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NIKARAGUA – omezování svobody

 Rada episkopátu Latinské Ameriky a Karibiku 
(CELAM) odsoudila nedávné protiprávní 
uzavření osmi významných katolických 
rozhlasových stanic, nařízené komunistickou 
vládou Nikaraguy. Vládě v čele s komunistou 
Ortegou se nelíbí, že církev nemlčí 
k narůstajícímu útlaku a k rostoucí korupci v 
zemi, což vede ke stále klesající životní úrovni a 
nesvobodě občanů.  Boj proti církvi postihl mimo 
jiné též Misionářky lásky Matky Terezy, které 
zde blahodárně řadu let působily a nyní musí 
Nikaraguu opustit. Nikaragujské úřady zakázaly 
též obvyklá náboženská poutní procesí v ulicích 
hlavního města a další aktivity církve. Předseda 
CELAM mons. Vidarte vyjádřil svou blízkost 
nikaragujské církvi slovy: „Poslední události, 
jako je kontrola kněží a biskupů, vyhánění členů 
náboženských společenství, znesvěcování 
kostelů a zavírání rozhlasových stanic, nás 
hluboce ranily. Vyjadřujeme svou solidaritu a 
blízkost, …, ale nebojte se a nezoufejte si, neboť 
Hospodin tvůj Bůh je s tebou kamkoliv půjdeš.“  
 K zastavení pronásledování církve a zavírání 
nevládních organizací vyzvala Ortegovu vládu 
též Organizace amerických států (OAS). 
Znepokojení vyjádřil též Vatikán a vyzval 
k cestám porozumění a dialogu. 
 

 Nikaragua s 6 miliony obyvatel z nichž je 59 % 
katolíků, 23% protestantů byla donedávna 
prosperující zemí Latinské Ameriky. Změna 
k horšímu začala nástupem komunistické vlády 
v čele s prezidentem Ortegou v r. 2006 a od té 
doby se začal realizovat scénář, který dobře 
známe ze všech zemí, včetně naší, kde se 
komunisté chopili moci.  

NOVÍ SVATOŘEČENÍ 
 Na programu řádné konsistoře bylo v Římě 
kromě přijetí dalších dvaceti nových kardinálů též 
schvalování kanonizace dvou nových kandidátů: 

 Základem, počátkem, smyslem a cílem 
celého vesmíru – veškerého stvoření, života každé 
lidské bytosti, je Bůh sám. Bůh, Logos, Slovo, Život 
sám, Světlo lidí, v lidských dějinách, v konkrétní 
době, na konkrétním místě, přijal naše lidství. ´Logos 
se stal člověkem, a přebýval mezi námi  ́[J 1:14]. Bůh 
se sjednotil s konkrétní lidskou bytostí, s Ježíšem 
z Nazareta. Začíná příběh nového člověka, Ježíše, 
Božího Syna a současně náš příběh, příběh nového 
lidstva, nového stvoření…  
 Náš příběh začíná poznáním Ježíše. Kdo ho 
poznali, ´přijali k sobě, uvěřili v jeho jméno ,́ jsou 
obdarováni ́ mocí stát se Božími dětmi  ́[J 1:12], lidmi 
sjednocenými s pravým Bohem, novým lidstvem, 
novým stvořením. Jsme obdarováni z Ježíšovy 
´plností  a to ´milostí pravdy  ́ [J 1:16]. Náš lidský 
příběh je těsně spojený s příběhem Ježíšovým.  
 Ježíšův příběh začíná vtělením: ´Slovo se stalo 
tělem .́ Jeho kříž je pro nás viděním Jeho slávy, ́ slávy 
jednorozeného Syna, který přišel od Otce  ́[J 1:14]. 
Sláva kříže je nám odhalena, nikoliv však v Ježíšově 
smrti, nýbrž v Ježíšově vzkříšení a návratu k Otci: 
´Jedinečný Syn, který se vrátil v [eis] Otcovo lůno…  ́
[J 1:18]. Zde se ještě na chvíli zastavme.  
 Obvyklé čtení je ´Který je v náruči Otcově .́ Při 
použití spojky en v, ve, která vyjadřuje umístění, nebo 
setrvání na určité pozici, by byl překlad správný. 
Vyjadřoval by skutečnost, že Syn při vtělení neopustil 
´Otcovo lůno/náruč ,́ nýbrž trvale v ní setrvával, což 
odpovídá realitě. Zde však je použita spojka eis, v, ve, 
avšak ta vyjadřuje pohyb směrem k něčemu. Jedná se 
tedy o návrat k Otci. Syn, který přišel od Otce, 
se k Otci vrátil – je skutečný význam tohoto slovního 
spojení.  
 Text uzavírají slova: ´On byl zjevením  ́[J 1:18]. 
Tradiční čtení je ´on nám o něm řekĺ . Řecký výraz 
exégeomai, který je zde použit, znamená vyvést, 
vyvádět, tj někoho odněkud. Pak vyložit, vysvětlit. 
V křesťanské terminologii užíváme příbuzné slovo 
exegeze [Ř exégésis L homilia] pro výklad svatých 
Písem, homilii, promluvu, kázání. Ve svatých 
Písmech je však toto slovo [zvláště, když je použito 
v absolutním smyslu, tj bez doplňku, bez bližšího 
určení] překladem hebrejského galah odhalit, odkrýt, 

zjevit, a užívá se jako technický termín pro odhalení 
Božích tajemství, tedy pro zjevení. Zde tedy nejde o 
pouhý výklad, oznámení, nebo sdělení… ale o 
zjevení, tj odhalení Božích tajemství. Ježíš je 
zjevením:  

1] sebezjevením trojjediného Boha. Viz např: 
´kdo viděl mě, viděl Otce  ́ [J 14:9], je ´odlesk jeho 
božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty  ́ [H 
1:3], ´v něm přebývá všechna plnost Božství́  [Ko 
2:9] … 2] zjevením [ikonou] pravého člověka, jak ho 
Bůh od počátku zamýšlí, když ho tvoří směrem 
k svému obrazu. Kristus: j́e věrný obraz 
neviditelného Boha  ́[Ko 1:15]. Obraz, k němuž nás 
Bůh stvořil a kterým se máme stát. Nebo jinak: je 
zjevením dovršeného, divinizovaného člověka, 
zárodečnou buňkou nového lidstva, nového stvoření. 
3] Protože se lidstvo provinilo, je též vykupitelem 
lidstva z viny.  
 Důvodem Vtělení je tedy sebezjevení 
trojjediného Boha, a vykoupení a divinizace člověka 
[lidstva] v Ježíši Kristu. V něm nám Bůh odhaluje, 
že člověk je divinizovatelný, tj z podstaty svého 
stvořeného lidství je uzpůsobený a způsobilý stát se 
člověkem sjednoceným s Bohem, novým, plným, 
dovršeným člověkem, novým stvořením v Kristu 
Ježíši…  

NEZBEDŮV HUMOR 

50. On byl zjevením
OK É N KO  O. PA VL A
   

biskupa G. Battisty (1839-1905) a salesiána A. 
Zattiho (1880-1951). 

 Giovanni Scalabrini vedl 
jako biskup úspěšně skoro 30 
let diecézi Piacenza. 
Zaměřoval se na katechetic-
kou činnost a snažil se být 
nablízku chudým lidem a 
nemocným.  

Usiloval o to, aby církev doprovázela italské 
emigranty, kteří v té době odcházeli především na 
americký kontinent. 
 Artemide Zatti se v 17-ti 
letech odstěhoval s rodiči a 
sourozenci z Říma do Argen-
tiny, kde se seznámil se 
salesiány Dona Boska a stal 
se salesiánem – koadjutorem 
(řeholníkem - laikem).  
Zaměřil se na službu nemocných, zvláště těch 
chudých a opuštěných. V nemocnici, kterou zřídil 
a vedl, se ke každému pacientovi choval jako 
k samotnému Kristu. Když přijímal nějakého 
nového pacienta, upozorňoval sestry: „Připravte 
lůžko pro Pána Ježíše“ (podle Kristovy výzvy v 
jeho kázání o skutcích milosrdenství). Rovněž 
když pro své chudé nemocné žebral o milodary, 
říkal: „Nedali, nebo aspoň nepůjčili byste nějaké 
peníze Pánu Ježíši?“ A nechápavým rád vysvětlil, 
o co jde. 
 

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

ADORACE ZA UKRAJINU
 Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché 
adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení 
svatého Kříže 14.9.2022. 
 

 Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať 
je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, 
kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět 
zavládnout mír. 

Arcibiskup Jan Graubner 
 
 

Upřímně řečeno nevím. Ale vím, kde to najdu na internetu. 

 „Jak bys mohl dokázat, že je země kulatá?“ 
„Ale já jsem to nikdy netvrdil.“ 



1. čtení: Mdr 9,13-19  
 

   ‚Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo 
pochopí, co chce pán?‘ ptá se autor knihy 
moudrosti. Touha poznat Boží plány a úmysly by 
měla být blízká každému věřícímu. Boží záměry 
totiž směřují k našemu dobru a pokoji. 
 

 Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, 
co chce Pán? Myšlenky smrtelníků jsou totiž nejisté 
a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné tělo duši 
zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou 
starostí. S námahou luštíme smysl pozemských věcí, 
nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo může 
vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou vůli, 
když jsi mu nedal moudrost a z výšin neposlal svého 
svatého ducha? A tak se upravilo chování těch, kdo 
jsou na zemi, lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí 
se zachránili. 
 

2. čtení: Flm 9b-10.12-17 
 

 Apoštol Pavel vybízí svého přítele Filemona, aby se 
shovívavostí přijal nazpět svého uprchlého otroka 
Onezima. Opravdově prožívaná víra v Ježíše bourá 
společenské hráze. Z otroka se tak stává bratr v Kristu. 
 

 Mluví to Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista 
Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal 
život tady v žaláři, Onezima. Posílám ti ho nazpátek, 
přijmi ho, jako by to bylo moje vlastní srdce. 
Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil 
místo tebe tady ve vězení, které snáším pro hlásání 
evangelia. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého 
souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako 
vynucený, nýbrž byl dobrovolný. Vždyť snad proto 
ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek 
navždycky, ne už jako otroka, ale jako něco více než 
otroka: jako drahého bratra. Když i mně je tolik milý, 
jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy 
přesvědčen, že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako 
bych to byl já sám. 
 

Evangelium: Lk 14,25-33  
 

 Ježíš netouží po početných zástupech obdivovatelů. 
Hledá učedníky, kteří jsou pro lásku k němu ochotni i ty 
nejkrásnější lidské vztahy postavit až na druhé místo.   

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Od pondělí 5.9.2022 od 19,00 hodin a každé další pondělí se budeme modlit v kapli 
Nejsvětější Trojice na Pohoře za mír na celém světě a obnovu víry v našich rodinách. 

 

• V úterý 6.9.2022 bude v Sebranicích v 15,00 hodin pohřební mše svatá za zemřelou paní 
Marii Klejchovou ze Sebranic a následné uložení tělesných pozůstatků na místním hřbitově. 

 

• Ve středu 7.9.2022 bude v 15,00 hodin pohřební mše svatá za zemřelou paní Ivanu Novotnou 
z Lubné. 

 

• Vyrábění biblických postaviček (16.-17.9.) proběhne. Podle lektorky kurzu PhDr. Marie 
Klaškové se mohou zúčastnit i ti, kdo chtějí jen ‚nahlédnout‘ na chvilku   

 

• 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 pro rodiče dětí z náboženství: Rozvrh vyučování náboženství pro školní rok 
2022/23 je v současném Slově na neděli i také ve vývěsce a na webových stránkách farnosti. 
Tam je rovněž i seznam přihlášených dětí. 

 

• Děkujeme všem, kdo připravili Farní den. Počínaje úklidem kostela, výzdobou, liturgií, 
hudbou a zpěvem… V neposlední řadě však i starostí o prostor setkání – velkoplošný stan a 
zázemí na farním dvoře a na faře, jakož i přípravou pohoštění, ozvučení, programem pro děti, 
milým setkáním se salesiány Filipem Marešem, Petrem Zelinkou a Martinem Jílkem, které 
moderoval Bc. Roman Fajmon, vystoupením Terezy Nechvílové s ‚lesní moudrostí‘ a 
hřejivou vzpomínkou fotografií na pouť do Turína. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9. 

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

10,30 LE x x x x x x ŠD 
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. 
 

POZNÁVÁME KRÁSU LITURGIE 
 

 

 \ 

 Ú V O D  D O  L I T U R G I E  –  2 3 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
Podobně jako Ježíše doprovázely zástupy, aby slyšely Boží slovo a byly přítomny zázrakům, i křesťané na 
celém světě se setkávají s Ježíšem při bohoslužbě a naslouchají jeho Slovu a jsou přítomny největšímu 
zázraku na světě: Bůh na sebe bere podobu chleba, aby nasytil naši touhu po pravdě a lásce.  

	 Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se 
k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade 
svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – 
ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým 
učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, 
nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce 
stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, 
jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž 
položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se 
mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‚Tenhle 
člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.‘ 
Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému 
králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a 
neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s 
tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na 
to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě 
daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, 
kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým 
učedníkem.“ 
 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ  2022/23 
 

1. tř. Čt 12,30 Josef Glogar 
2. a 3. tř. Pá 12,30 Ladislav Kozubík 
4. a 5 tř. Pá 14,30 Jitka Jílková 
6. tř. Čt 14,15 Josef Glogar 
7. a 8. tř. Pá 14,00 Bc. Roman Fajmon 
9. tř. Pá 19,15 Pavel Kadlečík 

 
 

Vyučování náboženství začíná od 12.9. 2022, 
nebo podle dohody s vyučujícím. 
 

 

AFORISMY 
 

Někdo je krátkozraký, protože moc čte – a 
někdo zase proto, že nečte vůbec. 
 

Nesnažte se být za každou cenu moudří – 
mohli by si vás splést s hlupákem. 
 

Lidé si všimnou, když se vám něco povede, 
ale víc ocení, když něco pokazíte. 
 

 

Pavel Kosorin 

 Nejen pro děti, ale také pro dospělé se připravuje tato 
stránka o liturgii. Chce nám přiblížit to, co z Boží krásy a 
velikosti vnímáme pouze skrze symboly. A po pravdě 
řečeno jim moc nerozumíme. 
 

 Pokud ale například dokážeme upřímně stisknout 
druhému člověku ruku a věříme, že to bylo pravdivé gesto 
našeho přátelství a porozumění, pak máme šanci. 
 

 Celým kurzem nás budou provázet P. Pavel Kadlečík, - 
odborná stránka, a také Bára a Ondra, - doprovod dětí v 
otázkách, které nejsou příliš srozumitelné ani pro dospělé, natož pro děti. Celý 
sloupek je pak zároveň pojat jako soutěž pro děti: majitel největšího počtu bodů totiž 
získá dosti hodnotnou cenu. Ale o tom bude řeč v dalším vydání Slova… 
 


