
1. čtení: Am 8,4-7  
 

 Prorok Amos ostře kárá boháče, kteří navenek 
dodržují sobotní klid i ostatní náboženské předpisy, 
ale jejich srdce je plné lakoty, necitelnosti a 
vypočítavosti. 
 

 Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete 
chudáky země a říkáte: „Kdypak už bude po 
slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí? 
A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, 
zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných 
vah, nuzáka kupovat za stříbro a chudáka opánky? I 
nejhorší obilí prodáme.“ Hospodin přísahal při 
Jakubově chloubě: „Navěky nezapomenu na žádný 
jejich skutek!“. 
 

2. čtení: 1 Tim 2,1-8  
 

 Apoštol Pavel připomíná Timotejovi, že Bůh chce 
zachránit nejen některé své vyvolené, ale všechny lidi. 
Záchrana je nám nabízena díky Kristu, který je 
jediným pravým prostředníkem. 
 

 První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají 
modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky 
lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom 
mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové 
zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, 
našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé 
zachránili a došli k poznání pravdy. Je totiž jenom 
jediný Bůh a jenom jediný prostředník mezi Bohem 
a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe 
jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj 
čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za 
apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry 
a pravdy mezi pohany. Přeji si tedy toto: všude se 
mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez 
hněvu a sváru. 
 

Evangelium: Lk 16,1-13 
 

 Pán Ježíš mě v dnešním podobenství nevybízí 
k nepoctivosti, nýbrž k prozíravosti. Můj čas, moje 
schopnosti, ale i hmotné věci mi mohou napomáhat ve 
snaze získat opravdové a věčné bohatství.   

	 Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý 
člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

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

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

 

• Ve čtvrtek 22.9.2022 bude v 15,00 hodin v kostele v Sebranicích pohřební mše svatá za 
zemřelého pana Josefa Renzu z Lubné. Po mši svaté uložíme jeho tělesné pozůstatky na 
místním hřbitově. 

 

• V sobotu 24.9.2022 uzavřou v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích svátost manželství Štěpán 
Jílek ze Sebranic a Eva Tamelová z Poličky. 

 

• Ve velké síni v Sebranicích je na nástěnce vyvěšen aktualizovaný Pastorační plán farnosti 
na rok 2022/23. Podobně se na něj můžete podívat na webových stránkách farnosti. Jelikož 
se jedná o velké množství shromážděných dat, je možné, že najdete nějakou chybu (téměř by 
to byl zázrak, kdyby tam žádná chyba nebyla J). Pokud zjistíte nějakou nesrovnalost, můžete 
chybu nahlásit na faře. 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9. 

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 LU x x x x x x SŽ 
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. 
 

LUŠTĚNKA PRO DĚTI, ALE NEJEN PRO NĚ… 

 \ 

 Ú V O D  D O  L I T U R G I E  –  25 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
S příchodem Ježíše na tento svět nastává krize. Člověk se musí rozhodnout! Nemůže sloužit dvěma pánům 
– Bohu i mamonu. Mamon v biblickém podání zaslepuje, činí nepravdivým, zatímco Ježíš odkrývá 
pravdu v samotném nitru člověka. 

zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: 
‚Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého 
správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.‘ 
Správce si řekl: ‚Co si počnu, když mě můj pán 
zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat se 
stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k 
sobě do domu, až budu zbaven správcovství.‘ 
Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a 
zeptal se prvního: ‚Kolik jsi mému pánovi dlužen?‘ 
Odpověděl: ‚Sto věder oleje.‘ Řekl mu: ‚Tady máš 
svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.‘ Pak se 
zeptal druhého: ‚Kolik ty jsi dlužen?‘ Odpověděl: 
‚Sto korců pšenice.‘ Řekl mu: ‚Tady máš svůj úpis 
a napiš osmdesát.‘ Pán pochválil nepoctivého 
správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa 
jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové 
světla. A já vám říkám: Získávejte si přátele z 
nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – 
byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v 
maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v 
maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. 
Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém 
mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže 
jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? 
Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. 
Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, 
nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. 
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ 
 
AFORISMY 
 
Boží slovo je meč, pokud jej drží rytíř 
ducha - v rukou zbabělců je to koště 
na zametání hříchů. 
 
Opevněná církev je ohrožená církev, 
protože pevnosti přitahují nepřátele. 
 
Člověk vidí problém - Bůh vidí 
příležitost. 
 

Pavel Kosorin 

Nepoctivý 
správce 
vzorem? 
 

… pán pochválil nepoctivého 
správce… slyšeli jsme 
v evangeliu! Copak i u Boha 
platí, že kdo je šikovný a ví, jak 
na to, může podvádět? Pán však 
nepochválil nepoctivost 
správce, ale prozíravost. I v tak 
svízelné situaci si věděl rady.  
Paradox je, že ten správce 
poprvé nebral z cizího pro sebe, 
ale dával druhým … 
Velkorysost je to, co Bůh 
nejvíce ohodnotí… 
 



      Příští redakční uzávěrka: 21.9.2022. 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 
 25. neděle v mezidobí   18.9.2022 
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ZÁPLAVY V PÁKISTÁNU 
 Ještě než nedávno vypukly v Pákistánu 
katastrofální záplavy, zasáhla zemi vlna 
zničujících veder. Současné záplavy zasáhly 
třetinu země (při záplavách v r. 2010 to byla 
pětina). Nynější záplavy připravily o život 1 200 
lidí. Milion obyvatel je bez přístřeší a 
evakuovaných jsou dva miliony. Pohroma a její 
důsledky se však různě dotýkají až 33 milionů z 
221 milionů obyvatel. Celé oblasti jsou izolované, 
protože záplavy zničily více než tři tisíce 
kilometrů silnic a zřítilo se 150 mostů. Nejhůře je 
postižen jih země. Předseda pakistánské vlády 
Šáhbáz Šarif uvedl, že se jedná o nejtěžší moment 
v historii země a žádá o urgentní mezinárodní 
pomoc, což mimo jiné komplikuje i současná 
válka na Ukrajině.  
 

 Pakistánský kardinál Coutts naléhavě prosí o 
pomoc, zvláště o oblečení a potraviny. 
Upozorňuje, že jako vždy i nyní na katastrofu 
doplácejí nejvíce chudí. Voda jim zatopila pole a 
zabila domácí zvířata, která lidem zajišťovala 
obživu. Voda a bahno zničily i jejich chatrná 
obydlí. Smeteny ale byly také kostely. Leckde 
kněží slouží mše na ulicích nebo v domech, které 
ještě zůstaly stát. Koncem srpna před nedělní 
modlitbou Anděl Páně vzkázal papež František: 
„Modlím se za oběti, zraněné a vysídlené a za to, 
aby mezinárodní solidarita byla připravená a 
velkorysá.“ 
 

 

ALŽBĚTA II. A PAPEŽOVÉ 
 

 Zesnulá světově známá a významná královna 
Alžběta II. se během svého života setkala s pěti 
papeži. Poprvé přijela Alžběta do Vatikánu v r. 
1951 ještě jako princezna na audienci s papežem 
Piem XII. V r. 1953 byla ve svých 25 letech 
korunována na královnu a v r. 1961 se vydala se 
svým chotěm princem Filipem na audienci k 
papeži Janu XXIII. V r. 1980 se setkala s papežem 

   
 

Janem Pavlem II., který se s ní po dvou letech 
opět setkal při své pastorační návštěvě Velké 
Británie. O 18 let později se královna znovu 
vydala do Vatikánu ke svému již třetímu setkání 
s Janem Pavlem II., který ocenil její angažovanost 
pro dobro milionů lidí na světě. V r. 2010 se 
Alžběta setkává ve skotském Edinburgu s 
papežem Benediktem XVI. Papež František přijal 
ve Vatikánu královnu v r. 2014 a v den oslav 
platinového jubilea jejího nástupu na trůn ji 
vyjádřil blízkost modlitbou, „aby Všemohoucí 
Bůh udělil Vám, členům královské rodiny a 
celému národu požehnání jednoty, prosperity a 
míru.“  Nyní v kondolenčním telegramu papež 
František vyjadřuje soustrast a ujišťuje o 
modlitbách za královnu a za vysokou 
odpovědnost k níž je nový král Karel III. povolán.   
 

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

 

SPORTOVNÍ VÍKENDOVKA 
 

Zveme všechny holky i kluky od 5.-9. třídy na 
Sportovní víkendovku od 30.9. do 2.10.2022. 
Přihlašovat se můžete na tomto odkazu: 
https://forms.gle/aNx5fKvSWjv4Y6HC8  
 

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 jsou na nástěnce ve Velké síni. 
 

 


