
1. čtení: Iz 66,18-21 
 

   Boží spása není jen pro vybrané lidi.  Nabízí se 
všem bez rozdílu. Je však otázkou, kdo je ochoten 
změnit svůj život natolik, aby ‚neplul s proudem‘, 
nýbrž uvěřil Bohu a stal se tak ‚znamením spásy‘. 
 

 Toto praví Hospodin: „Znám jejich skutky a jejich 
myšlenky. Přijdu, abych shromáždil všechny národy 
a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu. Udělám na nich 
znamení a pošlu některé z těch, kdo se zachrání, k 
národům Taršíše, Putu, Ludu, Mešechu, Rošu, 
Tubalu, Javanu, k dálným ostrovům, k těm, kteří o 
mně neslyšeli mluvit a neviděli mou slávu. Budou 
hlásat národům mou slávu. Přivedou všechny vaše 
bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na 
koních, na vozech, na nosítkách, na mezcích a na 
dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma – 
praví Hospodin – jako když synové Izraele přinášejí 
v čistých nádobách dary do Hospodinova domu. A 
také z nich si vezmu kněze a levity“ – praví 
Hospodin. 
 

2. čtení: Žid 12,5-7.11-13  
 

 To, že Boha nazýváme (svým) nebeským Otcem 
ještě neznamená, že by Bůh neměl na nás žádné 
nároky. Naopak mu velmi záleží na tom, aby nikdo 
svůj život nepromarnil. Jeho ‚výchova‘ se nám zdá 
být přísná, je však vedena Boží snahou, aby se 
neztratil nikdo z lidí. 
 

 Bratři! Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje 
jako své syny: `Když tě Pán vychovává, můj synu, 
neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když 
tě kárá. Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá 
každého, koho uznává za svého syna.' V té kázni 
vytrvejte! Bůh s vámi jedná jako se svými syny. 
Vždyť kterého syna otec nekárá? Pokud ovšem 
taková přísná výchova trvá, nezdá se radostná, nýbrž 
bolestná, ale potom to nese těm, kdo jí prošli, ovoce 
míru, totiž spravedlnost. Posilněte proto ochablé 
ruce a klesající kolena. Připravte pro své kroky 
přímé stezky, aby se chromý úd nevymkl, ale spíše 
uzdravil. 
 

Evangelium: Lk 13,22-30 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V pátek 26.8.2022 bude po večerní mši sv. na faře setkání vedoucích schol a varhaníků. Na 
programu bude rozpis zpívání pro školní rok 2022/23. 

 

• V neděli 28.8.2022 vás všechny srdečně zveme na Farní den. Ranní mše svatá bude jako 
obvykle v 7,30 hodin a velká mše svatá výjimečně v 10,00 hodin (upozorňujeme, že další mše 
v okolních obcích už nebudou), potom bude program pokračovat ve velkoplošném stanu mezi 
Orlovnou a farou společným obědem. Kdo můžete, přineste, prosím, na faru zeleninu do pátku 
večera 26.8.2022, a buchty do soboty večera 27.8.2022. 

 

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

 

• Zájemci o kurz výroby biblických postaviček 16. - 17. 9. 2022 ať se přihlásí nejpozději do 
neděle 28.8.2022 u paní Majky Kopecké: 777 076 797, kopmaj@seznam.cz. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 

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 LU x x x x x x x 
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. 
 

K NEDĚLNÍM TEXTŮM – TENTOKRÁT PRO DOSPĚLÉ 
 

 

Někdo se Ježíše zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte 
o to!“ (Lk 13,22-30) 
 

 

Bývalý předseda Mezinárodního olympijského výboru 
Killanin jednou řekl: „Za olympijské ideály stojí za to bojovat!“. 
 

I za vlast stojí za to bojovat, za čest rodiny,  
za uplatnění svého práva, za děti, za svobodu… 
 

A stojí za to bojovat a usilovat i o život s Kristem? 
Každý usiluje o to, co poznává jako dobré. 
A Ježíš toto ví velice dobře, proto nám předkládá dva důvody, 
proč usilovat o život podle evangelia. 
Jeden důvod je negativní, druhý je pozitivní. 
 

Ten negativní: nezůstat ‚mimo‘, 
kde bude jen bolest a pláč. 
 

Pozitivní: vejít na hostinu, setkat se svými drahými. 
A hostina znamená… naplnění, bezstarostnost, hojnost, 
veselí a jásot, společenství, pohodu a jistotu. 
 

 \ 

 Ú VO D  D O  NE DĚLN Í  L I TU RG I E –  21.  V  ME Z ID O B Í  
Dnešní neděle staví před nás Ježíšovu otázku, zda nepatříme k těm, kteří berou víru, spásu, Boha jako 
samozřejmost. Víra je žitý vztah. Snadno se může stát, že „konzumní křesťanství“ pro Boha nebude 
dostačujícím. Modleme se za naši víru… 

 Otázka učedníků zní: ‚kolik je těch, kdo 
budou spaseni?‘ Pán Ježíš neodpovídá na 
otázku přímo, ale motivuje posluchače k 
jednání. Je možné, že nakonec ti ‚poslední’ 
předstihnou ty, kteří byli prvními.   

	 Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k 
vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. 
Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou 
spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli 
těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude 
snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu 
zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete 
tlouci na dveře a volat: ‚Pane, otevři nám!‘, odpoví 
vám: ‚Neznám vás, odkud jste.‘ Tu začnete říkat: 
‚Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi nás na 
ulicích!‘ Ale on vám odpoví: ‚Nevím, odkud jste. 
Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!‘ Tam 
bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, 
Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, 
ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a 
od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u 
stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří 
budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“  	
 

JSTE ZVÁNI NA FARNÍ DEN!  
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Ježíš chodil se svými 
učedníky od města k městu, 
od vesnice k vesnici a všude 
vyprávěl lidem o Pánu Bohu.  
 
Jednou jim také řekl: „Do 
nebe vedou jen úzké dveře. 
Jestli tam chcete vejít, 
musíte projít těmito úzkými 
dveřmi. Mnoho lidí se bude 
snažit jimi projít, ale 
nedokážou to. 
 



      Příští redakční uzávěrka: 24.8.2022. 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 
 21. neděle v mezidobí   21.8.2022 
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 MLADIFEST 
 

 Mladifest je již tradiční setkání mládeže v 
Medžugorji, na které přijíždí desetitisíce mladých 
z celého světa. „Na dovolenou do vlastního 
srdce“ je sem letos pozval papež František. Jeho 
poselství přednesl první večer setkání apoštolský 
vizitátor v Medžugorji, arcibiskup Aldo Cavalli. 
„Učte se ode mne a naleznete odpočinek.“ Tento 
Kristův výrok je mottem letošního 33. ročníku 
setkání. Papež výrok dále rozvádí: „To vyžaduje 
pouť a důvěru a nedovoluje nám, abychom v 
životní tísni ochromeně a vylekaně ustrnuli na 
místě. Zní to jednoduše, ale v temných chvílích se 
mnohdy snadno obracíme do sebe. Právě z této 
osamělosti nás chce Ježíš vyvést. Jděte k němu s 
otevřeným srdcem, vezměte na sebe jeho jho a 
učte se od něho. Jděte k němu se vším, co nosíte 
v srdci.“ 
 

 K programu Mladifestu také vždy patří 
společná modlitba růžence, adorace Nejsvětější 
svátosti, mše sv. s katechezemi, svědectví, filmy, 
závěrečný jitřní výstup na horu Křiževac se 
společnou liturgií a využitím příležitosti ke 
svátosti smíření v této „zpovědnici světa“, jak se 
Medžugorji přezdívá. Kromě asi 70 tisíc poutníků 
ze sedmi desítek zemí včetně několika stovek 
Čechů přicestovaly tentokrát spolu s biskupy 
stovky kněží.   
 

 V Medžugorje došlo k mnoha konverzím k 
plnému křesťanskému životu a také se zde zrodila 
četná povolání k zasvěcenému řeholnímu a 
kněžskému životu i povolání k plnohodnotnému 
manželství. Medžugorje též inspirovalo sestru 
Elvíru k založení komunit Cenacolo, které se 
úspěšně věnují léčbě mladých, trpících různými 
závislostmi, hlavně závislosti na drogách. V 
Medžugorje se též rozhodl Magnus Barrow k 

 Než uzavřeme promýšlení Prologu Janova 
evangelia, zastavíme se ještě u slov víra, věřit, která 
často používáme v křesťanské terminologii, abychom 
porozuměli jejich biblickému obsahu, a používali je 
s plným vědomím jejich významu. Je třeba přenést se 
do odlišného myšlenkového světa, přijmout odlišný 
souřadnicový systém. [viz stať.3-4, sr zvl 4.odst.1].  
 Hebrejská Písma mají velmi bohatý slovník 
výrazů pro víru, který odráží rozmanitost postojů ve 
víře. Nejčastěji se užívají dva slovní kořeny: batach 
bezpečí, důvěra, důvěřovat, mít důvěru, spoléhat se, 
doufat; a ’aman být si jistý, stát pevně, být pevný 
[silný], být jistý, stálý, trvalý, nosný, spolehlivý, 
osvědčený…  
 Od kořene ’aman je odvozeno příslovce ’ámén. 
Známe a používáme ho v modlitbě a liturgii, a 
znamená jistě, věrně, věrohodně, pravdivě, 
spolehlivě, opravdu, dále podstatná jména ’emúnáh 
jistota, pravdivost, věrnost, věrohodnost, naprostá 
pravda, a ’emet věrnost, pravda, jistota, stálost, 
spolehlivost. Spojení ’emúnáh ’ámén pak jistá, 
spolehlivá a věrná pravda.  
 Mimo to ještě zmíním kořeny chasah utíkat se, 
ukrývat se [tj do bezpečí] a chakah čekat, očekávat, být 
trpělivý.  
 V řecké terminologii [tj v O’ a v křesťanských 
Písmech – v Novám zákoně] odpovídá H kořenu 
batach podstatné jméno hé elpis naděje, očekávání, 
doufání, předmět naděje, a sloveso elpizó doufat, mít 
naději, očekávat, důvěřovat.  
 Kořenu ’aman pak odpovídají dvě řecká slova. 
Zaprvé podstatné jméno hé pistis víra, důvěra, 
věrnost, spolehlivost, přesvědčení, ověření, jistota, ale 
též důkaz [tj soudně právní [forenzní] důkaz, sr Sk 
17:31]. Sloveso pisteuó důvěřovat, být přesvědčen, 
být si jistý pravdou / pravdivostí něčeho / a zvláště 
někoho…, a přídavná jména pistikos [zaručeně] 
pravý, pravdivý, věrohodný, a pistos věrný, 
spolehlivý, jistý, zaručený.  
 Druhým slovem je podstatné jméno hé alétheia 
pravda, skutečnost, spolehlivost, upřímnost, tj pravda 
[v protikladu ke lži / omylu], a skutečnost 
[v protikladu ke zdání / falešné představě]. Sloveso 

alétheuó říkat pravdu, být pravdivý, být skutečný, a 
přídavná jména aléthés a aléthinos pravdivý, pravý, 
skutečný, upřímný, věrohodný, spolehlivý.  
 Svatý apoštol Pavel, když chce co nejvěrněji 
vyjádřit obsah slova víra, používá spojení obou 
těchto slov [sr 2Te 2:13]: pistei alétheias – víra 
v pravdě, věření pravdy, plná jistota pravdy, pevné 
zakotvení v pravdě… 
 Čeština patří k indoevropským jazykům. České 
víra, věřit – a vera ve všech slovanských jazycích – 
se odvozuje z indoevropského kořene uer, z něhož 
jsou odvozeny pojmy: ochraňovat, obklopit 
[hradbou, valem, plotem…], zabraňovat, bránit, též 
prokazovat přízeň, přívětivost, laskavost, vlídnost… 
též příbuzné slovo k L verus pravý, pravdivý.  
 Víra je tedy navázaný vztah, uzavřené přátelství, 
životní prostor, který obklopuje a ochraňuje, a který 
je projevem přízně, přívětivosti, laskavosti vlídnosti, 
jinými slovy milost [láskyplné obdarování, dar 
lásky] … Přičemž podstatným a ustavujícím prvkem 
víry je pravda. Osou tohoto vztahu je oslava a 
uctívání Boha.  
 Všechny tyto pojmy vypovídají prvotně o Boží 
nezpochybnitelné pravdivosti, věrnosti, a 
láskyplném vztahu k člověku, a druhotně o 
odpovědi člověka, který si je jistý touto 
nezpochybnitelnou Boží pravdivostí věrností a 
láskou, opírá se o tuto naprostou jistotu, pevně v ní 
stojí a důvěřuje jí, protože ji poznal, přijal a uvěřil 
v ní. To je biblická [křesťanská] víra.  
 

HUMOR NA KONEC 
 

Král Karel IV. s Buškem z Velhartic zasedli 
jednou k dubovému stolu, jak bylo jejich 
zvykem, a král řekl: „Bušku, uděláme si 
malou oslavu, dneska mám svátek.“  
Bušek namítl: „Ale dnes není Karla!“  
A král odpověděl: „To sice není, ale je 
čtvrtého!“ 
 

Když jsem byl malý, bál jsem se tmy.  
Dnes, když vidím účet za elektřinu, bojím se 
světla. 

48. Víra a pravda 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

založení hnutí Maryˇs melas (Mariino jídlo), 
poskytující jídlo stále většímu počtu 
hladovějících dětí v chudých zemích světa.    
 
BIBLE PRO BEZDOMOVCE  
 

 Francouzská biblická aliance připravuje bibli 
pro lidi bez přístřeší. Alianci o to požádalo 
několik francouzských a švýcarských křesťan-
ských organizací, které pomáhají bezdomovcům, 
s tím, že mnohostranné potřeby těchto lidí nelze 
omezit jen na ty materiální. V Bibli je spousta 
příběhů, které se nám podobají, vystihl jeden z 
klientů. Bezdomovecká Bible bude mít zvětšená 
písmena pro lepší čitelnost, bude obsahovat QR 
kódy s odkazy na užitečné webové stránky, ale 
také bude vyrobena tak, aby odolala povětr-
nostním vlivům a dalším obtížím života na ulici. 
Vydavatel nyní vybírá potřebné prostředky ve 
veřejné sbírce. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Město na soutoku Labe a Orlice hostilo od 9. 
do 14. 8. 2022 křesťanskou mládež z celé země. 
Letošním mottem bylo „Vstaň, udělám z Tebe 
svědka toho, co jsi viděl“ (Sk 26, 16) 
 

 Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu 
světových dní mládeže jednou za 5 let. Letos se 
setkání zúčastnilo okolo 4,5 tisíce mladých lidí 
z Čech, Moravy a Slezska. Podrobnější pohled 
na setkání zkusíme připravit do příštího Slova… 

 
 
 
 

CÍRKEV A SVĚT 

 


