
1. čtení: Dt 30,10-14 
 

   Nejdůležitější zákon, zákon lásky, máme vepsán ve 
svém srdci. Bůh si nepřeje nic víc, než abychom 
milovali jeho samotného celým srdcem a bližní 
podobně, jako máme rádi sami sebe. 
 

 Mojžíš řekl lidu: „Budeš poslouchat hlas 
Hospodina, svého Boha, a zachovávat jeho 
příkazy a nařízení, to, co je napsáno v knize 
tohoto Zákona, a obrátíš se k Hospodinu, 
svému Bohu, celým srdcem a celou duší. 
Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, není 
pro tebe příliš nesnadný a není tak daleko od 
tebe. Není na nebi, že bys musel říkat: `Kdopak 
nám vystoupí do nebe, aby nám ho snesl, 
oznámil, a my ho mohli zachovávat?' Není 
daleko za mořem, že bys musel říkat: `Kdopak 
nám překročí moře, aby nám ho přinesl, 
oznámil, a my ho mohli zachovávat?' Vždyť je 
ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v 
tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat.“ 
 
2. čtení: Kol 1,15-20 
 

 Papež František řekl, že Ježíš Kristus je tváří 
milosrdného otce. V něm poznáváme nekonečnou 
lásku, jakou má Bůh ke každému člověku. 
 

 Ježíš Kristus je věrný obraz neviditelného Boha, 
dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo 
stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i 
neviditelný: ať už jsou to andělé při trůnu, ať jsou to 
panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. 
Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je 
dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm. A 
on je hlava těla, to je církve: on je počátek, 
prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve 
všem prvenství. Bůh totiž rozhodl, aby se v něm 
usídlila veškerá plnost dokonalosti, a že skrze něho 
usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na nebi, tak na 
zemi tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj. 
 

Evangelium: Lk 10,25-37  
 

 Znalec zákona, který chtěl svojí otázkou přivést Ježíše 
do úzkých, věděl velmi dobře, jak zní základní Boží 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 
 

• 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. 

 

• Farnost Bystré vás zve na Karmelskou pouť od 16. – 17.7.2022. Bližší informace jsou ve vývěsce 
nebo na webových stránkách https://www.farnost-bystre.cz/karmelska-2022.pdf   

 

• Přihlášky do náboženství na školní rok 2022/23 si můžete vzít na stolku ve Velké síni. Vyplněné 
je, prosím, odevzdejte na faru nejpozději do 31.7.2022. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 
7,00 x x    SEB SEB SEB SEB     SEB  x 
7,30 SEB    Kaple 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)  Mše komunity salesiánů. 2) 17,00 h – soukromá adorace v kostele před NSO, možnost sv. smíření; od 17,50 modlitba sv. růžence. 
 

 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Nejen lidé mají svá pravidla a zákony, jimiž se snaží řídit; i Bůh má určitá pravidla: Jeho prvním zákonem 
je láska. Na rozdíl od lidí však Bůh svá pravidla dodržuje! I když my lidé často Boží i lidské zákony 
porušujeme, Bůh je ve své lásce k člověku stále věrný. 
 přikázání: Miluj Boha celým srdcem a svého bližního 

jako sebe! Nevěděl však, kdo je jeho bližní. Víme to my?   

 Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do 
úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal 
věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak 
tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým 
svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou 
myslí, a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně 
jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl 
ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ 
Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z 
Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno 
obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel 
tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i 
jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. 
Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a 
bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a 
vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do 
hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry 
a dal je hostinskému se slovy: `Starej se o něho, a co 
vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.' Co 
myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který 
se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal 
milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POTRATOVÝ ZÁKON…    Pokračování 
 

 Změnu ocenila mimo jiné též Papežská 
akademie pro život: „Skutečnost, že velká země 
s dlouhou demokratickou tradicí změnila svůj 
postoj k této otázce, je také výzvou pro celý svět.“  
 

 Jak se dalo čekat, reakce na změnu zákona je u 
zastánců potratů bouřlivá. Předkladatel návrhu 
nového zákona, praktikující katolík soudce Samuel 
Alito dostal výhrůžky smrti a musel být odvezen do 
bezpečí na neznámé místo. Dochází též 
k vandalským akcím propotratových skupin proti 
organizacím bránícím nenarozený život a 
samozřejmě také proti katolickým institucím a 
chrámům.  
 

Podle KT připravil P. Josef Kopecký 
 

AFORISMUS 
 

 Základním tématem křesťanství je změna – kdo 
se nechce měnit, měl by změnit náboženství. 
 

Pavel Kosorin 
 
 
 

Boží láska k člověku 
se projevuje různým 
způsobem. Jeden z 
nich je milosrdenství.  
Ježíš říká: „buďte 
milosrdní, jako je 
milosrdný váš Otec“ 
(Lk 6,36). Činy, 
kterými můžeme 
napodobovat Boží 
lásku k lidem, někdy 
nazýváme „skutky 
milosrdenství“. 
Křesťané se o ně od 
nepaměti snažili a 
sepsali je do sedmi 
bodů. Protože člověk 
je tělo i duše, máme 
skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Které to jsou? Naši předkové uměli tyto 
„skutky“ vyjmenovat nazpaměť. Dokážeš to taky? Nestačí je však jen znát, důležitější je 
uvádět je do života, protože „víra bez skutků je mrtvá“ Jak 2,26b.  
 

Vystřihni si obě kartičky se skutky jako záložky, vyzdob si je a přemýšlej, jestli některé z 
nich můžeš uskutečnit a jak.  
 

 
NEJEN PRO DĚTI 



      Příští redakční uzávěrka: 13.7.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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SLOVO NA NEDĚLI 
 15. neděle v mezidobí   10.7.2022 

 

 

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN 
 Letošní celosvětové setkání rodin v Římě 
provázelo motto „Láska v rodině: povolání a 
cesta ke svatosti“. Přednáškový a diskusní 
program se zaměřil na dialog mezi generacemi, 
na výzvy manželského života, na sexualitu a na 
migraci. Zvláštní pozornost byla věnována též 
přípravě na manželství. Patrony setkání byli 
blahoslavení Luigi a Maria Quattrocchiovi, italští 
manželé, kteří čelili řadě výzev minulého století. 
Třeba s velkým rizikem pomáhali židovským 
uprchlíkům před nacistickým a fašistickým 
pronásledováním. Svědomitý byl též vztah 
k rodině a dětem. Marie při čtvrtém těhotenství, 
které bylo silně rizikové rezolutně odmítla 
vnucovaný potrat a díky této statečnosti její 
zachráněná dcera Jindřiška pak ve svých 87 letech 
mohla být přítomna blahořečení svých rodičů.  
Dva synové Luigiho a Marie se stali kněžími. 
Papež František na závěr setkání rodin poděkoval 
párům za odvahu založit rodinu a připomenul, že 
„rodina je prvním místem, kde se člověk učí 
milovat.“ Vyzval též rodiny k misijní službě ve 

 Ve vyznání ´Slovo se stalo tělem  ́ se nutně 
prolínají dvě ústřední tajemství křesťanské víry: 
Tajemství osoby Ježíše z Nazareta a tajemství 
Trojjediného Boha [tajemství mystérion viz kpt. 17, 
zvl citát C. Tresmontanta]. Co znamená, když 
vyznávám ´Věřím v jednoho Boha, Otce, Syna a 
Ducha svatého  ́ – tedy v trojjediného Boha? Co 
znamená, když vyznávám ´Bůh se stal člověkem  ́a 
že ´Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk ?́ 
Dovolím si opět jeden exkurz.  
 V prvních křesťanských staletích [především ve 
3-7. st., a zvláště na prvních velkých koncilech] 
probíhal v církvi velký a těžký zápas víry o tato 
tajemství. Byl veden snahou ochránit víru před jejich 
nesprávným výkladem, úsilím o jejich správné 
pochopení, a z toho plynoucí zápas o jejich slovní 
vyjádření. Velmi zjednodušeně řečeno – plod tohoto 
zápas je shrnut ve formuli vyznání víry [krédu], které 
recitujeme každou neděli při bohoslužbě [tzv. 
Nicejsko-Cařihradské vyznání víry].  
 To, co musíme mít stále na paměti je, že naše 
výpovědi o těchto tajemstvích se nemůžou stát plným 
pochopením Boha a Krista, nebo jejich definicí. Jsou 
to mezní výpovědi, gesta poukazující na 
nepojmenovatelné. Boha [ani osobu Krista] nelze 
vtěsnat do škatulek lidského vědění a nedostatečných 
pojmů. Bůh je vždy větší než naše představy, 
kategorie, pojmy a výpovědi. Nekonečně je 
přesahuje. Nebo jinak: ´Tyto pojmy platí jen tehdy, 
jsou-li zároveň označené jako nevhodné a 
považujeme-li je – ve vztahu k Boží realitě – jen za 
ubohé koktání. A nic víc  ́ [J. Ratzinger, pozdější 
papež Benedikt XVI].  
 Po této stručné vsuvce se vraťme k vyznání 
´Slovo tělem učiněno jest ,́ Bůh se stal člověkem, Bůh 
se vtělil. Jak vyjádřit co to znamená? Do té míry, jak 
to dovolují naše nedostatečné pojmy, jsme už 
odpověděli. Slovo, Logos je sám Bůh, tělo, sarx je 
celá, úplná lidská bytost, byl učiněn [stal se], egeneto 
je božské pasivum, které říká že jde o stvořitelský 
Boží čin.  
 Bolavou patou však zůstává právě poslední 
výraz: stal se, byl učiněn, egeneto. Bůh se totiž ničím 

nestává, tím méně může být něčím učiněn. Církev to 
ve svém učení vyjadřuje slovy: ´Bůh je substance 
[bytí] duchovní [nemateriální], jedinečná, absolutně 
jednoduchá a neměnná  ́ [První Vatikánský koncil 
r.1870], ´v Bohu není žádné složitosti  ́[sv. Tomáš 
Akvinský]. Zkusím to vyjádřit jednoduše. Bůh je 
věčně takový, jaký je. Říkáme, že je plně 
uskutečněný. Nepotřebuje měnit nebo rozvíjet své 
bytí. Nepodléhá žádným změnám, lidově řečeno: 
nepřevléká kabát, nestává se něčím jiným, než čím 
je. Písma [list Židům – Hebrejům] podobně hovoří o 
Kristu: J́ežíš Kristus [je] týž včera i dnes i do 
[budoucího] věku  ́[H 13:8].  
 To samozřejmě neznamená, že Bůh je nějaké 
pasivní, strnulé petrifikované [zkamenělé] a netečné 
bytí. Je naopak dynamický, láskyplný Tvůrce, tvůrčí 
aktivita sama… ´Bůh žárlivě milující [tj plný žáru 
nezištné sebe darující lásky Ex 20:5]. Jde o něco 
jiného. Jde o to, že Bůh se nepřevlékl za člověka, aby 
se mohl vloudit mezi nás, ani se v člověka [jako 
mávnutím kouzelného proutku] neproměnil. 
Nepřevlékl pro setkání s námi v Ježíši Kristu kabát. 
Nenasadil si, jako starověký herec, lidskou masku. 
Bůh je svrchovaně pravdivý a projevuje se takový 
jaký je a neprojevuje se takový, jaký není.  
 

O. Pavel – Reverend 
 

HUMOR NAKONEC 
 
 

 

43.  Pravý Bůh a pravý člověk 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

svém okolí: „Důvěřujte lásce, kterou do vás vložil 
Bůh, hlásejte s radostí krásu toho, že jste rodina.“ 
První světové setkání rodin inicioval papež Jan 
Pavel II. v r. 1994 v Římě. Poté zpravidla po třech 
letech následovala další setkání v různých 
světových metropolích – naposledy před 
pandemií to bylo v r. 2018 v irském Dublinu, 
předtím ve Filadelfii v USA. Příští setkání by 
mělo být součástí Svatého roku 2025 v Římě.  
 
POTRATOVÝ ZÁKON V USA 
Nejvyšší soud USA přelomovým rozhodnutím z 
24.6.2022 zrušil na federální úrovni po takřka 
půlstoletí ústavní právo na umělý potrat, platné ve 
všech státech USA. To vzniklo v r. 1973 po 
rozhodnutí tehdejšího Nejvyššího soudu USA 
v důsledku precedenčního rozsudku v kauze 
Roeová vs. Wade. Nynější změna 
v zákonodárství spočívá v tom, že to co dříve 
v otázce potratů platilo pro všech 50 států USA 
budou nyní řešit jednotlivé státy samostatně 
vlastní legislativou. Postoj k potratům je totiž 
v různých státech USA různý a náročnější přístup 
k potratům byl tak dříve ve všech státech USA 
zablokován. 

Pokračování na další straně 

CÍRKEV A SVĚT 

GABIONOVÁ ZEĎ 
V posledních dnech se na farní zahradě uskutečnily dvě brigády při 

stavbě nové zdi. Stávající zeď (pozůstatek dřívější farní hospodářské 
budovy) se zčásti rozpadala, a tak jsme s ERF zvážili jako nejideálnější 
řešení, přistavit ke zbytku staré zdi zeď gabionovou. 

Firma Boštík nám vypomohla se zbořením poškozené části zdi, 
František Kučera nás zasvětil do stavby zdi, kterou jsme dosud znali 
pouze podle jména, a brigádníci – chlapi z farnosti přiložili své ruce 
k dílu. Musím přiznat, že mě velmi potěšilo, když se svými táty přišli 
na brigádu také kluci Kryštof a Mikuláš, Tomáš a Pepa a také zdatný 
pomocník Matěj. Dík patří i členu ERF Pavlovi, který vše zaštiťoval. 

Všichni udělali velký kus práce a další velká část nás ještě čeká. 
Věřím, že se nám podaří celou zeď zdárně dokončit. 

Ladislav Kozubík  

Povídá losos 
lososovi:  
 

„Mně se 
zpátky do 
těch českých 
řek moc 
nechce.  
Tam mě 
stále něco 
otravuje.“ 
 


