděle v mezidobí   3.7.2022 

 SLŮVKO NA PRÁZDNINY 
 

 Milí farníci, chtěl bych vám  
na začátku prázdnin popřát krásné  
využití volného času a dostatek  
zaslouženého odpočinku.  
A přeji nám všem, zvláště dětem, abychom kromě 
vzdálených míst i krás naší země, které nás čekají, 
nezapomínali na Boha, který pro nás všechny tyto 
krásy připravil.  
 

 Angelus Silesius, slezský barokní básník a 
mystik (*1624 – † 1677) poněkud pateticky říká: 
Hned po Bohu jsi ty, ó duše milující, a on je proto 
rád v tvé temné jizbě svící. 
 

 Ať vás na všech cestách provází Boží požehnání 
a všichni se šťastně navrátíte do svých domovů.  
 

P. Ladislav 
 

P.S. A pokud vám to dovolí čas a okolnosti, rád 
bych vás už nyní pozval na Farní den, který se 
uskuteční v neděli 28.8.2022.  
 
 
 
 
 

BAROKNÍ LITOMYŠL 
 

 14. - 18. srpna bude v Litomyšli probíhat sedmý 
ročník duchovně - kulturního festivalu Litomyšlské 
dny barokní tradice. Akci zahájí slavnostní nešpory 
v piaristickém chrámu provedením skladeb 
Adama Michny z Otradovic a zpěvů 
gregoriánského chorálu. V pondělí 15.8.2022 bude 
v Mariánské ulici dramaticko - hudební pásmo s 
názvem Mariánské příběhy v Mariánské s 
podtitulem Dějiny spásy v barokním streetartu. 
Kromě programu pro děti je též připravena 
celofestivalová soutěž. Letos přijdou i milovníci 
včel a medu. Marie Šotolová z Karlovy univerzity 
bude mít přednášku na téma barokního včelařství. 
Tyto a všechny další akce festivalu jsou s 
dobrovolným vstupným určeny pro nejširší 
veřejnost.    

  Zůstaňme ještě chvíli u vyznání ´Slovo se 
stalo tělem  ́ [J 1:14]. Je to ústřední sdělení celého 
Prologu. Zabývali jsme se výrazem Logos, tj Slovo, 
Smysl, Syn, Bůh, pojmem egeneto, bylo učiněno [tj 
Bohem]. Co si však počít se slovem tělo?  
 Jsme dědici řeckého způsobu myšlení [sr stať 36] 
a jsme jím ovlivnění. Nechci se pouštět do 
podrobného výkladu. Řeknu jen stručně, co je 
podstatné k biblickému pojmu tělo. Antropologie [tj 
nauka o člověku] v řeckém filosofickém myšlení je 
dualistická. Podle ní se člověk skládá ze dvou částí: 
duše psyché, která má božskou podstatu, tělo sóma, 
do něhož duše sestupuje [tělo je jejím vyhnanstvím]. 
Křesťanské učení pojmy duše a tělo používá, ale 
v jiném, přizpůsobeném smyslu. Ale v obecných 
představách často řecký dualizmus přetrvává – tělo 
jako část živé bytosti odlišné od duše.  
 Ale pojďme k hebrejským pojmům. Hebrejské 
myšlení pojmy tělo, duše, člověk nerozlišuje. 
Znamenají prakticky totéž.  
 H báśár tělo, tělesnost tj živé / oživené tělo, 
označuje celého člověka: v́yleji svého Ducha na 
veškeré tělo [kól báśár tj na všechny lidi], a vaši 
synové a vaše dcery budou prorokovat…  ́[Jl 3:1 cit 
v Sk 2:17]. Řečtina překládá báśár výrazem sarx tělo, 
lidská bytost, člověk, tělesnost tj přirozená stránka 
člověka…: ḱaždé tělo [pasa sarx tj všichni, každý 
člověk] uvidí Boží spásu  ́[L 3:6 cit z Iz 40:6]. ´nikoho 
neposuzujeme podle těla [kata sarka tj podle lidských 
měřítek]…  ́[2K 5:16].  
 Řecký výraz sóma maso, tělo, mrtvé tělo, 
mrtvola, má přibližný hebrejský ekvivalent gewijjáh 
mrtvé tělo, mrtvola, zdechlina. Jan užívá výraz sóma 
důsledně jen tehdy, když mluví o Ježíšově mrtvém 
těle: J́osef z Arimatie požádal Piláta… aby směl 
Ježíšovo [tj mrtvé] tělo [to sóma tú Iésú] sejmout 
z kříže  ́ [J 19:38]. Slovo sarx užívá Jan ve smyslu 
[celý] člověk.  
 H nefeš duše, mysl, vůle, život, životní síla, někdo, 
označuje celého člověka: ´A [je] učiněn člověk [há-
’ádám] duší živou [nefeš chajjáh] ,́ český překlad t́ak 
se stal člověk živou bytostí  ́[Gn 2:7]. Řecký překlad 
nefeš je psyché, ale křesťanská Písma výraz psyché 

téměř výhradně užívají ve smyslu přirozený lidský 
život, podobně jako mnohem méně frekventované 
slovo bios, a na rozdíl od zóé, nestvořeného, věčného 
[a nám darovaného] Božího života: ́ Kdo miluje svůj 
život [tén psychén], ztrácí jej; a kdo nenávidí svůj 
život [tén psychén] v tomto světě, uchová jej k životu 
[eis zóén] věčnému  ́[J 12:25].  
 Nyní můžeme říci, jaký je význam slovního 
spojení: ́ A Slovo se stalo tělem [logos sarx egeneto] ,́ 
tedy sdělení, či vyznání, ke kterému celý Prolog od 
počátku směřuje a v němž se vyjadřuje naplnění 
Božího záměru. Slovo tj Logos, Smysl, Syn, Bůh…, 
který je původcem, počátkem, smyslem a cílem 
celého stvoření, zvláště lidského života, se Božím 
tvůrčím činem stalo [bylo/je učiněno] úplným, 
celým, stvořeným člověkem. Na tomto místě je třeba 
připojit ještě dvě poznámky.  
 Především je třeba ještě upřesnit výraz stal se 
[egeneto byl učiněn], o jehož významu jsme již 
mluvili, a kterým se – jako božským pasivem – 
vyjadřuje, že událost vtělení je tvůrčím Božím 
činem. Za druhé je ještě třeba doplnit další význam k 
výrazu Logos, abychom lépe vystihli bohatost jeho 
obsahu v této ústřední větě Prologu. A nakonec se 
pokusíme ještě dále proniknou do pochopení 
události Vtělení. Kdo tedy je Ježíš Kristus – Slovo 
učiněné tělem?  
 

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 
 

Španěl zavítá do Londýna, kde stále prší. 
„Řekni mi,“ ptá se malého Steva, „kdy u vás 
vlastně svítí sluníčko?“ 
„To já nevím, mně je teprve devět let.“ 
 
Do restaurace přijde pán a poskládá vedle 
sebe ke stolu psa, kočku, papouška, morče, 
želvu a akvárium s rybičkami a povídá 
udivenému vrchnímu:  
„Prosím vás, dejte tomu něco najíst, 
manželka je v lázních.“ 
 

42.  Skládá se člověk z těla a z duše? 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

TRPÍCÍ SÝRIE 
Mons. Zenari, dlouholetý nuncius v Damašku, 
referoval při nedávné návštěvě papeže Františka o 
dlouhodobě neutěšené situaci v Sýrii. Válka zde 
sice skončila, ale nadále různým způsobem 
uplatňuje své sobecké zájmy pět armád pěti 
různých zemí. K tomu jsou stále aktivní různé 
zločinecké gangy, většinou ještě z pozůstatků 
Islámského státu. Válka i současná situace má za 
následek velkou migraci. Z původních 23 milionů 
obyvatel je mimo domov 14 milionů. Většinou v 
cizině a 7 milionů je vnitřně vysídlených. Tito pak 
často přežívají v hrozných podmínkách ve stanech, 
pod stromy a strádají zimou, hladem a 
beznadějnou vyhlídkou do budoucnosti.  
 

 Ale i pro ty, co nikam neemigrovali a zůstali 
doma, se situace stále spíše zhoršuje než zlepšuje. 
80 % obyvatel žije v chudobě. Je jen malá možnost 
zaměstnání, nejsou peníze, nafta, ani plyn, a často 
ani možnost, jak nějaké jídlo uvařit, nebo ohřát. 
Elektřina se často pouští denně jen 2 hodiny. 
Situaci dále zhoršují trvající nesmyslné sankce EU 
a USA. 
 

 Situace se ještě výrazně zhoršila po vpádu Ruska 
na Ukrajinu, protože zájem světa se přesunul na 
Ukrajinu. Na Sýrii, ale i na další strádající země se 
pozapomnělo. Naštěstí nezapomněli všichni. 
Dlouhodobě zde pomáhají různé, převážně 
křesťanské charitativní organizace, např.  
Křesťanská mezinárodní solidarita /CSI/. Z darů 
CSI se podporuje třeba v Aleppu program 
mikroúvěrů, které financují 188 malých podniků, 
kde třeba ženy šijí ze starých látek nové oblečení, 
které pak prodávají atd. 
 

 Hlavně církev se zde snaží pomáhat a tím také 
předcházet pokušení emigrovat, které je zvláště u 
mladých schopných lidí stále velmi silné, protože 
doma nevidí žádnou perspektivu. 
 

Podle KT připravil P. Josef Kopecký 
 
 
 
 

CÍRKEV A SVĚT 


