
1. čtení: Gn 18,20-32  
 

   Abrahám je příkladem toho, jak velkou moc má 
přímluvná modlitba věřícího člověka. 
 

 Hospodin řekl: „Nářek na Sodomu a Gomoru 
je velký, jejich hřích je velmi těžký. Chci 
sestoupit a podívat se, zda doopravdy dělají 
všechno, co odpovídá stížnosti, která ke mně 
přichází, nebo ne. Chci to vědět!“  
 Tři mužové se vydali odtamtud na cestu a šli 
do Sodomy, zatímco Abrahám stále ještě stál 
před Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: 
„Skutečně chceš zahubit spravedlivého s 
viníkem? Snad je v městě padesát spravedli-
vých; chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli 
padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? Vzdal 
od sebe takovou myšlenku, že bys mohl takhle 
jednat: usmrtit spravedlivého spolu s viníkem. 
To by se vedlo spravedlivému stejně jako 
viníkovi. Vzdal od sebe takovou myšlenku! 
Copak by mohl soudce celé země nejednat 
spravedlivě?“ Hospodin řekl: „Najdu-li v 
Sodomě padesát spravedlivých v městě, 
odpustím kvůli nim celému tomu místu.“ 
Abrahám se ujal slova a řekl: „Jsem velmi 
smělý, že mluvím k svému Pánu, já, který jsem 
prach a popel. Snad bude scházet pět z padesáti, 
zahubíš kvůli těm pěti celé město?“ Hospodin 
odpověděl: „Nezahubím, jestliže jich tam najdu 
čtyřicet pět.“ Abrahám pokračoval v rozmluvě 
s ním: „Snad jich tam najdeš jen čtyřicet.“ 
Odpověděl: „Neudělám to kvůli čtyřiceti.“ 
Abrahám řekl: „Nechť se můj Pán nezlobí a 
dovolí mi mluvit: Snad se jich tam najde jen 
třicet.“ Odpověděl: „Neudělám to, najdu-li jich 
třicet.“ Abrahám řekl: „Jsem velmi smělý, že 
mluvím k svému Pánu. Snad se jich tam najde 
dvacet.“ Odpověděl: „Nezahubím kvůli 
dvaceti.“ Abrahám řekl: „Nechť se nezlobí můj 
Pán a dovolí mi mluvit ještě tentokrát. Snad se 
jich tam najde jen deset.“ Pravil: „Nezahubím 
kvůli deseti.“ 
 

2. čtení: Kol 2,12-14 
 

 Ježíšova oběť zaručuje, že se nemusíme vracet ke 
starým hříchům, ale důvěřujeme Božímu milosrdenství. 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 
 

• 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. 

 

•  V neděli 31.7.2022 bude měsíční sbírka na potřeby farnosti. 
 

• Přihlášky do náboženství na školní rok 2022/23 si můžete vzít na stolku ve Velké síni. V neděli 
31.7.2022 je poslední možnost k odevzdání vyplněných přihlášek na faru. 

 

• V příštím týdnu nebudu přítomen ve farnosti. V důležitých věcech se, prosím, obracejte na 
spolubratry salesiány, nezbytných na tel. 605 768 340. Děkuji za pochopení. P. Ladislav 

 

• UPOZORNĚNÍ: Farní den je v letošním roce přesunut z 21.8. na 28.8.2022. 
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 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 17. A 18. V MEZIDOBÍ 
17. neděle v mezidobí: Modlitba by neměla být pouhou nudnou povinností, ale naopak velkou radostí 
z toho, že se můžeme setkat s milujícím bohem. 
  Bratři!	Křtem	jste	byli	spolu	s	Kristem	položeni	

do	 hrobu,	a	 tím	 také	zároveň	s	ním	vzkříšeni,	
protože	jste	uvěřili	v	moc	Boha,	který	ho	vzkřísil	
z	mrtvých.	 I	 vás,	 když	 jste	 byli	mrtví	 pro	 své	
hříchy	a	 když	vaše	 tělo	 bylo	 neobřezáno,	 zase	
oživil	 zároveň	 s	 ním.	 Odpustil	 nám	 všecky	
hříchy,	zrušil	dlužní	úpis,	který	svědčil	proti	nám	
svými	předpisy,	a	nadobro	ho	zničil	tím,	že	ho	
přibil	na	kříž. 
 

Evangelium: Lk 11,1-13 
 

 „Pane, nauč mě modlit se!“ S touto prosbou se 
každý z nás může přidat k prosbě apoštolů…  Toužím 
po tom, abych se uměl správně modlit?   

	 Jednoho	dne	se	Ježíš	na	nějakém	místě	modlil.	
Když	 přestal,	 řekl	 mu	 jeden	 z	 jeho	 učedníků:	
„Pane,	nauč	nás	modlit	se,	jako	i	Jan	naučil	své	
učedníky.“	 Odpověděl	 jim:	 „Když	 se	 modlíte,	
říkejte:	 Otče,	 posvěť	 se	 jméno	 tvé.	 Přijď	
království	 tvé.	 Chléb	 náš	 vezdejší	 dávej	 nám	
každý	den.	A	odpusť	nám	naše	hříchy,	neboť	i	
my	odpouštíme	každému,	kdo	se	proviňuje	proti	
nám.	A	neuveď	nás	v	pokušení.“	Řekl	jim	dále:	
„Někdo	z	vás	bude	mít	přítele	a	půjde	k	němu	o	
půlnoci	 s	 prosbou:	 `Příteli,	 půjč	mi	 tři	 chleby.	
Právě	totiž	ke	mně	přišel	můj	přítel,	který	je	na	
cestách,	a	nemám,	co	bych	mu	předložil.'	On	však	
by	mu	zevnitř	odpověděl:	`Neobtěžuj	mě!	Dveře	
jsou	 už	 zavřeny	 a	moje	 děti	 jsou	 se	mnou	na	
lůžku.	 Nemohu	 vstát	 a	 dát	 ti	 to.'	 Říkám	 vám:	
Když	přece	vstane	a	dá	mu,	tedy	ne	proto,	že	je	to	
jeho	přítel,	ale	pro	jeho	neodbytnost	se	zvedne	a	
dá	mu	všechno,	co	potřebuje.	Proto	vám	říkám:	
Proste,	a	dostanete;	hledejte,	a	naleznete;	tlučte,	
a	otevře	se	vám.	Neboť	každý,	kdo	prosí,	dostává,	
a	kdo	hledá,	nalézá,	a	kdo	tluče,	tomu	se	otevře.	
Je	mezi	vámi	takový	otec,	že	když	ho	syn	poprosí	
o	 chléb,	 on	 mu	 dá	 kámen?	 Anebo	 když	 ho	
poprosí	 o	 rybu,	 on	 mu	 dá	 místo	 ryby	 hada?	
Anebo	když	ho	poprosí	o	vejce,	on	mu	dá	štíra?	
Jestliže	tedy	vy,	třebaže	jste	zlí,	umíte	dávat	svým	
dětem	dobré	dary,	čím	spíše	 nebeský	Otec	dá	
Ducha	Svatého	těm,	kdo	ho	prosí!“	
	
	
18. neděle v mezidobí: lidé si často v životě 
hledají jistoty. Pro křesťana má být jedinou 

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

18. neděle v mezidobí: lidé si často v životě hledají jistoty. Pro křesťana má být jedinou jistotou 
přátelství s Bohem. Na co v životě spoléhám já? 
 1. čtení: Kaz 1,2; 2,21-23  

 

 Veškeré lidské jednání bez Boha může být marností. Bůh 
však i věci marné umí proměnit v hodnotu. 
 

 Marnost nad marnost – praví Kazatel – marnost nad 
marnost, všechno je marnost. Vždyť se stává, že někdo 
pracuje moudře, rozvážně a úspěšně, a nakonec to dá do 
vlastnictví jinému, kdo na tom nepracoval. I to je marnost 
a velké zlo. Co má člověk za všechno svoje namáhání a 
snahu, s níž se plahočí pod sluncem? Ano, po všechny dny 
má jen starosti; trápení je jeho zaměstnáním, ani v noci si 
jeho srdce neodpočine. I tohle je marnost. 
 

2. čtení: Kol 3,1-5.9-11 
 

 Apoštol Pavel nabízí srovnání, které věci vedou k životu a 
které vedou k smrti. 
 

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co 
pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to 
myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste 
přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale 
až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete 
ve slávě. Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech 
pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou 
žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou. 
Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka 
starého s jeho počínáním, a oblečte člověka nového, který 

se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému 
Stvořiteli. Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo 
neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, 
ale všecko a ve všem je Kristus. 
 

Evangelium: Lk 12,13-21 
 

 Člověk, který hromadí bohatství, ale není bohatý 
před Bohem, je v evangeliu nazýván bláznem. 
 

 Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému 
bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl 
mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo 
rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se 
před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo 
nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim 
toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli 
hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: `Co udělám? 
Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,' 
řekl si, s̀trhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím 
všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké 
zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!' 
Bůh mu však řekl: `Blázne, ještě této noci budeš muset 
odevzdat svou duši; a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak 
to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý 
před Bohem.“ 
 



      Příští redakční uzávěrka: 3.8.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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SLOVO NA NEDĚLI 
 17. a 18. neděle v mezidobí   24. a 31.7.2022 
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PAROLIN V AFRICE 
 Kardinál Parolin navštívil v zastoupení papeže 
Františka Kongo a Jižní Súdán. Oba státy se 
kromě chudoby obyvatel, špatné dostupnosti 
zdravotní péče i vzdělání a podobných problémů 
typických pro subsaharskou Afriku potýkají s 
konflikty, které vycházejí z etnických a 
mocenských sporů i celkové politické nestability. 
Mírová budoucnost obou zemí byla pro kardinála 
Parolina klíčovým tématem, jak kardinál prohlásil 
v konžské metropoli v Kinshase: Touha po 
surovinách, po penězích a po moci zavírají dveře 
míru a představují útok na právo lidí na život a 
klid. Ale Ježíš pokračuje ve vysílání nás, svých 
učedníků, abychom mohli opakovat stejná slova: 
Pokoj tomuto domu! Ať se opět stane domem 
bratrství! 
 

 Obě země jsou bohaté na nerostné bohatství, a 
zvláště v Jižním Súdánu jsou též velká naleziště 
ropy. Proto ten velký zájem zahraničních 
podnikatelů. Obě země jsou převážně křesťanské. 
V 4,9 mil. obyvatel republiky Kongo je 50% 
katolíků, 20% protestantů a 10% muslimů. V 
Jižním Súdánu s 8,2 mil. obyvatel je 70% 
křesťanů episkopální a římskokatolické církve, 
20% animistů a 10% muslimů.   
 

SKEJŤÁK BLAHOSLAVENÝM? 
 

Začíná proces blahořečení 
španělského právníka a bankéře 
Ignacia Echevarría (1978 -
2017). Ignacio pocházel z 
početné katolické rodiny.  
 

Přátelé na něj vzpomínají jako na oblíbeného, 
zbožného věřícího, který byl aktivní v místním 
společenství, ale také byl zapáleným sportovcem, 

 Pokusme se o krátké shrnutí. Vypůjčím si slova 
významného středověkého teologa: ´Jediný Stvořitel, 
nestvořený Bůh, chce především nejvyšší záměr 
stvoření. Má na mysli vždy především nejvyšší záměr 
stvoření. Co je tím záměrem? Je to jednota – bez 
zmatení a spletení – skutečného stvořeného člověka 
s nestvořeným Bohem… Co je nejvyšší, či poslední 
z hlediska vykonávání, je první z hlediska záměru  ́[bl. 
Jan Duns Scotus*]. Je to tentýž směr myšlení, který 
nalézáme v Prologu čtvrtého evangelia, o němž jsme 
již mluvili.  
 Určujícím faktorem toho, jak se stvoření 
uskutečňuje v čase [v dějinách], je jeho smysl a cíl 
[nejvyšší záměr] [J 1:1-3]. Ten je v Boží mysli na 
počátku plně realizován. Jan říká, že tento smysl a cíl 
stvoření se již prolomil do času. V plnosti se 
realizoval v lidských dějinách, v dějinách vesmíru, 
v dějinách stvoření, když Logos [Boží Slovo tj Bůh 
sám] neoddělitelně a nevratně [nezrušitelně] přijal, 
stvořeného člověka, [nebo se sjednotil se stvořeným 
člověkem – což je totéž], Ježíšem z Nazareta [J 1:14]. 
Ježíš z Nazareta je tedy Syn, nebo Boží Syn, Logos 
učiněný tělem, tedy Bůh sám sjednocený s touto 
jednou, konkrétní, historickou lidskou bytostí. Ježíš 
z Nazareta je tedy úplný pravý Bůh a zároveň úplný 
pravý člověk. V tomto přijatém člověku Bůh vstoupil 
do času a přebývá uprostřed nás [‘immánú ’él s námi 
Bůh].  
 Zůstaňme ještě u formulace přebýval uprostřed 
nás, nebo přebýval mezi námi [J 1:14b]. Je zde 
použito sloveso eskénósen, přebýval. Sloveso je ve 
tvaru, který čeština nemá, a který se nazývá aorist. Je 
to minulý čas, evangelista tedy říká, že událost se už 
stala, je to děj jednorázový [tedy neopakovatelný], a je 
to děj dokončený [dokonavý, dokonaný], tedy 
nezvratný, definitivní. Tento slovesný tvar však 
neimplikuje [neobsahuje] uzavřenost či nepřístupnost 
minulé události. Naopak jde o událost která zůstává 
do budoucnosti otevřená – pro nás a pro naše poznání, 
přijetí a účast na této události.  
 Ř eskénósen je tvar slovesa skénoó, které doslova 
znamená postavit si stan, utábořit se, stanovat, bydlet 

ve stanu, druhotně pak bydlet, ubytovat se. Je to 
řecký překlad dvou hebrejských sloves šakan 
utábořit se, stanovat, bydlet ve stanu [a miškán, stan, 
příbytek], a ’ahal rozbít stan, složit stan, stanovat [a 
’óhel stan]. Jan zde má zcela zjevně na mysli stánek 
setkávání [’óhel mó‘éd] [sr Ex 28:43], který měli 
Izraelité vysvobození z Egypta při pobytu na poušti 
jako místo Boží přítomnost, místo setkání s Bohem. 
Přeneseně pak Jeruzalémský chrám. Vzpomeňme 
na Ježíšovo vyčištění chrámu a jeho slova: ´Zbořte 
tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím! ,́ a 
Janův komentář: ´On však to řekl o chrámu svého 
těla  ́ [J 2:19.21]. Slovo učiněné tělem je tedy, 
povýtce, nové ´místo  ́ setkání s Bohem, definitivní 
´stan setkávání .́  
 Po uzavření příběhu Ježíše z Nazareta [tj po jeho 
vystoupení k Otci r.30], nota bene po zničení 
Jeruzalémského chrámu v r.70, se s Bohem lze 
setkat jen v Ježíši Kristu: ´Nikdo nepřichází k Otci 
než skrze mne  ́[J 14:6].  
 [*bl. Jan Duns Scotus 1266-1308 – významný 
skotský františkánský teolog a filosof, o generaci 
mladší současník sv. Tomáše Akvinského [1225-
1274], významného dominikánského teologa a 
filosofa. Pro teologické myšlení své doby je Duns 
neméně významným teologem, přesto, že zůstává 
v Tomášově stínu a není tak často citován a 
připomínán].  

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.  Hle, Boží stan mezi lidmi [Zj 21:3] 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

zvláště ve skateboardu. A právě když se v osudný 
den 3. června 2017 vracel ze skateboardového 
parku, viděl, jak kdosi bodá lidi nožem. Neváhal 
a vrhl se na útočníka svým skateboardem a 
odehnal jej. Pokusil se odehnat i dalšího útočníka, 
ale přitom utržil dvě bodnutí do zad, na jejichž 
následky zemřel.  
 

 Jeho tělo bylo převezeno do Madridu, kde bylo 
přivítáno se státními poctami. Zádušní mši sv. 
celebroval madridský arcibiskup a zavražděný 
hrdina obdržel řadu španělských a britských 
vyznamenání a jmenuje se po něm mnoho 
skateboardových parků a hřišť. Jeho otec 
komentoval zahájení procesu blahořečení svého 
syna slovy: Řekl bych, že Ignacio – jako člověk, 
který byl vždycky plný života – skáče v nebi 
radostí. Protože je to uznání toho, že jeho smrt 
byla činem velkorysosti. 
 

Podle KT připravil P. Josef Kopecký 
 

VYROB SI SVOU POSTAVIČKU 
 
 
 
 

CÍRKEV A SVĚT 

V naší farnosti proběhne 16.-17.9. 
2022 kurz výroby biblických 
postaviček. Kurz vedou dvě 

lektorky pod záštitou Českého 
biblického katolického díla,  

a na výrobu mají licenci. 
Záměrem kurzu je vytvořit 

početnou rodinku postaviček tak, 
abychom mohli oživovat  

úryvky z nedělního evangelia.  
Každý účastník dokončí jednu 

postavičku, proto prosíme  
o pomoc při jejich výrobě. 

Pracuje se převážně s jehlou, nití a lepidlem, ale nikdo 
nemusí mít obavy výroba se vysvětluje postupně a 
názorně. Vhodný věk účastníků je od 15 let.  
Zveme tedy slečny, ženy i babičky, ale i muže; 
v některých kurzech se aktivně zapojili. 
Za organizátory se těší Majka Kopecká. Kontakt na 
případné dotazy a přihlašování: 
 

tel. 777 076 797 nebo email kopmaj@seznam.cz. 
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Říká jeden Yetti 
druhému:  

„Včera jsem viděl 
Reinholda 

Messnera!“ 
 

Druhý Yetti: 
„Fakt, on 

existuje?!“ 

 Promiňte, ale bude vám to ještě dlouho 
trvat? 


