
1. čtení: Jer 38,4-6.8-10 
 

   Jeremiáš dlouho marně vyzýval judského krále i lidi 
k obrácení. Jeho slova zůstala bez odezvy, a tak 
Jeruzalému hrozí bezprostřední zkáza s rukou 
Babyloňanů. Prorok i přesto nadále vyzývá izraelity 
k poslušnosti Božímu hlasu, ač je téměř připraven o 
život. 
 

 Úředníci řekli králi: „Ať je zabit tento člověk, 
neboť oslabuje ruce bojujícího mužstva, které 
zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když k nim 
mluví takové řeči, protože nehledá tento člověk 
blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí.“ Král Sidkijáh 
pravil: „Hle, je ve vašich rukou“ – neboť král proti 
nim nic nezmohl. Vzali tedy Jeremiáše a uvrhli ho 
do cisterny královského prince Malkijáha, která byla 
ve vězeňském dvoře; spustili Jeremiáše po 
provazech do cisterny, ve které nebyla voda, ale jen 
bahno; a Jeremiáš zapadl do bláta. Etiopan 
Ebedmelech vyšel z královského paláce a řekl králi: 
„Můj pane, králi, tito muži se dopustili zlého činu 
vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho 
vsadili do cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě 
už není chléb.“ Tu rozkázal král Etiopanu 
Ebedmelechovi: „Vezmi s sebou odtud tři muže a 
vytáhni proroka z cisterny, dřív, než umře. 
 

2. čtení: Žid 12,1-4 
 

 „Mějte oči upřeny na Ježíše“ – čteme v listu Židům. 
Tuto radu doporučuje autor listu každému, kdo chce 
čerpat sílu pro další cestu do Božího království. 
 

 Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na nás 
dívají! Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo 
zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno 
zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám 
určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše 
víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Místo 
radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic 
nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího 
trůnu. Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní 
lidé prudce odporovali, abyste neumdlévali a vnitřně 
neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě 
nekladli odpor až do krve. 
 

Evangelium: Lk 12,49-53  
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
14.8. 15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 

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

10,30 LE x x x x x x LU 
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. 
 
PÁR STŘÍPKŮ ZE ŽIVOTA O. JAROSLAVA MIKEŠE 
 

 Odchod Otce Jaroslava na věčnost nás nutí 
zavzpomínat na dobu, kdy působil v naší farnosti a co 
pro nás jako kněz znamenal. Svého daru oslovit a vést 
mladé lidi využil nejen u svých svěřenců aspirantů, ale i 
u farníků. 
 

 Měli jsme to štěstí, že nás připravoval na přijetí svátosti 
manželství. Ještě dneska si na to rádi vzpomeneme.  
 

 V roce 1994 nás vyprovokoval k tomu, abychom se s ostatními manželskými a 
snoubeneckými páry, začali pravidelně scházet. Měli jsme tenkrát spoustu důvodů, 
proč to nejde. Měli jsme hodně práce a málo času. Otec Jaroslav ale vždycky viděl 
trošku dál než my. Nějakou dobu to trvalo, ale scházet jsme se začali. Naše 
manželské společenství přežilo do dneška a myslím, že nám všem hodně dává. 
 

 I po té dlouhé době se nedá zapomenout na to, jak uměl Jaroslav překvapit. Vrátili 
jsme se tenkrát ze setkání komunity Taizé a Otec Jaroslav nás bez předchozího 
upozornění nebo přípravy v pátek večer po mši svaté vyzval, abychom předstoupili 
před kostel plný lidí a spontánně povyprávěli o našich zážitcích. Měl upřímnou 
radost a legraci z toho, jak nás vyvedl z míry. 
 

Hana a Pavel Kopečtí 
 
Odchod Jaroslava Mikeše mnohé z nás pořádně zaskočil.  
 

 Měla jsem to štěstí se s ním v nedávné době dvakrát osobně sejít a zase nezklamal. Poprvé 
to bylo někdy v březnu v Litomyšli na nádraží (tam bych ho opravdu nečekala).  Jak se říká -
šel mi přímo do rány.  Potřebovala jsem slyšet jeho názor. Ve stručnosti jsme věc probrali a 
on který, mi viděl snad až do žaludku, mi poradil, nasedl do autobusu a odjel (už dávno 
nevěřím na náhody). 
 

 Druhé setkání se odehrálo v Turíně na jáhenském svěcení Filipa Mareše. Z ničeho nic se 
objevil ve slavnostním průvodu duchovních a před samotným obřadem pomohl Filipovi obléci 
dalmatiku. Dlouho jsem ho neviděla tak šťastného; i následné setkání s ním bylo radostné a 
plné pohody. 
 

 Proč to celé píšu. S jeho příchodem do Sebranic se mnohé změnilo a museli jsme mnohdy 
vyjit ze zvyklostí a zajetých kolejí, možná i jinak uvažovat. Ale vždy mu leželo na srdci 
jediné: vést nás k Bohu a hledat pravdu.  

L. Kopecká 
 

 \ 

 Ú VO D  D O  NE DĚLN Í  L I TU RG I E –  20.  V  ME Z ID O B Í  
Jako se oheň nesnese s vodou, tak nejde spojit pravdu a lež, nebo dobro a zlo. Boží slovo dnešní neděle 
upozorňuje na to, abychom se nesnažili v tomto světě žít s kompromisem. U Boha neexistuje ‚ano‘ i ‚ne‘, 
ale pouze ‚ano‘, nebo ‚ne‘. Je to i můj postoj? 
  Kristovo evangelium je evangeliem pokoje. Přesto 

mohou kvůli němu vzniknout nedorozumění, a to i mezi 
těmi nejbližšími lidmi. Ježíš nám následujícími slovy 
dává najevo, že mu máme zůstat věrni i tehdy, když 
nám ve víře v něho budou bránit i blízcí lidé.   

	 Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel 
vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest 
mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude 
vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, 
říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude 
rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a 
dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a 
syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, 
tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“	
	

FARNÍ DEN  
 

 Den farnosti se uskuteční v neděli 28.8.2022. 
Mše svaté budou v 7,30 a velká mše svatá 
výjimečně v 10,00 hodin (upozorňujeme, že 
další mše v okolních obcích už nebude), potom 
bude program pokračovat ve velkoplošném 
stanu mezi Orlovnou a farou společným 
obědem. Hostem odpoledne bude jáhen Filip 
Mareš. Pro děti je připraven přiměřený 
program (malování na obličej, vyrábění pro 
děti. Zakončení farního dne bude v 17,00 hodin 
v kostele. Místo vstupného můžete přispět 
dobrovolným příspěvkem. 
 
 

Kdo můžete, přineste, prosím, na faru zeleninu 
do pátku večera 26.8.2022, a buchty do soboty 
večera 27.8.2022.  
 

 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V pátek 26.8.2022 bude po večerní mši sv. na 
faře setkání vedoucích schol a varhaníků. 

 

• V sobotu 3.9.2022 bude ve 14,00 hodin 
žehnání obnovené školky v Sebranicích. 

 

• Zájemci o kurz výroby biblických postaviček 
16.-17.9. 2022 ať se přihlásí u paní Majky 
Kopecké: 777 076 797, kopmaj@seznam.cz. 

 



      Příští redakční uzávěrka: 17.8.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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SLOVO NA NEDĚLI 
 20. neděle v mezidobí   14.8.2022 
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GREGOR JOHANN MENDEL 
 

 Na různých místech se letos připomíná dvousté 
výročí narození zakladatele moderní genetiky, 
brněnského augustiniánského opata P. Gregora 
Johana Mendela. Tak tomu bylo např. v jeho 
rodné vsi v Hynčicích (části Vrážné), kde oslavy 
začaly koncertem v kostele sv. Petra a Pavla a 
druhý den pokračovaly uvedením opery přímo v 
jeho rodném domě, současném muzeu.  
 

 Významná byla Mendelova genetická 
konference v Brně, která byla zahájena přímo v 
augustiniánském opatství na Starém Brně, kde 
opat Mendel žil. Na tuto mezinárodní konferenci 
přijelo čtyři sta odborníků z celého světa včetně tří 
nositelů Nobelovy ceny. Tito všichni Mendelovu 
základní práci oceňují a na ní navazují. 
Konference se též věnovala současnosti oboru, 
včetně etiky v lékařské genetice, která je dnes 
velmi aktuální. 
 

 Výstižně ohodnotil Mendela ve své promluvě 
biskup David: „Mendel se svým vědeckým 
bádáním snažil odhalovat zákonitosti, které 
Stvořitel moudře do velkého díla přírody vložil. A 
tak můžeme říct, že se snažil nahlížet pod 
pokličky Boží stvořitelské kuchyně a že se mu to 
celkem dařilo.“   
 

POUTNÍCI DO SANTIAGA  
 

 V neděli 24. července, v 
předvečer svátku apoštola sv. 
Jakuba, patrona Španělska a 
Galicie, překročila poutní 
kancelář (Oficina del Peregrino)   

hranici dvouset tisíc potvrzení o vykonané pouti k 
Jakubovu hrobu. Je to poprvé v historii, kdy bylo 
této hodnoty dosaženo před koncem srpna. 
 

 Ještě nikdy nepřišlo do hlavního města Galicie 

 Řekli jsme, že poznat, přijmout a vejít v život 
víry a tím v život zóé, si žádá dva podstatné postoje, 
které Jan opakovaně zdůrazňuje v celém evangeliu: 
slyšet a vidět. Poslouchat [slyšet] Ježíšova slova, 
která jsou slovo Boží: ´víra je ze slyšení [z hlásání]´ 
[Ř 10:17], vidět a hledět na Ježíšovy skutky [tj na 
Jeho způsob myšlení, jednání, bytí], kontemplovat 
jeho osobu.  
 Podívejme se na slovo vidět, které nalézáme 
v Prologu [Jan na ně klade větší důraz než na 
slyšení]: ´a viděli jsme jeho slávu, slávu 
jednorozeného [Syna, který přišel] od Otce, plného 
milosti pravdy  ́[J 1:14].  
 Hebrejština užívá tři slovesa v základním 
významu vidět, hledět, spatřit. Tato slova mají však 
odstupňovaný význam od prostého dívání se, až po 
prorocké vidění. Nejprve nabat pozorně hledět, upřít 
zrak. Dále ra’ah zakoušet, nahlédnout. Od tohoto 
slovesa je podstatné jméno ró’eh vidoucí, což je 
označení proroka. A konečně chazah utkvět zrakem, 
uzřít, nazírat, mít vidění, a od něho podstatná jména 
chózeh vidoucí, tedy prorok a cházón vidění, 
nazírání, zření, vize, zjevení.  
 Evangelista tyto výrazy překládá čtyřmi 
řeckými slovesy, jejichž základní význam je též 
vidět, hledět, dívat se, ale podobně jako hebrejské 
výrazy mají odstupňovaný význam. Jan jimi 
popisuje pokrok ve způsobu vidění a ruku v ruce 
s ním i pokrok věření. V českých překladech je toto 
rozlišení nezřetelné. Všechny jsou obvykle 
přeloženy jedním slovem – vidět.  
 Nejprve je zde prosté spatřit [blepó vidět, spatřit, 
hledět, dívat se, přihlížet]. Jde o fyzický pohled na 
někoho: ´Druhého dne viděl [blepei] Jan Ježíše, jak 
jde k němu  ́ [J 1:29]. Druhý moment vidění je 
pozorovat, pozorně hledět [theóreó též zkoumat, 
rozumět, zakusit, upřít zrak, zřít, patřit sr nabat]. 
Vyjadřuje zkoumavý pohled učedníka, který si již je 
vědom Ježíšova tajemství. Tak samařská žena říká 
při rozhovoru s Ježíšem: ´Pane, vidím [theóró 
pozoruji, pochopila jsem], že jsi prorok  ́[J 4:19], a 
učedníci, kteří ´viděli [theórúsin] Ježíše kráčet po 
moři  ́[J 6:19].  

 Ve třetím slovesu je zvlášť výrazný 
kontemplativní pohled: kontemplovat, nazírat, 
nahlížet [theaomai též uvažovat, poznat, žasnout, 
obdivovat se, sr ra’ah]. Jde o nahlížení očima víry 
[porozumění Kristovu tajemství]: ´A Jan [tj Křtitel] 
vydal svědectví: Viděl jsem [tetheamai měl jsem 
vidění], jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a 
zůstal na něm .́ Právě toto sloveso použil Jan 
v Prologu: ´viděli [etheasametha nahlíželi, nazírali, 
kontemplovali] jsme jeho slávu  ́[J 1:14].  
 Čtvrté sloveso vyjadřuje vrchol vývoje vidění a 
patří k plné zralosti víry: uzřít [horaó též poznat, 
pochopit, prožít, zažít, sr chazah]. Tato slovesná 
forma znamená, že to, co bylo viděno, zanechalo 
trvalý vjem, vnější pohled se stal vnitřním obrazem 
a tělesné vidění se proměnilo v duchovní 
kontemplaci, v pohled víry. Svědectví Jana 
Křtitele: ́ A já jsem to viděl [heóraka tj v prorockém 
vidění a pochopení] a dosvědčuji: To je Syn Boží ,́ 
a sám evangelista o prvním setkání s Ježíšem 
dosvědčuje ´Šli tedy, viděli [eidon tj měli trvalý 
zážitek] kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo 
kolem čtyř hodin odpoledne  ́ [J 1:39]. Zde se 
ukazuje, že milovaný učedník má toto setkání stále 
před očima jako nezapomenutelný zážitek.  
 

HUMOR NA KONEC 
 

Ptá se babička Katušky: 
„Tak co, milé dítě, umí už tvůj bratříček 
mluvit?“ „Ne,“ odvětila Katka. „On to vůbec 
nepotřebuje. Stačí, když začne řvát, a hned 
dostane všechno, co chce.“ 
 

47. Vidět a kontemplovat 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

v tomto ročním období tolik poutníků. V červenci 
bylo vydáno téměř o 10 000 potvrzení o 
vykonané pouti více než v srpnu 2019. Většinu 
poutníků tvoří Španělé (45 379). Hodně jich 
přijíždí i z USA, Německa a dalších zemí.  
 

 V Santiagu byla 3.-7. srpna též Evropská pouť 
mládeže (Pej 2022), která měla k hrobu apoštola 
Jakuba přitáhnout dvanáct tisíc poutníků. Starost 
o poutníky mělo 400 dobrovolníků. Náplní 
setkání bylo sdílení a slavení ve dvaceti 
městských kostelích. Důraz byl kladen na 
doprovázení a rozlišování povolání mladých. 
Hledat svoje budoucí poslání a povolání. „Proto 
jsme pro mladé vytvořili tzv. Nádvoří povolání, 
kde by našli blízkost a přijetí“, říká biskup 
Tinajero, který má v místní biskupské konferenci 
na starosti mládež. 
 

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

 

ZEĎ JE HOTOVÁ 
 
 

CÍRKEV A SVĚT 

Při poslední brigádě 
se podařil husarský 
kousek: druhé patro 
gabionové zdi 
zvládli naši farníci – 
brigádníci 
v rekordním čase.  

 Velké poděkování patří všem, kdo v několika 
brigádách pomáhali stavět zeď na farní zahradě. 
Pokaždé se sešlo 8 – 10 brigádníků; hlavní jádro 
tvořili ‚dříve narození‘, ale přišli i tátové se svými 
dětmi a musím říct, že nikdo z nich nezahálel.  
 

 Díky nezbytným radám a šikovných rukou 
Františka Kučery a zdatné pomoci těžké techniky, 
kterou obsluhoval Pavel Jílek, šla ostatním práce 
rychle od ruky. Dokonce zazněl i nápad, že v době 
hospodářské krize bychom si mohli, jako farnost, 
stavěním zdí přivydělávat. Není nad dobrou radu J 
Co je však hodné pozornosti – zápal pro společnou 
věc, který se dnes už tak hned nevidí. 

Ladislav Kozubík  


