
1. čtení: Ex 32,7-11.13-14 
 

 Velkou váhu u Hospodina má modlitba 
spravedlivého. Bůh na přímluvu Mojžíše odpouští 
Izraelitům, přestože mu byli nevěrní. 
 

 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, 
neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, 
přivodil si zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou jsem 
jim přikázal. Ulili si býčka a klanějí se mu, obětují 
mu a říkají: Izraeli, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z 
egyptské země.“ Hospodin řekl dále Mojžíšovi: 
„Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Nebraň mi, 
ať vzplane můj hněv proti nim, ať je vyhubím; z tebe 
však udělám veliký národ.“ Mojžíš konejšil 
Hospodina, svého Boha, slovy: „Hospodine, proč 
plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl 
velikou silou a mocnou rukou z egyptské země? 
Rozpomeň se na Abraháma, na Izáka a na Izraele, 
své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a 
vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské 
hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu 
potomstvu a zdědí ji navěky.“ A Hospodin se nad 
nimi slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil 
svému lidu. 
 

2. čtení: 1 Tim 1,12-17 
 

 Apoštol Pavel v listu Timotejovi na vlastním 
příkladu ukazuje velikost Božího milosrdenství. Pán 
vzal Pavla do služby, ačkoliv byl dříve rouhač, 
pronásledovatel a násilník. Boží milosti se Pavlovi 
dostalo z jediného důvodu: Ježíš Kristus přišel na svět 
proto, aby zachránil hříšníky. 
 

 Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, 
našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do 
služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pro-
následovatel a násilník. Dostalo se mi však 
milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti 
ve své nevěře. Milost našeho Pána se však na mně 
tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši. 
Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí 
naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby 
zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním 
místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby 
tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• O víkendu (16.-17.9.) proběhne Vyrábění biblických postaviček. Podle lektorky kurzu 
PhDr. Marie Klaškové se mohou zúčastnit i ti, kdo chtějí jen ‚nahlédnout‘ na chvilku a podívat 
se, jak se postavičky tvoří. Nejvhodnější čas je v sobotu od 8,00 do 10,00 hodin.   

 

• 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. 

 

• V sobotu 17.9.2022 uzavřou v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích svátost manželství Václav 
Dvořák z Pohodlí a Hana Drobná ze Sebranic. 

 

• V neděli 18.9.2022 bude sbírka na církevní školství v diecézi. 
 

• V neděli 18.9.2022 bude poutní bohoslužba slova na Kališti k svátku Povýšení svatého 
Kříže. Začátek je v 15,00 hodin. 

 

• Výtvarka pro holky i kluky bude jednou za čtrnáct dní a začíná v pátek 7.10.2022 v 15,00 
hodin v Tunelu na faře. Přihlášky přineste, prosím, na faru, nebo kontaktujte Terku 
Glänznerovou. Další informace budou na nástěnce ve Velké síni. 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 

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 ŠD 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)  Komunitní mše sv. 2) 17,00 h – soukromá adorace v kostele před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 modlitba sv. růžence. 
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 Ú V O D  D O  L I T U R G I E  –  24 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka, říká sv. Augustin. Boží slovo nás učí nahlížet na život člověka 
pohledem pochopení a milosrdenství. Stejně, jako se Ježíš stavěl ke všem hříšníkům a lidem na okraji 
lidské společnosti. Nikoho neodsoudil, naopak všem nabízel odpuštění. 

celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem 
pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, a tak 
dosáhnou věčného života. Králi věků, Bohu 
nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď čest 
a sláva na věčné věky. Amen. 
 

Evangelium: Lk 15,1-32 
 

 Evangelista Lukáš nám ve své 15. kapitole předkládá 
tři známá Ježíšova podobenství: o ztracené ovci o 
ztracené minci a o marnotratném Synu. Smysl všech tří 
můžeme shrnout do dvou vět: Boží milosrdenství 
nevyjímá ani ty největší hříšníky. Bůh se raduje, když 
hříšný člověk zatouží přijmout jeho odpuštění.   

	 Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a 
hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona 
mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 
Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, 
když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch 
devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou 
ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s 
radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá 
své přátele i sousedy a řekne jim: `Radujte se se 
mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.' 
Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost 
nad jedním hříšníkem, který se obrátí než nad 
devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení 
nepotřebují. Nebo která žena, když má deset 
stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí 
svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji 
nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i 
sousedky a řekne jim: `Radujte se se mnou, protože 
jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.' 
Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad 
jedním hříšníkem, který se obrátil.“ 

Dále	 řekl:	 „Jeden	 člověk	 měl	 dva	 syny.	
Mladší	 z	 nich	 řekl	 otci:	 `Otče,	 dej	 mi	 z	
majetku	podíl,	který	na	mě	připadá.'	On	tedy	
rozdělil	majetek	mezi	ně.	Netrvalo	dlouho	a	
mladší	syn	sebral	všechno,	odešel	do	daleké	
země	 a	 tam	 svůj	 majetek	 rozmařilým	
životem	 promarnil.	 Když	 všechno	 utratil,	
nastal	 v	 té	 zemi	 velký	 hlad	 a	 on	 začal	mít	
nouzi.	Šel	a	uchytil	se	u	jednoho	hospodáře	

v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. 
Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale 
nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl si: 
Kolik nádeníků mého otce má nadbytek 
chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a 
půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil 
jsem proti Bohu i proti tobě. Už si 
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. 
Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků! 
Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě 
daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem 
přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, 
zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si 
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.' 
Ale otec nařídil svým služebníkům: `Honem 
přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu 
na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte 
vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a 
veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, 
a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen! A 

začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na 
poli. Když se vracel a byl už blízko domu, 
uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze 
služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu 
odpověděl: Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal 
zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý. Tu 
se starší syn rozzlobil a nechtěl jít dovnitř.  
 

 Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci 
odpověděl: Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy 
jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi 
nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se 
svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, 
který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals 
pro něj zabít vykrmené tele! Otec mu 
odpověděl: Dítě, ty jsi pořád se mnou a 
všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč 
se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr 
byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase 
nalezen.“ 
 



      Příští redakční uzávěrka: 14.9.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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SLOVO NA NEDĚLI 
 24. neděle v mezidobí   11.9.2022 
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 NÁSILÍ NA KŘESŤANECH 
 

 22. srpen je den památky obětí násilí páchaného 
z náboženských důvodů. Generální tajemník 
OSN Antonio Guterres při této příležitosti 
vyjádřil solidaritu lidem, kteří kvůli své víře či 
přesvědčení čelí násilí. Uvedl, že všechny státy a 
náboženští představitelé by měli odsoudit veškeré 
podněcování k nenávisti. Josef Borrel, šéf 
diplomacie Evropské unie, při stejné příležitosti 
poukázal na zneužívání zákonů proti rouhání, 
k pronásledování náboženských menšin v řadě 
států. Za nepřijatelné pokládá i stíhání lidí, kteří 
přestoupili k jinému náboženství. 
 

  Náboženská nesnášenlivost ve světě bohužel 
stále narůstá, a to i v zemích, kde dříve panovala 
vzájemná tolerance. Tak tomu je např. V Indii, 
kde se nacionalisté snaží prosadit hinduismus, 
jako jediné státní náboženství. Podobně je tomu i 
v Nigerii, kde se islamisté snaží násilně prosadit 
v celé zemi islám a v některých oblastech Nigerie 
se proto snaží konkurenční křesťanství zničit. 
V letech 2009 až 2021 muslimové v Nigerii 
zavraždili 60 tisíc křesťanů, zničili přes 17 tisíc 
kostelů a 2 tisíce křesťanských škol. Ve světě je 
dlouhodobě křesťanství nejvíce pronásle-
dovaným náboženstvím v různých zemích a 
v různé intenzitě.  
 

 

FESTIVAL MEETING RIMINI 
 

 V italském letovisku Rimini 
se od 20. do 25. srpna konalo 
setkání lidí různých národností, 
kultur a náboženství. Letošní 
festival provází motto „Vášeň 
pro člověka.“  

 

 Pořadatelem je katolické hnutí Communione e 
Liberazione. Účastníkům zaslal pozdrav papež 
František, který vyzval k další podpoře přátelství 
mezi národy. Meeting Rimini též inspiroval 

 V souvislosti s křesťanskou vírou nerad 
používám slovo náboženství [a zvláště křesťanské 
náboženství]. Náboženství je termín natolik obecný, 
že v sobě může zahrnovat téměř cokoliv. Rozhodně 
neplatí, že náboženství a víra je totéž, jak se často bez 
uvažování předpokládá. Ostatně mnohá náboženství 
často sama sebe označují jinak. Zdůrazňují jiná 
těžiště.  
 Tak například hebrejský monoteizmus se jako 
celek označoval pojmem tóráh učení. Primárně je 
životním řádem, věrností tóře – Božímu učení. 
Teprve postupně, v průběhu času, v něm akt víry 
získává na významu. A jak jsme viděli pojem víra 
v hebrejském monoteizmu se výrazně liší od 
obecného pojmu víra.  
 V Římském náboženství pojem religio* 
znamená dodržování určitých rituálních forem a 
zvyklostí. Není tu rozhodující, aby se akt religio vázal 
na nadpřirozeno. To může dokonce chybět, aniž by 
se člověk náboženství zpronevěřil. Chybí v něm také 
sepjetí s praktickým životem. Římské religio je 
systém ritů. Jde prvotně o jejich přesné 
zachovávání…  
 Buddhismus ve své klasické podobě je 
charakterizován úkonem radikálního zvnitřnění. 
Nejde o úkon vyjití ze sebe, nýbrž o úkon vstoupení 
v sebe sama, který má vést k osvobození od jařma 
individuality. Od břemene, jímž je pro jedince fakt, že 
je osobou; má vést k návratu ve společnou identitu 
bytí. Bytí, které je zcela neosobní a všezahrnující…**  
 Sekulární [tj materialistické, ateistické, 
naturalistické] náboženství nedefinují sama sebe 
pojmy víra a náboženství. Halí se do hávu vědeckého 
poznání a označuje se jako věda [sr vědecký ateizmus, 
vědecký naturalizmus…] Nicméně pohleďme na 
vyjádření jednoho prominentního ateistického 
filozofa o evoluční teorii [tj darwinizmu]: ´Evoluce je 
svými stoupenci považována za něco víc než pouhou 
vědu. Je to pro ně ideologie, sekulární náboženství – 
plnohodnotná alternativa ke křesťanství. Jsem 
přesvědčený evolucionista a bývalý křesťan, ale 
musím připustit, že je to naprostá pravda. Evoluce je 
náboženství  ́[Michael Ruse, r.2000]. A skutečně, pro 
obraz kultu v darwinizmu nechybí vůbec nic. Je zde 

jasná základní idea, uctívaný zakladatel, posvátný 
text, legendární cesta lodí Beagle kolem světa… 
Marxizmus a evolucionizmus [darwinizmus], dvě 
velká sekulární náboženství našich dní, vykazují 
všechny rysy typické pro náboženství…  
 Nechci však vstupovat do této diskuze, uvedl 
jsem jen stručně několik příkladů. Je jich mnohem 
více…  
 Na rozdíl od těchto náboženství označuje 
křesťanství samo sebe pojmem ´víra .́ Křesťanská 
víra je základní úkon křesťanské existence. V úkonu 
víry nachází svůj výraz základní struktura 
křesťanství, jeho odpověď na otázku: jak můžeme 
v umění být člověkem dosáhnout svého cíle. 
Křesťanská víra je především úkon sebepřesažnosti, 
sebepřekročení. Vyjití ze sebe. Setkání se Zcela-
jiným, s Bohem, který ke mně mluví, který se mi 
v lásce dává, k lásce mě zve a k lásce mě vybízí. 
Křesťanská víra je mojí odpovědí lásky na Boží 
lásku. Mého sebedarování Bohu a bližnímu, po 
vzoru Ježíš Krista…  
[*Latinské religio náboženství, má vedle významu 
náboženství, nábožnost, náboženský cit řadu 
významů dalších: ohled, dbalost, pochybnost, 
rozpaky, svědomitost, závazek, povinnost, slavnostní 
přísaha, uctívání bohů, náboženský obřad, pověra, 
pověrčivý strach, věštba… a mnohé jiné; **viz 
katecheze 01.0 Víra a myšlení, zvl kpt 0.11 
Myšlenkové tradice o existenci vesmíru – lze najít na 
farním webu].  
 
 
 

O L I T U RG I I  
 
 

k pořádání podobného festivalu v Brně. Jeho 
zástupci se též účastnili programu v Italii.   
 
 Hnutí Communione e Liberazione (CL) 
vzniklo v r. 2004 v Italii. Zakladatel P. Giussani 
v CN vybízí k návratu k základům křesťanství a 
nabízí výchovu v křesťanské víře, prohlubo-
váním víry během celého života, v obyčejném 
každodenním prožívání lásky, hledání pravdy, 
krásy a spravedlnosti, v přesvědčení, že víra 
naplňuje základní a původní potřeby srdce 
každého člověka. CL v současné době působí 
v 90 zemích světa, ve všech kontinentech.  
 

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

 

MILÉ DĚTI 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.1. NÁBOŽENSTVÍ A VÍRA 
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Já jsem Ondra 

Mně říkají Bára 

Možná se divíte, kdože si to 
na vás vzpomněl a proč vám 
píše? Jsme s Bárou kamarádi 
a kromě toho, že spolu 
chodíme do stejné školy, a 
dokonce i do stejné třídy, 
oba dva nás zajímají a 
přitahují různé záhady a 
tajemství. Určitě se též 
zajímáte o rozličné věci. To 
kluci a holky dělají. 

Přemýšleli jste ale někdy o 
tom, co se například děje 
v kostele, když se tam nic 
neděje? Nebo jak starý je váš 
kostel? Kolik máte ve věži 
zvonů a jak se jmenují?  
A kolik váží kniha, které se 
říká Misál? To možná neví ani 
dospělí! Chtěli bychom se 
s vámi o těchto (ne)známých věcech bavit. Pokud 
vás to zajímá, sledujte tyto stránky a my se vám – 
čas od času – ozveme. Možná ve vás najdeme i 
nové kamarády, a i na to se hodně těšíme. 

Bára a Ondra 

 


