
1. čtení: Gn 18,1-10a  
 

   Abrahámovi a Sáře se i přes jejich vysoký věk 
dostává od Boha ujištění, že naplnění Božích příslibu je 
už blízko. Narodí se jim syn, dědic všech 
Hospodinových zaslíbení. Vždyť u Boha není nic 
nemožného. 
 

 Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově 
doubravě, když seděl za největšího denního 
parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své 
oči a podíval se, hle – stáli před ním tři muži. 
Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do 
stanu, poklonil se až k zemi, a řekl: „Můj pane, 
jestliže jsem nalezl přízeň v tvých očích, 
nepřecházej kolem svého služebníka. Připraví 
se trochu vody, abyste si umyli nohy, a 
odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek 
chleba, posílíte se a pak můžete jít dál, neboť 
proč byste jinak šli kolem svého služebníka?“ 
Odpověděli: „Nuže, udělej, jak jsi řekl!“ 
Abrahám pospíšil do stanu k Sáře a pravil: 
„Honem vezmi tři měřice mouky, té 
nejjemnější, zadělej ji a upeč placky!“ Potom 
Abrahám běžel ke stádu, vzal mladé krmné tele 
a dal ho služebníkovi, aby ho rychle upravil. 
Pak vzal kyselé i sladké mléko, tele již 
upravené a předložil jim to. Obsluhoval je pod 
stromem, zatímco jedli. Zeptali se: „Kde je tvá 
žena Sára?“ Odpověděl: „Tady ve stanu.“ 
Hospodin řekl: „Vrátím se k tobě napřesrok v 
tento čas a tvá žena Sára bude mít syna.“. 
 
2. čtení: Kol 1,24-28 
 

 Jedinou účinnou oběť za spásu lidstva přinesl 
Kristus. Každý křesťan ale může svou modlitbou i 
utrpením spolupracovat s Ježíšovým výkupným dílem. 
Proto se i apoštol Pavel raduje ze svého utrpení, neboť 
ví, že z něj má prospěch celá církev. 
 

 Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, 
protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá 
vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho 
prospěch jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb 
jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, 
který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží 
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1)  Mše komunity salesiánů. 2) 17,00 h – soukromá adorace v kostele před NSO, možnost sv. smíření; od 17,50 modlitba sv. růžence. 
 

PRÁZDNINOVÁ HRA – nejen pro ovečky a pro děti J  
 

 Hru vystřihni, nalep na tvrdý papír, nebo lepenku, hezky vybarvi a připrav (podle počtu 
hráčů) figurky k ‚Člověče, nezlob se‘ a jednu hrací kostku. Pak už můžeš pozvat své kamarády, nebo 
rodiče a začít hrát. Přejeme vám příjemnou zábavu. 
 
Přejeme všem samozřejmě více zářivého sluníčka než deštivých  
mraků. Počasí těžko změníme! Co však můžeme ovlivnit, je náš 
přístup k druhým lidem. Ať je mezi námi o prázdninách co nejvíce 
pochopení a vstřícného chování. Možná i tato hra může tomu napomoci. 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Dnešní liturgické texty nám předkládají jednoduchou pravdu: je třeba nejprve naslouchat Božímu Slovu, 
poté Ježíšovo slovo přijmout a k němu svůj život nasměrovat – a teprve pak na základě toho slova jednat. 
 slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté od věků a 

od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho 
věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství 
božské slávy je pro pohany v tomto tajemství, že 
Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. O něm 
my kážeme, každého člověka napomínáme, 
každého člověka učíme s veškerou moudrostí, 
abychom každého člověka učinili dokonalým ve 
spojení s Kristem. 
 

Evangelium: Lk 10,38-42 
 

 Pán Ježíš se setkává s Marií a Martou. Marta je 
obětavá, ale možná dělá mnoho věcí, které od ní Pán 
ani nečeká. Nezve Pán i mě, abych občas usedl u jeho 
nohou a nechal se proniknout jeho přítomnosti?   

 Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu 
nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala 
Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. 
Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a 
řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala 
obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán 
jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a 
znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. 
Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ 
 
FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• 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   

 

• Poutní mše ke cti sv. Anny bude v neděli 
24.7.2022 v Lubné od 10,30 hodin a ve 
Vysokém Lese od 15,00 hodin. 

 

• 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. 

 

• V zákristii v Sebranicích si můžete zakoupit 
diecézní stolní kalendář za 79,- Kč. Zbývá 
ještě několik kusů. Kalendář obsahuje 
informace o stavu a činnosti řeholních řádů a 
kongregací v královéhradecké diecézi, jakož i 
53 receptů na dobroty z řeholních kuchyní. 

 
Pro chvíle nepříznivého počasí. 



      Příští redakční uzávěrka: 20.7.2022. 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 
 16. neděle v mezidobí   17.7.2022 

 

 

ČESKO VE VEDENÍ EU 
 Česko se 1.7.2022 ujalo na půl roku 
předsednictví v Radě Evropské unie. V Radě EU 
jsou zastoupeni představitelé národních vlád. 
Předsednický stát určuje program zasedání, 
stanoví priority a jedná s dalšími unijními orgány, 
především s Evropskou komisí a Evropským 
parlamentem. Česko bylo naposledy 
předsednickou zemí v r. 2009, nyní tuto úlohu 
přebírá po Francii a na konci roku ji předá 
Švédsku. 
 

 Naše vláda jako priority stanovila zvládnutí 
uprchlické krize, poválečnou obnovu Ukrajiny, 
energetickou bezpečnost, posílení evropské 
obrany a bezpečnosti kybernetického prostoru, 
strategickou odolnost evropské ekonomiky a 
odolnost demokratických institucí. 
 

 Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí 
Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce, aby jednou 
z charakteristik českého předsednictví byl též 
aktivní přístup k rodinné politice. Říká k tomu: 
„Hodnotová témata se z agendy evropského 
společenství začala v minulosti vytrácet a já bych 
rád, abychom i o tom mluvili. V systému hodnot 
a v rodinách spočívají příčiny mnoha sociálních i 
dalších problémů.“ Jurečka uvedl, že české 
předsednictví se bude také zabývat problémem 
dětské chudoby a specifik rodin se zdravotním 
znevýhodněním.  
 
STO LET CHARITY  
 Charitu u nás před sto lety inicioval olomoucký 
arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Za komunismu 
byla činnost Charity ochromena. Omezeně mohla 
jen vydávat knihy a provozovat domy pro 
přestárlé kněze a řeholnice. Naplno se znovu 

 V odpovědi na otázku co znamená ́ Slovo se stalo 
tělem  ́ nejde o to, co bychom mohli, nebo chtěli 
vymyslet svou vlastní hlavou. Jde o to pochopit, co 
nám chce sdělit svatopisec. Jaký je význam slov, která 
použil, a co nám jimi říká. Mohou nám v tom 
kupodivu pomoci dvě věci. Osobnost autora a slovník 
Septuaginty* – řeckého překladu hebrejských Písem.  
 O autorovi víme s jistotou, že se jmenoval Jan 
[jóchánán zn Hospodinovo milosrdenství]. Byl 
celkem jistě učedníkem, kterého Ježíš miloval [sr J 
13:23 J 20:2 J 21:7.20], snad proto, že zvláště dobře 
chápal a osvojil si Ježíšovo učení [myšlení] – rozuměl 
mu lépe než jiní. Měl velmi dobré vzdělání v 
hebrejských Písmech, dobře znal jejich řecký překlad 
a byl mimořádně nadaným teologem. Byl jedním ze 
dvou prvních Ježíšových učedníků, byl svědkem Jeho 
smrti a vzkříšení a je inspirovaným autorem čtvrtého 
evangelia a Janových listů [snad i Apokalypsy]. To 
vše lze odhalit z jeho spisů.  
 Charakter řeckého překladu hebrejských Písem 
[Septuaginta] ukazuje, že překladatelé používali 
ustálený hebrejsko-řecký ´slovník ,́ zcela jistě pro 
důležité pojmy. Stejný ́ slovník  ́zřejmě používali také 
autoři křesťanských Písem, a zcela jistě Jan. Je to 
hypotéza, ale zdá se dobře odůvodněná. Snad mi 
prominete tuto vsuvku a také to, že jsme zase u 
gramatiky.  
 Jak jsme zmínili, hebrejština nemá sloveso být, 
stát se, mít… v našem smyslu – k určení času sloves. 
Má ovšem obtížně přeložitelné sloveso hájáh, zhruba 
ve významu něčí činná dynamická přítomnost, 
pohyb. Překládáme ho sice být, stát se, mít, dít se… 
ale překlad je jen přibližný. Sloveso hájáh, spolu s  
částicí le, která označuje směr, překládá řečtina 
slovem egeneto, byl učiněn, a zřejmě tak činí i Jan. 
Janovu výpověď bychom tedy mohli zapsat: Logos 
´směrem k  ́člověku.  
 Jan nám tedy neříká, že Bůh se stal člověkem – 
ve smyslu že by se převlékl za člověka, nebo se 
přeměnil v člověka. Říká nám, že Bůh se s člověkem 
spojil. Církevní otcové pak použili pro toto spojení 
slova sjednocení a přijetí. Ortodoxní pojetí vtělení, 

pojetí římských papežů, je to, jenž formuloval Lev 
Veliký: ́ Pravý člověk sjednocený s pravým Bohem .́  
 Syn je tedy konkrétní jedinečná historická osoba 
Ježíš z Nazareta, pravý, celý a úplný stvořený 
člověk, sjednocený s jediným pravým, úplným, 
nestvořeným Bohem. Nebo člověk přijatý Bohem. 
Ježíšovo početí v lůně Panny Marie je Boží tvůrčí 
čin. Bůh stvořil člověka Ježíše jako uzpůsobeného 
právě k tomuto poslání, být přijatý, nebo sjednocený 
s Bohem, a to od okamžiku početí. Ježíš z Nazareta 
je tedy pravý Bůh který přijímá, nebo se sjednocuje 
se stvořeným člověkem, nebo pravý a úplný člověk, 
který je přijatý, nebo sjednocený s pravým 
nestvořeným Bohem, a to od prvopočátku své 
existence. Toto sjednocení se uskutečňuje bez 
směšování lidské přirozenosti s přirozeností 
božskou, Ježíš není polobůh, je pravý Bůh a pravý 
člověk, obojí plně a současně. Ježíš je s Bohem 
sjednocen neoddělitelně, Boží čin nelze zrušit.  
[*pozn Septuaginta je nejstarší překlad hebrejských 
Písem do řečtiny, cca ze 3-2.st.ante. Slovo znamená 
´sedmdesátka ,́ podle starobylé legendy [tzv 
Aristeův list] pořídilo překlad 70 hebrejských znalců 
Písem za 70 dní. V odborné literatuře se označuje 
řeckým, nebo latinským symbolem pro číslo 70 – 
O’/LXX]. Překlad používali židé žijící v řeckém 
prostředí, kteří už neznali hebrejsky. Logicky se 
později stal svatým Písmem prvních křesťanských 
obcí v řeckém prostředí].  
 

O. Pavel – Reverend 
 
NEZBEDŮV HUMOR  
 
„Kde bydlíte?“ ptá se strážník tuláka. 
„Nikde,“ odpoví tulák. 
„A vy?“ obrátí se strážník na druhého. 
„Taky nikde. My jsme sousedé.“ 
 

 
„A co vy děláte pro životní prostředí?“ 
„Nezahazuji jízdenky, používám je 
vícekrát.“ 
 

44.  Pravý Bůh a pravý člověk, část II. 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

rozjela až po revoluci, hlavně díky iniciativě 
arcibiskupa Graubnera. 
 

 Síť Charit u nás nyní zaměstnává přes 9000 lidí, 
kteří se věnují více než 170 tisícům potřebných, a 
to i přes komplikovanou, nestabilní podporu 
státu. Vedle všeobecně uznávané soustavné 
celoroční zdravotní, sociální, advokátní a další 
pomoci, důvěryhodnost Charity dosvědčuje též 
populární Tříkrálová sbírka, která se stala největší 
pravidelnou dobročinnou sbírkou v Česku. 
Výraznou pomocí též Charita přispěla při 
povodních v roce 1992 na Moravě a v roce 2002 
v Čechách. Charita také hodně pomohla lidem 
zasaženým tornádem na Moravě v r. 2021, kdy 
přes Charitu dárci poslali postiženým 360 milionů 
korun. 
 

 Pro církev je charitativní činnost vedle 
bohoslužby a hlásání evangelia zásadní součástí 
jejího života. 
 

Podle KT připravil P. Josef Kopecký 
 

PRÁZDNINOVÁ HÁDANKA 
 
 
 
 
 

CÍRKEV A SVĚT 

Během prázdnin 
se pohybujeme na 
různých místech 
naší planety. Říká 
se všude dobře, 
doma nejlíp! 
Poznáš místo 
z našeho okolí, 
které je na 
fotografii? 
Pokud to víš, 
můžeš správnou 
odpověď poslat 

na adresu: farnost@farnostsebranice.cz nebo 
donést na faru v Sebranicích. První tři 
správní luštitelé dostanou sladkou odměnu.  


