
1. čtení: Gn 14,18-20  
 

   Tajemný velekněz Melchisedech z první knihy 
Mojžíšovy je starozákonním předobrazem Krista, který 
je naším veleknězem navěky. 
 

 Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a 
víno - byl knězem nejvyššího Boha - a požehnal 
Abrámovi slovy: „Požehnán buď Abrám od 
nejvyššího Boha, který stvořil nebe i zemi. 
Veleben buď nejvyšší Bůh. který ti vydal do 
rukou tvé nepřátele.“ Abrám mu dal desátek ze 
všeho. 
 
2. čtení: 1 Kor 11,23-26 
 

 Apoštol Pavel v listu do Korintu stručně popisuje 
ustanovení Nejsvětější svátosti při poslední večeři. 
Jedná se o nejstarší písemné zachycení této události, 
kterou zpřítomňujeme při každé mši svaté. 
 

 Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také 
vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, 
vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: 
„Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To 
čiňte na mou památku.“ Podobně vzal po večeři 
i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, 
potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, 
čiňte to na mou památku.“ Kdykoli totiž jíte 
tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete 
smrt Páně, dokud on nepřijde. 
 

Evangelium: Lk 9,11b-17 
 

 Ježíš tiší tělesný hlad svých posluchačů. Rozmnožení 
chleba je předobrazem Eucharistie, kterou chce Pán 
těšit hlad a touhu duše člověka. On sám se dává za 
pokrm každému, kdo je ochoten ho přijmout.   

 Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, 
kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. 
Dvanáct apoštolů k němu přistoupilo a řekli mu: „Rozpusť 
lid. Ať jdou do okolních vesnic a dvorců, aby si tam našli 
nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném 
místě.“ Odpověděl jim: „Vy jim dejte jíst!“ Řekli: „Nemáme 
víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili 
jídla pro všechny tyto lidi.“ Bylo jich totiž na pět tisíc mužů. 
Řekl svým učedníkům: „Rozsaďte je ve skupinách asi po 
padesáti!“ Udělali tak a všechny rozsadili. Vzal pak těch pět 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 
 

• V neděli 19.6.2022 bude měsíční sbírka na potřeby farnosti. V týdnu se prováděla 
plánovaná oprava a údržba střechy a věžiček na kostele v Širokém Dole. Vzhledem 
k obtížnosti přístupu jsme byli nuceni zajistit plošinu, jejíž pronájem byl finančně podstatně 
dražší. Výtěžek této sbírky proto použijeme na úhradu oprav a údržbu kostela v Širokém 
Dole. 

 

• Leznické ženy spolu s Okrašlovacím spolkem zvou všechny tatínky, dědečky, ale také 
maminky a babičky, zkrátka všechny, na oslavu Dne otců, která se koná v neděli 19. 6.2022 
od 14,00 hodin na hřišti pod hasičárnou. 

 

• Katecheze pro dospělé bude v neděli 19.6.2022 v 18,00 hodin v kostele v Sebranicích. 
 

• V pondělí 20.6.2022 je v 19,00 hodin na faře setkání Pastorační a Ekonomické rady 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 bude 
v 10,30 hodin. Při této mši svaté bude sbírka na pokrytí výdajů spojených s opravou střechy 
a nátěrem věžiček. Jenom pronájem plošiny kvůli špatnému přístupu ke kostelu (viz obrázky 
na předchozí straně) se prodražil na 77.537,- Kč. Budeme vděčni za každý váš dar. 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 
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 x 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – TĚLA A KRVE PÁNĚ 
Ježíš Kristus ví dobře, co je tělesný hlad. On sám se postem připravoval 40 dnů na své poslání. Ví však 
také, že nestačí jenom nasytit tělo; i duše člověka hladoví po pravdivém a laskavém slově, po porozumění 
a odpuštění. Proto nabízí sám sebe jako duchovní pokrm, aby utišil hlad naší duše. 
 

 

chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal a 
dával svým učedníkům, aby je předkládali lidu. Všichni se 
najedli dosyta, a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů 
zbylých kousků. 
 

OPRAVA STŘECHY A NÁTĚR VĚŽIČEK 
 

 V předminulém týdnu se podařilo opravit 
poškozenou střechu kostela v Širokém Dole a 
natřít dřevěné věžičky. Kvůli špatnému přístupu 
ke kostelu a chatrnému stavu eternitové krytiny 
jsme byli nuceni objednat vysokozdvižnou 
plošinu z Vendolí, díky níž se nakonec nadvakrát 
podařilo nezbytné práce dokončit. Na nějaký čas 
bude střecha zabezpečena; pořízení nové střechy 
by vyžadovalo několika milionovou investici. 
 

 Velké poděkování patří malíři Jiřímu Křivkovi 
ze Sebranic a Jaroslavu Svatošovi a Stanislavu 
Krumplovi ze Širokého Dolu za jejich pomoc při 
odborné práci. Děkujeme i OÚ Široký Důl za 
poskytnutí zázemí a pomoc při uzavírce silnice. 
 

ERF 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysokozdvižná plošina při opravě střechy kostela. 

Opravená střecha a věžičky na kostele v Š. Dole.  

V každém katolickém kostele je svatostánek. 
Zde je přítomen živý a skutečný Ježíš v 
podobě chleba – proměněných hostií. Pokud 
je kostel otevřený, můžeme v kteroukoliv 
denní dobu před svatostánek přijít a Ježíši se 
klanět, děkovat mu za jeho lásku a svěřovat 
mu své radosti i starosti. 
 

Někdy projevujeme úctu Kristu přítomnému 
v eucharistii při společné bohoslužbě – 
adoraci. Při ní je hostie umístěna v tzv. 

monstranci. Prohlédni si monstranci na obrázku a 
podle klíče nahraď drahokamy příslušnými písmeny. 
Začni za šipkou a postupuj ve směru hodinových 
ručiček. Dozvíš se, co každému z nás říká Ježíš, když 
k němu přijdeme. 
 
 

Řešení můžeš poslat (přinést) na faru 
nejpozději do 22.6.2022, kde na tebe čeká 
malá odměna J 
 

KC Brno 



      Příští redakční uzávěrka: 22.6.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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SLOVO NA NEDĚLI 
 Slavnost Těla a Krve Páně  19.6.2022 

 
CÍRKEV A SVĚT 

PREMIÉR FIALA U PAPEŽE 
 

 Spolu s vládní delegací navštívil 9. června 
premiér Petr Fiala papeže Františka. Předchozí 
podobná návštěva se konala před deseti lety, kdy 
papeže Benedikta XVI. navštívil premiér Petr 
Nečas. Pro Fialu jako věřícího katolíka měla 
návštěva i důležitý duchovní rozměr. Podle Fialy 
papež ukazuje světu hodnoty, jako je pokora, 
skromnost a pochopení pro slabé a 
pronásledované. Současně svým příkladem 
podtrhuje význam duchovního života pro dnešní 
dobu.  Tématem rozhovorů byla též situace na 
Ukrajině a možnosti pomoci. Během návštěvy se 
také mluvilo o rozvíjení vztahů mezi Vatikánem a 
Českou republikou. Kabinet Petra Fialy se totiž ve 
svém programu zavázal podniknout „kroky ke 
sjednání nové smluvní úpravy vzájemných vztahů 
a zasadit se o její ratifikaci.“ Česko-vatikánskou 
smlouvu, standardní dokument Svatého stolce se 
státy světa, obě strany uzavřely v r. 2002, dosud 
však nedošlo k nutné ratifikaci v parlamentu. 
 

 Členem vládní delegace byl též vicepremiér a 
ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka 
(KDU-ČSL). Ten se kromě návštěvy papeže 
zúčastnil ještě mezinárodní konference na téma: 
Krása rodiny, pořádané v Římě Federací 
katolických rodinných sdružení v Evropě. Zde měl 
Jurečka příspěvek na téma: Rodiny jako první 
mosty vedoucí k míru s podtitulkem: Evropské 
rodiny v přijímání uprchlíků. 
 
MILOSTIVÉ LÉTO 
 

 Sněmovna schválila zopakování oddlužovací 
akce Milostivé léto. Zbavit se dluhů vůči státu nebo 
dalším veřejnoprávním subjektům bude možné od 
1. září do konce listopadu. Opět bude potřeba 

 ´Logos byl tím pravým světlem, osvětlujícím 
každého člověka. Přicházel do světa. Ve světě byl a 
svět skrze něho povstal ale svět ho nepoznal. Do 
vlastního přišel ale vlastní ho nepřijalí  [J 1:9-12].  
 Pravým světlem pro lidstvo je Bůh, Vtělený Syn, 
ten Přicházející [sr Zj 1:8]. Vzhledem k němu je 
Bohem stvořené světlo z Gn 1 pouhým stínem. Ve 
slově přicházel vidíme celé dějiny Božího zjevení, 
postupné přicházení Boha do lidských dějin a do 
života lidí, od Abrama až po událost Vtělení, jímž 
zjevení vrcholí. Ve Vtěleném Logu je, doslova a 
fyzicky, Bůh s námi [‘immánú ’él Iz 7:14 cit Mt 1:23], 
jeden z nás.  
 Zásadní význam však mají slova: poznat – 
nepoznat, přijmout – nepřijmout, a z nich vyplývající: 
uvěřit – neuvěřit. Poznání [da‘at] a sloveso poznat 
[jádá‘] není ve svatých Písmech pouze záležitost 
intelektu tj rozumová znalost něčeho, ale poznání 
bytostné. Jde především o blízký, intimní vztah osob, 
osobní zkušenost s někým. Poznat, to je zakusit, 
ochutnat, přilnout, sjednocovat se s poznávaným… a 
též pochopit, porozumět někomu, sr ´porozumění 
tajemství Kristovu  ́[Ef 3:4].  
 Přijmout [lákách lambanó a zvláště paralambanó] 
pak znamená vzít k sobě. Evangelista zde rozlišuje: 
´svět ho nepoznal  ́ [J 1:10], ´vlastní ho nepřijalí  [J 
1:11]. Jistě si vzpomeneme na Ježíšova slova: ´Oheň 
jsem přišel vrhnout na zem… myslíte, že jsem přišel 
dát zemi pokoj? Ne, říkám vám, ale rozdělení  ́ [L 
12:49n]. Událost Vtělení působí rozdělení lidstva 
v řádu bytí [ontologické]. Na ty, kteří poznali, zakusili, 
porozuměli, vzali k sobě… a na ty kteří odmítli, nebo 
zůstali lhostejní.   
 Zde je zřejmé, oč jde v křesťanství. Jde o přijetí 
Osoby Vtěleného Syna, přilnutí ke Kristu, vytváření a 
prohlubování přátelského, láskyplného vztahu s ním. 
Vše ostatní je druhotné, ač ze vztahu s Kristem 
logicky a nutně vyplývá. Právě toto poznání a přijetí 
Krista nazýváme víra, uvěření. Přesně to totiž 
znamenají slova: ́ ti, kdo věří v jeho Jméno .́ Jsou to ti, 
kteří poznali a přijali Krista k sobě. Ti kdo poznali, a 
přijali jako dar smysl stvoření, lidských dějin a 
lidského života, který se naplňuje ve Vtěleném Synu 

– člověku Ježíši Kristu a následně v těch, kdo jsou 
jeho. ´Věřit ve Jméno  ́ pak znamená, být si na 
základě poznání a zkušenosti s Ježíšem jistý věrnosti 
a pravdivostí Boha a Božího slova/Slova, a přilnout 
k němu.  
 Důsledek, nebo plod poznání, přijetí a uvěření ve 
Jméno pak vyjadřuje věta: ´Těm kteří ho přijali, dal 
moc [exúsia] stát se Božími dětmi, těm kteří věří 
v jeho Jméno  ́ [J 1:12]. Poznání a přijetí osoby 
Ježíše, tj uvěření ve Jméno, působí v člověku 
existenciální proměnu bytí, tj synovství, či Boží 
dětství, a život [zóé]. Stáváme se syny v Synu. Je 
zřejmé, že to není naše vlastní úsilí, kterým 
dosahujeme života a synovství. Moc [doslova 
pravomoc] být Božími dětmi je moc darovaná 
Bohem skrze přilnutí ke Kristu. Evangelium nám 
odhaluje Boží tajemství smyslu lidského života, naší 
budoucnosti a cíle. Víme a zakoušíme, že to tak je, a 
přesto, tajemství tohoto Božího díla v nás, zůstává 
zároveň skryté. Nevíme jak tuto proměnu z našeho 
nitra, toto utváření nového člověka, Bůh činí, i když 
známe prostředky, kterými, nebo skrze které to činí: 
´Hleďte, jak velikou lásku nám daroval Otec, smíme 
se nazývat Božími dětmi, a jsme jimi!… už teď jsme 
Boží děti. Ale nebylo dosud odhaleno, co budeme. 
Víme však, že až [On] se ukáže, budeme mu podobní, 
a proto ho uvidíme tak, jak je  ́[1J 3:1n].  
 Boží synovství v nás působí podobnost 
s Kristem a účast na životě [zóé], který je v něm a je 
nyní také naším životem.  

 

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 
 

Přijde Pepíček do ztrát a nálezů: „Prosím vás, 
mohl bych u vás ztratit housle?“ 
 
Na třídní schůzce povídá maminka paní 
učitelce:  
„Náš Lubošek je velice hodný a poslušný 
chlapec. Ale kdyby snad jen přece někdy 
zlobil, stačí potrestat jeho souseda. Lubošek 
se lekne a hned bude zase hodný.“ 
 
 

40.  Moc stát se Božími dětmi 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

uhradit původní dlužnou částku plus paušální 
náhradu nákladů exekuce, ve výši 1815 korun. 
 

 Autor návrhu Milostivého léta Marek Výborný 
(KDU-ČSL) k tomu říká: Mnoho dlužníků se na 
první Milostivé léto nestihlo připravit i z důvodu 
dramatického nárůstu cen energií, případně čelili 
obstrukcím některých exekutorů. Proto je třeba 
akci zopakovat. Milostivé léto vítají i zástupci 
věřitelů, kteří se tak často dostali k desítkám 
milionů na dlužných a splacených jistinách. První 
Milostivé léto trvalo tři měsíce do 28. ledna a 
podařilo se zastavit 42 tisíc exekucí. 
  

Podle KT připravil P. Josef Kopecký 
 

 

FILIPE, BLAHOPŘEJEME… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V sobotu 11.6.2022 jsme v Turíně byli svědky 
vysvěcení devíti salesiánských jáhnů z provincií: 
Itálie, Malty, Chorvatska, Slovenska a také naší 
české. Světitelem byl arcibiskup Roberto Repole, 
jmenovaný teprve v r. 2022 papežem Františkem.  
 

 Filipovi přejeme pokojné a radostné srdce, chuť 
do práce pro potřebnou mládež a nezbytné Boží 
požehnání.              - r - 

Farní pouť na 
jáhenské svěcení 
Filipa Mareše je 
za námi. Zůstal 
nám pocit velké 
vděčnosti za dar 
povolání, krásnou 
slavnost v bazilice 
Panny Marie 
Pomocnice 
křesťanů, i vřelé 
přijetí nás 
poutníků na Colle 
Don Bosco. 


