
probudí k životu i vaše smrtelná těla svým 
Duchem, který sídlí ve vás. Nuže, bratři, 
nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom 
museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak 
chce tělo, musíte umřít; jestliže však s pomocí 
Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít. Neboť 
všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, 
jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha 
otroctví, že byste museli znova žít ve strachu. 
Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za 
vlastní, a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ 
Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch 
svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, 
jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici 
Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, 
abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.  
 

Evangelium: Jan 14,15-16.23b-26 
 

 Pán Ježíš nazývá Ducha svatého Pomocníkem a 
Přímluvcem. Naznačuje, co si můžeme od Kristova 
Ducha vyprošovat a co od něj očekávat.   

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě 
milujete, budete zachovávat má přikázání. A 
já budu prosit Otce, a dá vám jiného 
Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy. 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.“ 
 

  
 

1. čtení: Sk 2,1-11 
 

 V den Letnic Kristovi učedníci prožívají naplnění 
Duchem svatým. Dostávají nové schopnosti i odvahu 
hlásat evangelium. Snad ještě větším zázrakem Božího 
ducha je ale to, že hlásání víry začínají rozumět lidé 
různých jazyků a názorů.  
 

 Nastal den letnic a všichni byli společně 
pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, 
jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý 
dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky 
jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich 
se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem 
Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim 
Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě 
bydleli zbožní židé ze všech možných národů 
pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí 
se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich 
je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, 
divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to 
všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás 
slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, 
Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a 
Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, 
Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří 
jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, 
Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky 
hlásají velké Boží skutky.“ 
 

2. čtení: Řím 8,8-17 
 

 Apoštol Pavel opakuje Římanům úžasnou radost, jež 
se týká každého křesťana: už nejsme otroci. Jsme 
Božími dětmi! Je to proto, že Duch svatý sídlí v našem 
srdci. Jsme tedy vyzváni k tomu, abychom se Božím 
duchem nechali také vést. 
 

 Bratři! Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se 
líbit Bohu. Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž 
podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá 
Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, 
ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je 
podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný 
života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve 
vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, 
pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 
 

• 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. 

 

• Ve dnech 8. – 12.62022 budeme s farníky na pouti v Turíně. V důležitých záležitostech se, prosím, 
obracejte na O. Josefa Glogara nebo O. Pavla Kadlečíka. 

 

• V neděli 12.6.2022 bude v kapli Nejsvětější Trojice na Pohoře v 10,30 hodin poutní mše svatá. 
 

• Po slavnosti Seslání Ducha svatého začíná liturgické mezidobí 10. týdnem. 
 

• Odběratelé časopisů IN! a Nezbeda si je mohou vyzvednout, ale tentokrát na faře. Stalo se totiž 
již vícekrát, že někdo (věříme, že omylem) vzal předplatitelům Nezbedy a IN! jejich časopisy, 
které byly volně ve Velké síni. 

 

• Děkujeme všem, kdo se podíleli na májových pobožnostech v našich kostelích. Poděkování patří také 
těm, kdo se pravidelně a vytrvale schází k modlitbám za ukončení války na Ukrajině a za mír ve světě. 

 

• Děkujeme i těm, kdo umývali při úterní brigádě okna v kostele a na faře. Nebylo jich sice mnoho, ale 
okna jsou stejně krásně čistá. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 

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 ŠD x x x x x x Pohora 
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 ke sv. smíření; od 18,00 modlitba sv. růžence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO   
 Ve Světě poznáváme halasnou, sebevědomou a bezohlednou snahu člověka ovládat svět. Na druhé straně 
můžeme vnímat nenápadné, zdánlivě bezmocné vanutí Ducha Božího, které znovu nastoluje Boží řád, narušený 
hříchem. Kdo zvítězí? 
 
 

1. Chrání člověka, aby nedělal nic, co by ho 
od Boha vzdálilo.  
 

2. Dává schopnost rozlišovat dobro od zla.  
 

3. Pomáhá člověku správně se rozhodovat.  
 

4. Vlévá odvahu, pomáhá překonávat 
překážky a vytrvat ve zkouškách 
 

5. Učí člověka spoléhat se na Boha a s 
důvěrou se mu odevzdat.  
 

6. Dává schopnost hledat a nacházet pravdu. 
 

7. Dává schopnost poznávat Boha a umění žít 
jako křesťan. 

 
 

Zkus přiřadit jednotlivé body k darům Ducha 
svatého. Pokud se ti to podaří pošli/dones na 
faru hotové řešení. 

Dar rozumu Dar moudrosti 
Dar rady Dar síly 

Dar poznání Dar zbožnosti Dar bázně Boží 
Bůh je tak blízko,  
že ho člověk snadno 
přehlédne. 
 

Pavel Kosorin, Aforismy 
 



      Příští redakční uzávěrka: 8.6.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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SLOVO NA NEDĚLI 
 Seslání Ducha svatého  5.6.2022 

 
CÍRKEV A SVĚT 

MONS. KONZBUL BRNĚNSKÝM BISKUPEM  
 

 Papež František jmenoval Mons. Pavla Konzbula 
biskupem brněnské diecéze. Mons. Konzbul tak v 
tomto úřadě vystřídá dosavadního Mons. Cikrleho. 
 

 Pavel Konzbul se narodil 17.10.1965 v Brně. 
Vystudoval elektro - fakultu na VUT v Brně, kde 
potom též vyučoval a získal doktorát. Pracoval v 
Ústavu přístrojové techniky Akademie Brno v 
oblasti teorie elektromagnetického pole. Později 
vstoupil do olomouckého kněžského semináře a 
v roce 2003 měl kněžské svěcení. Působil ve 
farnostech Letovice, Boskovice a Hustopeče (2003-
2005). Spirituálem Biskupského gymnázia Brno byl 
v letech 2005-2013 a poté jako farář farnosti u 
katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, kde se také stal 
kanovníkem kapituly sv. Petra a Pavla v Brně a 
členem kněžské rady brněnské diecéze. V roce 2016 
se stal titulárním biskupem litomyšlským a 
pomocným biskupem brněnské diecéze. 
 

PALIATIVNÍ PÉČE 
 V ČR se paliativní péče, to je péče o nemocné, u 
kterých je mizivá možnost vyléčení, úspěšně 
rozvíjí hlavně díky křesťanským iniciativám. Je 
potěšitelné, že ministerstvo zdravotnictví začíná 
paliativní péči více podporovat a otvírá nové 
možnosti pro rozvoj této lidsky důstojné péče o 
nemocné, jež vychází z křesťanského chápání 
velikosti a důstojnosti člověka, na rozdíl od 
ateistického řešení situace nevyléčitelně 
nemocných formou eutanázie, která je sice levná, 
rychlá, nenáročná, ale nelidská a nedůstojná 
člověka, která se však přesto i u nás začíná stále 
více propagovat. 
 

Cílem paliativní péče není vyléčit, co se už vyléčit 
nedá, ale tišit bolest, mírnit tělesné a duševní 
utrpení a zachovávat důstojnost člověka až do 
konce jeho života. Klade důraz na kvalitu 

 

 Smyslem stvoření je tedy Syn. Prolog tuto 
skutečnost vymezuje slovy: ´Na počátku byl Logos a 
Logos byl u Boha [nebo: v Bohu] a Logos byl Bůh, ten 
byl na počátku u Boha [v Bohu], vše bylo skrze něho a 
bez něho nebylo nic  ́[J 1:1-3].  
 

 Řecký [i český] text je zde ´situován  ́do minulosti 
[užitím slovesa být – byl, bylo]. V těchto [tj 
indoevropských] jazycích je sloveso striktně určeno 
časem – něco bylo, je, bude. Bez slovesa být se 
neobejdeme. Ne tak v hebrejském [tj semitském] 
jazyce, který sloveso být v našem smyslu vůbec nemá. 
Hebrejské sloveso stojí mimo čas. Zjednodušeně 
řečeno, není určeno časem, ale videm [dokonavý – 
nedokonavý]. ́ Něco  ́ne- bylo, je či bude. ́ Něco  ́je buď 
ukončené [slovesný tvar, tzv perfektum], nebo ´něco  ́
začíná vznikat, probíhá, či je ke vznikání připraveno 
[imperfektum]. A to v minulosti, přítomnosti či 
budoucnosti. České, ani řecké sloveso to vyjádřit 
´neumí́ . Pro naše myšlení je to obtížně představitelné a 
pochopitelné… snad v náznaku, bez časového zařazení 
slovesem být: ´Na počátku Logos… Vše skrze něho a 
bez něho nic .́  
 

 Je třeba mít na mysli, že podkladem řeckého textu 
je hebrejské myšlení i jazyk. Janova slova lze přeložit 
stejně tak dobře časem přítomným: ´Na počátku je 
Logos… .́ Ale ukončenost děje zde lépe vystihuje a 
vyjadřuje čas minulý.  
 

 Jan tedy na začátku textu vyjadřuje hotovost, 
dovršenost a smysluplnost stvoření v Boží mysli 
[věčnosti]. Následující text hovoří o tom, jak se Boží 
dílo stvoření projevuje a uskutečňuje v dějinách, a jak 
nezvratně směřuje k plnosti.  
 

 Jak porozumět tomuto prolínání Božího věčného neměnného 
záměru, který se uskutečňuje v proměnlivosti lidských 
dějin? Pokusím se to uchopit ve třech bodech. Zaprvé, 
Boží slovo je současně čin. Můžeme připomenout 
zprávu o stvoření [Gn 1], kde opakovaně čteme: ´Bůh 
řekl – a stalo se  ́nebo ´Bůh řekl – Bůh učinil .́ Když o 
Božím slově hovoří Svatá Písma, užívají obrat ´Boží 
slovo se stalo  ́[např ´stalo se slovo Boží k Janovi… na 
pouští  L 3:2]. Boží slovo se neříká jen tak do prázdna, 

Boží slovo se děje. Boží slovo je čin. Když Bůh něco 
říká [myslí] současně se to stává, uskutečňuje…  
 

 Zadruhé, stvoření se uskutečňuje, probíhá 
v dějinách, v čase. Čas je však součástí stvoření [je to 
stvořená entita]. Bůh, který čas stvořil, může do něho 
libovolně vstupovat, ale není jím nijak determinován, 
omezen, není na něm závislý.  
 

 Zatřetí, ukončené, dovršené stvoření [tj v Boží 
mysli, věčnosti], není stvoření uzavřené, statické, 
petrifikované. Je naopak otevřené, dynamické. Není 
to klasická divadelní hra, kde každé slovo, gesto… je 
předepsáno, bez možnosti jakékoli změny, ale 
moderní divadelní kus, umožňující jakoukoliv, 
libovolnou a všemožnou improvizaci jednotlivých 
herců, kterou však Velký Režisér předem předvídal, 
zahrnul do svého režijního plánu, a v posledku využil 
k tomu, aby dovedl hru jistě a neomylně k zamýšlené 
pointě.  
 

 Tak ani my nejsme herci, kteří musí jen zahrát 
svou předepsanou roli. Nejsme ve své svobodě 
Bohem nijak omezeni, jsou před námi otevřeny 
všechny možnosti a Bůh naše volby plně respektuje. 
Všechny možnosti však v́zal v úvahu  ́ začlenil do 
svého plánu, a nic a nikdo mu nemůže zabránit, aby 
dovedl stvoření k dovršení, aby uskutečnil svůj záměr.  
 

 [pozn – biblické citace J 1:1-18 jsou nejbližší 
překladu Jeruzalémské bible, ale nejsou s ním 
shodné]. 
 

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 
„Co ti řekl soused za to rozbité okno?“ 
„Mám říci i škaredá slova?“ 
„No to jistě ne.“ 
„Tak vlastně neřekl nic.“ 
 

Hodina dějepisu: Tak soustřeď se, Bartoši, 
a řekni mi, ale opravdu podrobně, jak se 
vyvíjela těžba ropy ve Spojených státech!“ 
„Rok 1572 – nic, rok 1573 – nic ... rok 1574 
– nic ...“ 
 
 

38.  Stvoření prolomené z věčnosti do času 
OK É N KO  O. PA VL A    

 
zbývajícího života. Spolu s péčí o tělo se tedy 
pozornost věnuje i potřebám duševním, 
duchovním a sociálním.  
 

 Péči zde poskytuje multidisciplinární tým, který 
tvoří lékař, zdravotní sestra, psycholog či 
psychoterapeut, duchovní či nemocniční kaplan, 
případně pastorační nebo sociální pracovník. Tuto 
službu lze rozšířit i o pečovatele, poradce pro 
pozůstalé a dobrovolníky.  
 

 Paliativní péče může mít více podob. Může být 
mimo jiné i v nemocnicích, kde to mohou být 
konsiliární, expertní poradenské týmy pro kolegy 
napříč odděleními, mohou to být oddělení paliativní 
péče, nebo jen paliativní lůžka na některých 
odděleních, nebo to může být i forma domácích 
hospiců se stálou přítomností blízké osoby. 
 

připravil P. Josef Kopecký 
 

SLAVÍME LETNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podobně jako 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 svátkem seslání Ducha 
svatého, svátkem skutečné plnosti života.  
 

 Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. 
Jsou naplněním Kristova Vzkříšení. 
 


