
1. čtení: Mdr 18,6-9 
 

   Kniha Moudrosti se po mnoha staletích vrací 
k nejdůležitější události v dějinách vyvoleného národa 
– vyvedení Izraelitů z Egypta. 
 

 Ta noc, v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů, byla 
napřed oznámena našim otcům, aby byli dobré mysli, 
když bezpečně poznají, jakým přísahám uvěřili. Pak tvůj 
lid už očekával záchranu spravedlivých a zkázu nepřátel. 
Neboť čím jsi trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když 
jsi nás povolal. Vždyť skrytě obětovaly zbožné děti 
dobrých rodičů a svorně si uložily božský zákon, že svatí 
budou mít stejný podíl na stejných dobrech i stejných 
nebezpečích, když předtím zazpívali chvalozpěvy otců. 
 

2. čtení: Žid 11,1-2.8-19 
 

 Úryvek z listu Židům je jakým si chvalozpěvem na víru 
v Boha. Jako příklad živé víry je uveden Abrahám a další 
osobnosti starého zákona. 
 

 Bratři! Víra je podstata toho, v co doufáme, je 
přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim 
předkům dostalo pochvaly. Protože Abrahám věřil, 
uposlechl Boží výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou 
měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, 
kam jde. Víra ho vedla k tomu, aby se usadil v zaslíbené 
zemi jako cizinec, bydlel ve stanu, podobně jako Izák a 
Jakub, kterým se dostalo dědictvím stejného příslibu. 
Čekal totiž na město s pevnými základy, které sám Bůh 
vystaví a založí. I neplodná Sára uvěřila, a proto dostala sílu 
stát se matkou, a to přes svůj pokročilý věk, protože se 
spolehla na toho, který ten slib dal. A tak z jednoho muže, 
a to už vetchého, vzešlo tolik (potomků) jako hvězd na nebi 
a jako písku na mořském břehu, který nikdo nespočítá. Tito 
všichni umírali s vírou, i když se nedočkali toho, co bylo 
slíbeno: jen zdáli to viděli a radostně vítali a prohlašovali, 
že jsou na zemi jenom cizinci a přistěhovalci. Když tak 
mluvili, dávali tím najevo, že pravou vlast teprve hledají. 
Kdyby měli na mysli tu, z které se odstěhovali, měli by 
přece dost času se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, 
totiž nebeské. Proto se ani Bůh za ně nestydí a nazývá se 
jejich Bohem a připravil jim město. Protože měl Abrahám 
víru, přinesl Izáka v oběť, když ho Bůh zkoušel. Svého 
jediného syna chtěl obětovat, třebaže mu bylo slíbeno: Od 
Izáka budeš mít potomky. On totiž uvažoval takto: Bůh má 
dost moci, aby vzkřísil třebas i mrtvé. Proto také Izáka 
dostal nazpátek i jako předobraz. 
 

Evangelium: Lk 12,32-48  
 

 Bůh hodnotí věrnost člověka víc než výkon.  Na čem 
stojí můj vztah k Bohu?   

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Při měsíční sbírce na potřeby kostela se minulou neděli vybralo 16.455,- Kč. Děkujeme všem, kdo 
do sbírky přispěli. Děkujeme také za dary pro farnost, které přišly na BÚ farnosti: 2.000,- Kč; 2x 
5.000,- Kč a 500,- Kč a 7.000,- Kč v hotovosti.  

 

• Prosíme ochotné farníky na brigádu na stavbu zdi na farní zahradě v pondělí 8.8.2022 od 15,00 
hodin. 

 

• UPOZORNĚNÍ: Farní den je v letošním roce přesunut z 21.8. na 28.8.2022. 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7.8. 8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 

7,00 x x    x SEB SEB SEB     SEB  x 
7,30 SE    Kaple 1) SEB x x x x SEB 
9,00 SE x SŽ x x x x SEB 

10,30 SŽ x x x x x x LE 
18,00 x x x  x x     SEB 2) LU x 
18,30 x x SEB 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. 
 

ŠATY 

Jednou se potkalo na pláži Dobro se Zlem. Pojďme se vykoupat v moři, řekla si obě. 
A tak se obě svlékla a koupala se v moři. Po chvíli se Zlo vrátilo na břeh, obléklo si 
šaty Dobra a vyrazilo do ulic. Také Dobro vyšlo z vody, ale nenašlo své oblečení. 
Strašně se stydělo, že je nahé, a tak se obléklo do šatů Zla. A také Dobro vyrazilo do 
ulic. 

(K. Gibran) 
 

Ještě dnes se muži a ženy skrývají za maskami. Nauč se proto dobře rozeznávat. 
Nestačí vidět krásnou tvář a pěkné šaty a soudit podle toho. Důležité je rozeznávat 
dobro podle pohledu, oblečení může velmi dokonale klamat. 

 \ 

 Ú VO D  D O  NE DĚLN Í  L I TU RG I E –  19.  V  ME Z ID O B Í  
Každé Ježíšovo podobenství patří také nám. Je Slovem, které se všem nabízí a dává nový život. 
 	 Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé 

stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. 
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. 
Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, 
kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a 
kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, 
tam bude i vaše srdce. Mějte bedra přepásaná a vaše 
lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají 
na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned 
otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení 
služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak 
bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke 
stolu, bude chodit od jednoho k druhému a 
obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při 
rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. 
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou 
hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do 
domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka 
přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ Petr se ho 
zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, 
nebo všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a 
rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým 
služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? 
Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém 
příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: 
Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si 
však onen služebník pomyslil: Můj pán hned tak 
nepřijde, a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít 
a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to 
nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a 
odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. 
Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic 
podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane 
mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co 
zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho 
dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho 
svěřilo, od toho se bude víc žádat.“	
	
 
 VZPOMÍNKA  
pokračování 
 

v komunitách, ale zároveň si okamžitě získat srdce 
dětí a mladých v tamních (mexických) oratořích, 
a to všechno, aniž by uměl jediné slovo španělsky – 
to mě prostě dostávalo. Neskutečný dar.  
 

 Druhá věc, která se mi dnes, poté co přišla zpráva 
o jeho úmrtí, stále znovu vybavuje, byla jeho slova, 
která jsem od něj slyšel několikrát: často prosil Pána 
Boha, aby si ho vzal k sobě rychle. Proč? Protože by 

nedokázal zvládnout dlouhé umírání a situaci bezmoci, kdy by byl naprosto odkázaný na druhé a někdo 
o něj musel pečovat. Pán ho vyslyšel… 
 

 Jaroslava, jeho silné charisma a velké dary, které dokázal velkoryse nabízet druhým, vidím vystupovat 
na jedné straně. Jaroslava, jeho strach z umírání a různé obavy na straně druhé. Jak lidské. Každý máme 
od Pána jedinečné dary a každý si neseme své obavy. Pán to ví, on nás má rád a fandí tomu, co je lidské. 
Jaroslave, díky za tvou blízkost, díky za tvou lidskost! Obojím jsi nám ukazoval Boží lásku. 

Pavel Gambi Ženíšek 
 

A ZA FARNOST SEBRANICE  
 Ke slovům Pavla Ženíška už jenom kratinké poděkování O. Jaroslavovi. 
Především za kněžskou službu, kterou po léta doprovázel celou řadu našich 
farníků. A v neposlední řadě za jeho snahu vytvořit 
ve farnosti (i s pomocí aspirantů a salesiánů) rodinu, ve které se snaží porozumět jedni druhým a pomáhat 
si navzájem. Možná podobně, jako je napsáno v epitafu náhrobku kardinála Špidlíka na Velehradě: 
Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí. 



      Příští redakční uzávěrka: 10.8.2022. 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 
 19. neděle v mezidobí   7.8.2022 
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PAPEŽ FRANTIŠEK V KANADĚ 
 Kajícná pouť byla cílem papežovy návštěvy v 
Kanadě. Chtěl tak ukázat blízkost původním 
obyvatelům, kteří trpěli. Při setkání se členy 
původních etnik Métisů a Inuitů se papež omluvil 
za spoluúčast církve na násilnostech, zvláště 
spoluúčastí na kontroverzním státním programu 
násilné asimilace původních obyvatel, programu, 
který zde probíhal v 19. a 20. století. Toto násilné 
potlačování původní kultury místních obyvatel a 
tlak na přijetí nové kultury přistěhovalců totiž 
probíhalo také v školách financovaných státem a 
vedených církví.  
 

 V Kanadě se křesťanství začalo úspěšně šířit už 
počátkem 17. století, zvláště díky působení 
francouzských misionářů, kteří dokázali citlivé 
přistupovat ke kultuře místních kmenů Huronů, 
Algonkinů, Sioxů a Inuitů. V r.1867 se však 
Kanada stala federálním dominiem britského 
imperia a vláda začala s tvrdým programem 
potlačování kultury původních obyvatel, ve snaze 
jejich plného začlenění do státních struktur. 
 

 Kanadu již před papežem Františkem navštívil 
papež Jan Pavel II. v r.1984 a to hned dvakrát. Po 
třetí ji navštívil v r. 2002 při příležitosti Světového 
dne mládeže v Torontu. 
 

 V současnosti je v Kanadě s 38 mil. obyvatel 
kolem 44% katolíků, 20% protestantů a 7% 
muslimů buddhistů a dalších náboženství. V 
poslední době se však v Kanadě rozmáhají 
sekularizační tendence, které odmítají křesťanské 
zásady a nepříznivě se prosazují do morálky a 
zákonodárství, např. v liberálním přístupu k 
eutanázii, potratům, asistované reprodukci, 
stejnopohlavním manželstvím, nebo i v zavádění 
pomýlené genderové ideologie ve školách atd.   
 

 V Ježíši z Nazareta je plně uskutečněn smysl 
stvoření, nový člověk, tj ́ stvořený člověk sjednocený 
s nestvořeným Bohem´. Stvoření v Něm dospělo 
k Bohem od počátku zamýšlenému cíli, vrcholu, 
dovršení. V dějinném uskutečňování stvoření je 
však tato událost středem dějin. Je tedy k dispozici 
čas, označovaný v křesťanských Písmech termínem 
poslední čas, tj od chvíle, kdy byl Ježíš vzat k Otci 
[nanebevstoupení], do jeho druhého příchodu [hé 
parúsia paruzie, příchod, návrat]. Je to Bohem 
vytvořený prostor pro celé lidstvo, ´dokud 
nedojdeme všichni k jednotě, ve víře a v poznání 
Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, [kdy 
se na nás uskuteční] Kristova plnost´ [Ef 4:13].  
 

 V Kristu je nám odhalen smysl existence a cíl 
života každého člověka, celého lidstva, tj stát se [či 
být Bohem učiněn] ´stvořeným člověkem 
sjednoceným s nestvořeným Bohem. Tato jednota, 
nebo přijetí člověka Bohem, je svrchovaný Boží 
tvůrčí čin, nové stvoření, které chce Bůh uskutečnit 
v každém člověku, ale neuskuteční ho bez nás. Bez 
našeho svobodného souhlasu, bez naší spolupráce, 
bez našeho přijetí a přilnutí ke Kristu, k tomu, který 
člověkem sjednoceným s Bohem JE.  
 

 ´Novým stvořením je ten, kdo je v Kristu´ [sr 2K 
5:17]. Je tedy navýsost důležité, doslova otázka 
života a smrti, poznání Ježíše Krista, Božího Syna [tj 
poznání v biblickém smyslu: jádá‘ tj zakusit, 
ochutnat, přilnout, sjednocovat se, pochopit, 
´porozumět tajemství Kristovu´ Ef 3:4]. Přijmout 
Krista k sobě, protože jenom ´těm kdo ho přijali je 
darována moc stát se Božími dětmi [syny], těm kdo 
věří v jeho Jméno´ [J 1:12], a učit se jeho způsobu 
myšlení, konání a bytí…  
 

 Musíme e na chvíli zastavit, a říci si, jak se 
můžeme setkat s Pánem my dnes. Jak ho poznat, 
přijmout a uvěřit. Prvním předpokladem víry pro 
setkání s Kristem je mít otevřenou mysl pro pravdu 
a světlo života, kterou nám zprostředkují očití 
svědci, kteří vesměs své svědectví podepsali svou 
krví. Nezavírat před pravdou brány svého srdce*´ 
[sv. Řehoř Veliký].  
 

 Pak jsou tu Pánova slova: ´až přijde on, Duch 
pravdy, uvede vás do celé pravdy´ [J 16:13]. Duch 
svatý je Bůh přítomný v nás, v našem nitru. Je 
důležité ho prosit, aby zúrodnil naše nitro a otevíral 

ho Kristu. A dále ´Hle, já jsem s vámi po všechny 
dny, až do dovršení tohoto věku´ [Mt 28:20]. On je 
stále přítomný uprostřed nás. Především ve 
společenství Božího lidu – v církvi: ´kde jsou dva 
nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já 
uprostřed nich´ [J 16:13]. Dále ve slově: víra je ze 
slyšení [z hlásání]´ [Ř 10:17]. Ve svátostech, a 
zvláště v eucharistii, především při liturgickém 
slavení: ´Poznali ho při lámání chleba´ [L 24:35], 
ale též v duchovním svatém přijímání, když 
vzbudíme touhu [spíše rozumovou než citovou] po 
Kristu a při adoraci, v setrvávání před Pánem… 
V osobní modlitbě klanění, vzývání, chvále a 
díkuvzdání a také v prosbách: ´Proste a bude vám 
dáno…´ [L 11:9 sr Mt 7:7 J 16:24]. Kristus je 
chléb našeho rozumu, myšlení a víry.  
 

 Podle Janova evangelia jsou žádány dva 
podstatné postoje: Poslouchat Ježíšova slova, která 
jsou slovem Božím, a vidět a hledět na Ježíšovy 
skutky, zkoumat jeho znamení a kontemplovat jeho 
osobu…  
 

[*srdce v biblickém smyslu je sídlo myšlení, 
rozumu, moudrosti, vnitřního života] 
 

O. Pavel – Reverend 
 

ABY BYLO TROCHU VESELO… 
 

Baví se dva trampové: „Z té trampské 
kuchařky se nedá vůbec vařit!“ „Jak to?“ 
„Každý recept začíná slovy: „Vezmi čistý 
kotlík…!“ 

46.  Poznat a vzít k sobě 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

NEJDELŠÍ RŮŽENEC NA SVĚTĚ 
 V Libanonu nad údolím Bikáa, poblíž syrské 
hranice vzniká růženec dlouhý 600 metrů. Má 
podobu pásu 59 kapliček, kterými mohou 
poutníci procházet při recitaci jednotlivých 
Zdrávasů. S nápadem přišel v r. 2006 libanonský 
křesťanský zubař, a spolu s několika přáteli a za 
podpory maronitské církve shání na projekt 
peníze. Již od r. 2008 se zde konají modlitby, ač 
ještě zbývá kapličky vyzdobit a vztyčit kříž. V 
noci bude šňůra růžence zářit, aby byla viditelná 
i ze vzduchu. Iniciátoři doufají, že vzhledem k 
úctě, kterou k Matce Boží chovají i muslimové, 
se růženec stane místem setkávání obou 
náboženských komunit a podpory míru i jednoty 
v zemi. 
 

 Obyvatelé Libanonu (4,7 mil.) jsou z 95% 
Arabové. Z toho je 60% muslimů a 39% 
křesťanů. Po dlouholetých válkách a nepokojích 
je dnes v zemi i přes velké ekonomické problémy 
relativní klid i vzájemné porozumění mezi 
společně vládnoucími většinovými muslimy a 
křesťany. 

Podle  www.vaticannews.va/cs a  KT  
 upravil P. J. Kopecký 

CÍRKEV A SVĚT 

VZPOMÍNKA  
NA O. JAROSLAVA 
 

 Myslel jsem si, že 
Jaroslava už dost 
znám, ale překvapil 
mně, tak jako 
mnohokrát v mém 
životě.  
 

 Když jsem viděl, 
jak dokázal oslovovat 
tamní představené, 
prokouknout 
atmosféru a vztahy  

pokračování 
 

P. Jaroslav Mikeš 
* 1953 Kněžice, † 2022 Praha 

 


