
1. čtení: Sir 3,19-21.30-31  
 

   Kniha Sirachovcova vybízí čtenáře k pokoře a 
skromnosti a poukazuje na nebezpečí domýšlivosti. 
 

 Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milo-
ván bohulibými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se 
pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť 
veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro 
ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm 
uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné 
výroky, moudrý člověk touží po pozorných 
posluchačích. 
 

2. čtení: Žid 12,18-19.22-24a  
 

 Ve starém zákoně přistupovali věřící k Bohu 
nejen s bázní, ale i se strachem. List Židům nás 
však upozorňuje, že k Bohu se smíme s důvěrou 
přiblížit ve společenství svatých, a především skrze 
Krista, který je naším prostředníkem u Hospodina. 
 

 Bratři! Nepřistoupili jste k hmotné hoře, z které 
šlehal oheň a která byla zahalena mračnou temnotou 
a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny 
předpisy. Když to všechno Izraelité slyšeli, zdráhali 
se poslouchat a prosili, aby Bůh už k nim nemluvil. 
Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu 
živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke 
shromáždění obrovského množství andělů a k obci 
prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; přistoupili 
jste k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, 
kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové 
smlouvy. 
 

Evangelium: Lk 14,1.7-14  
 

 Bůh miluje pokoru a skromnost, ale nenávidí 
vypočítavost. Čistý úmysl – připomíná Ježíš – 
má být základem našeho jednání.   

	 Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z 
předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj 
pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. 
Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho 
pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední 
místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější 
než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: 
‚Uvolni mu místo!‘ Tu bys musel s hanbou zaujmout 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V pátky 26.8. a 2.9.2022 je od 17,00 hodin pro školní mládež možnost využít příležitosti ke 
sv. smíření na začátku školního roku. S dětmi mohou přijít samozřejmě i rodiče a prarodiče. 

 

• V neděli (28.8.) po mši svaté jste všichni srdečně zváni na Farní den. V 11,30 hodin bude 
společný oběd ve velkoplošném stanu za farní stodolou. V 13,00 hodin přivítáme hosta dne 
Filipa Mareše. Pro děti je připraven zábavný program tvoření, malování na obličej a pro 
všechny překvapení ve formě tanečního představení nejmladších z naší farnosti. Přispět na 
úhradu nákladů spojených s obědem a občerstvením můžete dát do připravené pokladničky. 

 

• V neděli (28.8.2022) je poslední možnost přihlásit se na kurz výroby biblických postaviček, 
který proběhne o víkendu 16. - 17. 9. 2022. Přihlášky směřujte, prosím, na paní Majku Kopeckou: 
tel. 777 076 797, e-mail: kopmaj@seznam.cz. 

 

• Ve čtvrtek 1.9.2022 je v kostele v Sebranicích v 7,00 hodin mše svatá na začátek školního 
roku, spojená s žehnáním školních pomůcek. 

 

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

 

• Kdo by chtěl dát intence na mše svaté do Bulharska, ať je nechá napsané v zákristii, nebo 
předá osobně P. Martinu Jílkovi. Intence můžete předávat do 15. 9. 2022. 

 

• Informace ohledně změny dodávky elektrické energie: Vzhledem k tomu, že v srpnu tohoto 
roku nám skončila rámcová smlouva s Pražskou plynárenskou pro celou farnost a byli jsme 
nuceni zajistit si sami nového dodavatele, uzavřeli jsme smlouvu s ČEZ prodej a.s. na dobu 
jednoho roku. Změna s sebou přináší podstatné navýšení cen. Je to téměř trojnásobek stávající 
ceny. S Ekonomickou radou farnosti (ERF) hledáme hospodárnější řešení této situace 
(úspornější vytápění, zredukování nadbytečných spotřebičů na faře atd.). Budeme vděčni za 
vaši vstřícnost a podporu. O změnách vás budeme pravidelně informovat. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 

7,00 x x    x SEB SEB SEB SEB  x 
7,30 SEB    Kaple 1) SEB x x x x SEB 
9,00 SEB 10,00 h x x x x x x SEB 

10,30 x x x x x x x LE 
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. 
 

 \ 

 Ú VO D  D O  NE DĚLN Í  L I TU RG I E –  22.  V  ME Z ID O B Í  
Dnešní texty hovoří o vnitřní pravdivosti a z ní vyplývající pokoře. Není to však pokora ‚hrbatá‘, jíž se 
někdy snaží přesvědčovat lidé, kteří se naoko sklání před autoritou. Charakterní člověk se sklání před 
Bohem, v jehož rukou je veškerá moc a vláda. 

poslední místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout 
na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, 
řekne ti: ‚Příteli, pojď si sednout dopředu!'‘ To ti bude 
ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť 
každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se 
ponižuje, bude povýšen.“ Svému hostiteli pak řekl: 
„Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani 
bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad 
také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale 
když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé 
a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to 
nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při 
vzkříšení spravedlivých.“   
	

ZEMŘEL KARDINÁL TOMKO	
	

 Emeritní prefekt Kongregace 
pro evangelizaci národů Jozef 
Tomko zemřel 8. srpna ve věku 
98 let.  Zažil sedm papežů, od Pia 
XII až po Františka. Nejvýrazněji 
se projevil během pontifikátu 
Pavla VI. a Jana Pavla II.  

 

 Byl odborným poradcem během Druhého 
vatikánského koncilu a v pozici generálního sekretáře 
biskupské synody aplikoval pak závěry koncilu a 
rozvíjel základní principy synodality. Velmi se 
osvědčil ve vedení Kongregace pro evangelizaci 
národů. Jeho angažovanost v této důležité církevní 
instituci zvlášť oceňovala např. Matka Tereza, kterou 
výrazně podporoval při rozšiřování jejího díla v 
různých zemích světa.  
 

 Tomko měl srdečný vztah i k našemu kardinálu 
Tomáškovi. Vážil si též kardinála Josefa Berana a byl 
osobně přítomen i doprovodu jeho ostatků na cestě z 
Říma do Prahy (2018). O to více nyní vyniká 
symbolika toho, že zesnulého slovenského kardinála 
doprovodí do Otcova domu jeho český spolubratr 
kardinál Dominik Duka. 
 

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

 

 

Věčný život je iluzí, pokud láska není realitou. 
 

Pavel Kosorin 

SLOVÍČKO DĚTEM 
 Jistě jste to slyšely, milé děti, už alespoň stokrát, že brzy 
začne škola. Není to nic zvláštního to není; po prázdninách 
následuje vždy školní rok. Však i Ježíš do školy chodil. 
Sice trochu jiné, než jak ji známe, ale z evangelia víme, že 
psal prstem do písku a také víme, že lidé žasli nad jeho 
moudrostí. A on se nejen sám učil, ale pravdě učil i lidi. 
 Jeho dobré rady můžete – kromě povinných školních 
předmětů – přijmout do svých ‚osnov‘ i vy. A co vám 
vlastně Ježíš radí:  

� Přečíst si alespoň občas něco z evangelia � Přemýšlet o tom, co jste četly � Udělat, co Bible říká! 
 
 



      Příští redakční uzávěrka: 31.8.2022. 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 
 22. neděle v mezidobí   28.8.2022 
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OHLÉDNUTÍ ZA CSM 
 

 Celostátní setkání mládeže 
(CSM) v Hradci Králové je za 
námi. Zůstává pocit vděčnosti, že  
po delším čase mohlo takové setkání vůbec 
proběhnout a také velké poděkování všem, kdo se na 
přípravě a jeho uskutečnění podíleli. 
 

 Pro ty, kdo se setkání neúčastnili a případně je 
sledovali pouze prostřednictvím TV NOE, nebo 
rozhlasu PROGLAS, nabízíme několik střípků 
vzpomínek a postřehů účastníků setkání mládeže. 
 
 

 Jsem moc ráda, že jsem se po pěti letech mohla 
opět zúčastnit Celostátního setkání mládeže. 
Tentokrát se konalo v Hradci Králové.  
 

 Již při příjezdu bylo skvělé potkávat mladé lidi 
směřující na stejnou akci. V průběhu jsme se 
poznávali podle kartiček na krku, obdržených při 
registraci, ale věřím že i bez nich bychom se 
vzájemně poznali. Všichni totiž čišeli dobrou 
náladou, úsměvem na tváři a ochotou pomáhat, a to 
si myslím, že byla ta nejlepší vizitka křesťanství.  
 

 Vyslechli jsme si spoustu zajímavých přednášek a 
životních příběhů, spojili se v modlitbě a zpěvu. Měli 
jsme možnost nalézt ztišení v kostele, či si popovídat 
s lidmi podobného smýšlení. Díky stánkům s hrami, 
dobrým jídlem a pitím zde panovala skvělá 
atmosféra k utváření nových přátelství nebo k 
setkání s přáteli. 
 

 CSM mě povzbudilo do dalších dní a jsem vděčná 
že jsem ho mohla prožít. 

Klára, Lubná (HK) 
 

 

 Od Celostátního Setkání Mládeže jsem neměla 
žádná očekávání. Jela jsem tam prostě s tím, že se mi 
to snad bude líbit. A byla jsem tudíž velmi mile 
překvapena. Bavily mě každodenní katecheze, které 
pro mě určitě byly přínosem. Díky nim jsem si 
mnohé uvědomila a přiblížily mě více Bohu. 
Obohacující pro mě také byly diskuzní skupinky. 
Slyšet názory a pocity jiných lidí mi vnitřně 
pomohlo. Strávila jsem tedy pěkných šest dní nejen 

  Je třeba ještě říci, že u Jana je ´vidění slávy 
Jednorozeného  ́ [J 1:14] spojeno s Ježíšovým 
vyvýšením, tj s Ježíšovým křížem: ´A já, až budu 
vyvýšen ze země, potáhnu všechny k sobě. Těmi 
slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře  ́[J 12:32n]. 
Jan vidí a zdůrazňuje ve scéně ukřižování především 
Ježíšovo oslavení. Ježíšovou slávou je kříž. Ježíš na 
kříži v Janově podání jedná jako vládce na trůnu, který 
rozhoduje o budoucnosti své i celého stvoření.  
 V posledních verších Prologu se setkáváme 
dvakrát se slovem pravda a čtyřikrát se slovem milost.  
 Slovo milost je archaický výraz pro lásku. Je tedy 
příbuzné se slovem milovat. Milost znamená láska. 
Ale v křesťanské terminologii má milost specifický 
význam: je to sklánějící se, osobní, absolutně 
nezasloužená přízeň Boha vůči člověku – obdarování 
láskou a z lásky. Znamená také působení této přízně v 
člověku, při níž se sám Bůh člověku sděluje, daruje…  
 Slovo pravda, jak jsme viděli, je ve svatých 
Písmech velmi těsně spojen s výrazy víra, věrnost, 
jistota, pevná opora, bezpečí, důvěra, být trvalý, 
nosný, spolehlivý, osvědčený… Jen dodáme: v 
biblickém smyslu není pravda pouhá teoretická nebo 
filosofická kategorie, rozhodnutí o správnosti nebo 
nesprávnosti nějakého úsudku, závěru… ani nejde o 
nějaké lidské dohadování se o tom, že ten nebo onen 
má pravdu, zatímco ten druhý nikoliv… Nejde o mít 
pravdu, ale být v pravdě.  
 V biblickém smyslu je pravda pojem bytostný 
[ontologický]. Vypovídá především o Bohu. Pravda, 
pravdivost, je jedním z Jeho atributů [vlastností]. Bůh 
je svrchovaně pravdivý, je pravda sama. Dále 
vypovídá o pravdivosti stvoření, zvláště o člověku a 
pravdě jeho života, smyslu, cíle. Konat pravdu 
znamená jednat, žít [usilovat o způsob života], který 
je v souladu s Božím záměrem, se smyslem a cílem 
Jeho dobrého stvoření. Jde tedy o pravdivost našeho 
bytí, života…  
 V posledku je pak pravdou Osoba – Bůh a člověk 
Ježíš Kristus: ́ Já jsem ta cesta, pravda i život́  [J 14:6], 
´Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, 
abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z 
pravdy, slyší můj hlas  ́[J 18:37].  

 Evangelista říká, že plnost milosti [tj daru] 
pravdy [J 1:14] je v Jednorozeném Synu, v Ježíši 
Kristu. A skrze jeho osobu se stala milost pravdy 
obdarováním pro nás [J 1:17]. Přijali jsme z Kristovy 
plnosti [J 1:16]. Zatímco skrze Mojžíše Bůh dává 
pouhé učení – tóra, v Ježíšově osobě je definitivní 
plnost Božího obdarování – plnost milosti pravdy. 
Dar sebe sama.  
 ´Milost pravdy  ́[obvyklé čtení ´milost a pravda  ́
J 1:14.17], je vyjádření složeného pojmu dvěma 
slovy [tzv hendiadys], souřadné spojení dvou slov 
[souřadicí spojkou ´a ]́, kde druhé slovo je bližším 
určením prvního. Pravda lépe vysvětluje, co je 
milost. Milost je milostí pravdy ´Slova učiněného 
tělem ,́ zjevením Boha v Ježíši z Nazareta. Milost za 
milostí [doslova milost proti [anti] milosti], vyjadřuje 
nejvyšší stupeň obdarování, nad který už nelze dát 
více. Milost [všech] milostí…  
[*slovo tóra [tóráh] překládá řečtina slovem nomos, 
zákon, což už v řečtině není nejšťastnější překlad. 
Význam slova tóráh je učení, směrovka, ukazatel 
směru na cestě, obrazně: bílé reflexní čáry na silnici, 
abychom za tmy nesjeli do příkopu…]. 
 
NEZBEDŮV HUMOR 
 
Učitel ukazuje žákům vycpané zvíře a ptá se, jak se 
to zvíře jmenuje. 
„Hranostaj lesní,“ ozve se Pepík z první lavice. 
„Výborně. Podle čeho jsi to poznal?“ 
„Podle té cedulky na podstavci.“ 
 
„Tak co, jak jsi dopadl u zkoušky?“ 
„Špatně, propadl jsem. Měl jsem během pěti 
minut vysvětlit něco, na čem Newton 
pracoval celý život!“ 
 
„Pane kapitáne, proč vaše loď houká, když se 
na širém moři setkává s jinou lodí?“ 
„Protože mačkám v kabině jedno takové malé 
tlačítko.“ 
 
 
 
 

49. Milost pravdy 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

ve společnosti tolika mladých věřících, ale hlavně ve 
společnosti Boha. A to pro mě bylo takovým 
uvědoměním, které mě zase posunulo dál. A už se 
moc těším na další celostátní setkání! 

 

Terezka, Horní Bečva (OL) 
 

 

 CSM - když jsem se loni dozvěděla, že se 
celostátní setkání odkládá na rok 2022, byla jsem 
zklamaná, tolik jsem se těšila, měla jsem strach, že 
už to v roce 2022 o prázdninách nestihnu. Rok se s 
rokem sešel a v lednu byly vystavené přihlášky, to 
byl můj okamžik, že se přihlásím a ono to nějak 
dopadne; taky že ano. Dopadlo to lépe, než jsem 
čekala. Na CSM jsem jela s očekáváním, jestli to 
bude takové jako v r. 2017 v Olomouci, nebo jiné.  
 

 Bylo to stejně dobré, možná i lepší než v 
Olomouci. Nejela jsem s partou kamarádů, jak asi 
většina, jela jsem sama. Užila jsem si to tak, jak jsem 
jen mohla. Prožít, mše, katecheze, přednášky, 
koncerty a mnoho dalšího o samotě má svoje 
kouzlo. 
 

 Myslím, že mohu říct, že každý si najde v 
nachystaném a pestrém programu od koncertů, přes 
tvořivé dílny po přednášky a workshopy, to, co by 
ho zajímalo. 
 

Vidět skoro 5000 mladých na jednom místě, co se 
modlí, tančí u chval, protože mají radost z Boží 
přítomnosti, nepopsatelný zážitek. 
 

Doporučila bych to všem, abys i Ty, co si nejsi jistý, 
zda je to pro Tebe, tak přesně pro Tebe to je! Vstaň 
a na jakékoliv setkání jeď! 
 

Verča, Cidlina (BR) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


