
1. čtení: Am 6,1a.4-7 
 

 Prorok Amos působil v 8. stol. před Kristem. Pro 
Izrael i Judsko to byla doba klidu a blahobytu. To 
vedlo – zvláště v severním Izraeli – k lenosti, 
požitkářství a zvlažnění víry. Doba, tolik podobná 
té naší! Pomoz, pane, aby nás klid a hojnost 
nevedly k vlažnosti ve víře. 
 

 Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si 
zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na samařské hoře! 
Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, 
jídají jehňata ze stáda a telata vykrmená v chlévě. 
Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako 
David hudební nástroje. Z misek pijí víno, nejlepším 
olejem se natírají, ale nad Josefovou zkázou se 
netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do zajetí, 
skončí jásot povalečů!“  
 

2. čtení: 1 Tim 6,11-16 
 

 Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. 
Věčný život je sice darem od Boha, o přijetí tohoto 
daru je však třeba zápasit! Jak jsi v tomto boji 
počínám já? 
 

 Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, 
lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, 
zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a 
proto jsi složil před mnoha svědky slavnostní vyznání. 
Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem 
Ježíšem, který před Ponciem Pilátem vydal slavnostní 
svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a 
bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána 
Ježíše Krista. Ten příchod nám ukáže ve svůj čas 
blahoslavený a jediný Panovník, Král králů a Pán 
pánů. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v 
nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl, ani 
uvidět nemůže. Jemu patří čest a věčná moc! 
 

Evangelium: Lk 16,19-31 
 

 Hřích boháče nespočívá ve zlu, které by snad 
spáchal, ale v tom, že nevykonal, co mohl vykonat.   

	 Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, 
oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal 
skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – 
jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad 
aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a ještě k 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Při sbírce na církevní školství v diecézi z minulé neděle bylo vybráno 15.831,- Kč, z toho 
4.210,- Kč v Lubné. Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli.  

 

• Děkujeme také za dary, které jsme dostali v měsících srpnu a září: 2.000,- Kč, 1.500,- Kč, 
3x1.000,- Kč a 4x 500,- Kč. 

 

• V sobotu 1.10.2022 jste srdečně zváni na 1. Mariánskou sobotu v Koclířově. V 10,00 hodin 
bude požehnání celé stavby Capelinhy za přítomnosti Mons. Jude Thaddeuse Okolo, 
papežského nuncia v ČR, a Mons. Jana Vokála, sídelního biskupa královéhradecké diecéze, 
v 10,30 hodin pak bude následovat koncelebrovaná mše svatá v areálu sv. Jana Pavla II. v 
Českomoravské Fatimě v Koclířově a zakončení modlitbou za mír u památníku Anděla míru. 

 

• Děkujeme všem, kdo pomáhali při přípravě kurzu biblických postaviček a vytvořili příjemné 
zázemí pro účastnice kurzu. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.2. 2.2. 

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

10,30 SŽ 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)  Komunitní mše sv. 2) 17,00 h – soukromá adorace v kostele před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 modlitba sv. růžence. 
 

PÁR STŘÍPKŮ Z VYRÁBĚNÍ BIBLICKÝCH POSTAVIČEK 

 \ 

 Ú V O D  D O  L I T U R G I E  –  26 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
Rozhodnout se pro Krista znamená rozhodnout se pro život. Věčnost začíná už zde na zemi a už zde každý 
člověk rýsuje konečnou podobu svého života v nebi. 

tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel 
a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak 
umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách 
zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí 
Lazara. A zvolal: Otče Abraháme, slituj se nade 
mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu 
ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v 
tomto plamenu. Abrahám však odpověděl: Synu, 
uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar 
naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty 
zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a 
vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít 
odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k 
nám. Boháč řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli ho do 
mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je 
varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa 
muk. Abrahám odpověděl: Mají Mojžíše a Proroky, 
ať je uposlechnou! On však odporoval: Ne, otče 
Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, 
pak se obrátí. Odpověděl mu: Jestliže neposlouchají 
Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby 
vstal někdo z mrtvých.“ 
 
 

 

LOVEC HLAV 
 

 Ředitel personální společnosti, takzvaných „lovců 
hlav“, tedy těch, kteří vyhledávají špičkové profesionály, 
mi jednou řekl: Když se setkám s některým vedoucím 
pracovníkem a snažím se ho přesvědčit, aby pracoval 
pro jinou společnost, připravím mu pohodovou 
atmosféru. Nabídnu něco k pití, sundám si sako, pak i 
vestu, povolím si kravatu a dám si nohy na stůl. Potom 
začnu mluvit o fotbalu, o rodině, o čemkoli, dokud 
nevidím, že je úplně uvolněný. 
 

 A když se mi pak zdá v pohodě, nakloním se k němu, 
podívám se mu zpříma do očí a zeptám se ho: Co je 
vaším životním cílem? Je neuvěřitelné, jak taková otázka 
dokáže špičkové manažery rozhodit. 
 

 Nedávno jsem mluvil s jedním takovým. Dostal jsem ho 
do pohody, nohy na stole, fotbal a tak... Pak jsem se k němu 
naklonil a zeptal se ho: Co je tvým životním cílem, Bobe? 
 

 A on mi bez mrknutí oka odpověděl: Dojít do ráje a 
vzít s sebou co nejvíc lidí. Poprvé za celou svoji kariéru 
jsem nevěděl, co na to říct. 
 

Bruno Ferrero, Z knihy Požehnání pro duši 

Mě zaujala ta neskutečná 
propracovanost postaviček, 
nadšení, trpělivost a šikovnost 
všech zúčastněných, hlavně 
holčiček, to bylo obdivuhodné. 
Díky všem!!! 😊 

Petra 
 
Mám to podobně, jako ostatní, 
ale bylo to zároveň pro mě 
skvělé odreagování a mám 
radost kolik krásných 
postaviček vzniklo za tak 
(relativně) málo času. A úplně 
nejvíc se mi na tom líbí, že 
jsme je nevytvářely jen tak pro 
sebe, nebo malou skupinku 
zasvěcených osob, ale pro 
všechny, kteří budou mít chuť 
se nechat vtáhnout do, 
„příběhů“, které se budou 
tvořit. 

Tereza 

Kurz se mně líbil, ráda jsem si 
zkusila něco nového, líbí se mi, 
jak se s figurkami pracuje… 
 

Daniela 
 

Překvapila mě 
propracovanost 

postaviček, 
jejich ohebnost, 

a to, jak se s 
nimi dá ztvárnit 
biblický text… 

 

Mája 
 
 
Mě potěšilo, když jsme 
vytvořily scénu z evangelia o 
uzdraveni slepého, jak jsme 
byly hned vtaženy do děje a jak 
vše bylo díky postavičkám 
hned vyjádřeno. 
 

Romana 

Mě překvapilo, že výroba 
postaviček není tak snadná, jak 
jsem si představovala a že jsou 
tak propracované a snad ještě 
náročnější je připravit scény 
tak, aby se dokázalo dobře 
vystihnout, co má být sděleno 
a jak jsou jednotlivé detaily ve 
výsledku důležité. Doufám, že 
postavičky budou přinášet 
užitek a přibližovat nám Písmo 
svaté. 
 

Anička Základ biblické 
postavičky 



      Příští redakční uzávěrka: 28.9.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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KONGRES V KAZACHSTÁNU 
 

 Letošní dvoudenní kongres představitelů 
různých náboženství se v Kazachstánu konal už 
po osmé. Vznikl jako reakce na teroristické útoky 
v Americe 11. září roku 2001. Mezi letošními 
významnými účastníky byl kromě papeže 
Františka vrchní izraelský rabín David Lau, nebo 
rektor káhirské muslimské univerzity AL-Azhar, 
Ahmed Tajib, považovaný za nejvyšší autoritu 
sunnitského islámu, který v r. 2019 podepsal 
s papežem Františkem významnou deklaraci o 
lidském bratrství. Do jednání kongresu se zapojili 
i duchovní vůdci buddhismu, taoismu, šintoismu, 
zoroastrismu a dalších náboženských směrů 
z padesáti zemí světa. Původně měl být na 
kongresu i moskevský pravoslavný patriarcha 
Kirill I. a očekávalo se jeho případné setkání 
s papežem Františkem, ale Kirill I. svou účast 
před několika týdny odřekl. 
 

 Tématem závěrečné deklarace kongresu je 
„Úloha představitelů světových a tradičních 
náboženství v sociálně-duchovním rozvoji lidstva 
po pandemii“. Rozsáhlé závěrečné prohlášení 
delegátů kongresu obsahuje 35 bodů, v nichž se 
zdůrazňuje touha po spravedlnosti a po mírovém, 
bezpečném a prosperujícím světě, nutnost čelit a 
překonávat nesnášenlivost, xenofobii a diskri-
minaci, založenou na etnických, náboženských a 
kulturních rozmanitostech, podpora vzájemného 
náboženského, kulturního a civilizačního dialogu. 
Vychází se ze skutečnosti, že Všemohoucí stvořil 
všechny lidi navzájem sobě rovné, což se má 
projevit ve vzájemné úctě a porozumění. 
 
 

NEMOCNICE BAMBINO GESÚ 
 

 Ve spolupráci s papežskou dětskou nemocnicí 
Bambino Gesú v Římě bude postavena podobná 
nemocnice v nově budované administrativní 
čtvrti Káhiry. Pozemek zde pro ni zajistil 

   

 V Minulém roce jsme téměř stále mluvili o 
křesťanské víře. Nepokoušel jsem se ale o 
systematické uchopení tématu. Rád bych se k tomu, 
dá-li Bůh, jednou vrátil… Více jsem vycházel ze své 
vlastní zkušenosti a snažil jsem se naznačit některé 
charakteristiky křesťanské víry a směry, jak 
smysluplně svou osobní křesťanskou víru chápat, 
rozvíjet, žít…  
 Mluvili jsme především o víře jako osobním 
postoji, svobodném rozhodnutí… [první rozměr víry 
sr stať.23], mluvili jsme o víře jako Božím daru a 
tajemství, co Bůh koná pro nás a v nás [třetí rozměr 
víry]… Zaměříme se nyní na druhý rozměr víry – na 
víru kterou žijeme ve společenství víry, ve 
společenství Božího lidu, v církvi.  
 Na počátku křesťanské víry je Boží iniciativa. 
Bůh se nám dává poznat. Oslovuje člověka, vytváří 
vztah, dává dar víry. ´Vypravuje se nám  ́a ́ daruje se 
nám .́ Ze strany člověka je počátkem aktu víry setkání 
s Bohem a poznání Boha, které se však téměř vždy 
děje ve společenství víry, a následně osobní svobodné 
a trvalé rozhodnutí dar víry přijmout, a to celým 
životem, neboť křesťanská víra si žádá celého 
člověka – to je subjektivní prvek křesťanské víry.  
 Moje osobní víra, má dvě stránky: 1] Jenda strana 
´mince  ́ je víra jako svobodný čin a osobní 
rozhodnutí. 2] Druhá pak víra jako stav – způsob 
duchovní existence – život zakotvený v Bohu a v 
Kristu, působením Ducha svatého z našeho nitra.  
 Křesťanská víra však není jen osobní 
přesvědčení. Má své nadosobní základy a složky, na 
kterých stojí, tj objektivní prvek víry. Objektivním 
prvkem víry je konkrétní Boží iniciativa. Bůh, který 
se nám sděluje [zjevuje, odhaluje], nejprve veřejnými 
a závaznými slovy a činy, ve Zjevení a Vtělení, která 
uchovávají a předávají především svatá Písma.  
 Tajemství Zjevení a Vtělení má však své trvalé 
pokračování v Kristově mystickém těle – v církvi, 
které byl poklad Božího zjevení [sebesdílení] svěřen 
a ve které trvale působí Duch svatý a dále jí otevírá 
nové hlubiny Božího zjevení. Podle Kristova příslibu, 
´A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání 
tohoto věku!  ́[Mt 28:20], je ve svém tajemném těle 

Kristus stále přítomný prostřednictvím daru Ducha, 
který církev ´uvádí do celé pravdy  ́[J 16:13].  
 Křesťanská víra je tedy prvotně vírou církve – 
říkáme, že víra má ekleziologický* rozměr. Víra 
církve je třetí [či spíše první!] podstatnou a 
neoddělitelnou stránkou každé osobní [mojí] víry. 
Osobní víra se tvoří, je zakotvena a žije v nitru víry 
církve. Svou víru přijímáme a žijeme z víry církve a 
ve společenství víry. Osobní víra a víra církve tvoří 
jednotu.  
 Jak jsme již řekli [sr stať.4]: Křesťanská osobní 
víra se rodí a žije ze spolupráce tří činitelů: Bůh, 
který obdarovává darem víry, člověk – ḱonkrétní 
já ,́ který se daru víry otvírá a svobodně ho přijímá a 
společenství víry [církev], v němž a skrze něhož Bůh 
darem víry obdarovává a ve kterém svou víru 
žijeme. Žijeme svou osobní víru z víry církve.  
[*ekleziologie – z Ř ekklésia svolání, shromáždění, 
společenství, církev a logos slovo, učení… tj nauka o 
církvi, je součást systematické teologie, specificky 
věroučné tj dogmatické teologie; ekleziologický 
rozměr – církevní, společná, komunitní, objektivní 
stránka křesťanské víry].  
 
NEZBEDŮV HUMOR 
 
„Co ti řekl soused za to rozbité okno?“ 
„Mám říci i škaredá slova?“ 
„No to jistě ne.“ 
„Tak vlastně neřekl nic.“ 
 
Malý chlapec ve škole dostával samé horší 
známky. Jednou o přestávce zastavil na 
chodbě svého pana učitele a povídá: 
„Nechci vás strašit, ale táta říkal, že jestli 
nezačnu nosit ze školy lepší známky, někdo 
dostane pěkně nařezáno.“ 
 
Kolik úspěšných seskoků musí mít za sebou 
parašutista, aby získal odznak Vzorný 
parašutista? 
Všechny! 
 
 

egyptský prezident Fattáh as-Sísí (muslim). 
Nemocnice bude patřit koptské církvi a výstavbu 
podpoří káhirská charitativní organizace Child 
Jesus Association. Díky spolupráci s papežskou 
nemocnicí v Římě zajistí nová nemocnice 
špičkovou péčí pro matky s dětmi. Egypt má sice 
velkou porodnost, ale také velkou novoroze-
neckou úmrtnost. Výstavba nemocnice je plodem 
Dokumentu o lidském bratrství, vydaném 
společně papežem Františkem a imánem 
Ahmadem Tájibem v Abú Zabí. 
 

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

 
NOVÍ POMOCNÍCI VE FARNOSTI 
 

 O minulém víkendu se na faře sešlo při kurzu 
Biblických postaviček téměř dvacet žen a dětí. 
Skupina měla jediný úkol – vyrobit pod vedením 
PhDr. Marie Klaškové dostatečný počet 
postaviček (biblických pomocníků), aby bylo 
možné vytvářet evangelní scény na biblické texty, 
které se čtou o nedělích a velkých svátcích. Jak se 
jim to podařilo, můžete posoudit sami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postřehy a zážitky účastnic kurzu najdete na 
třetí straně lístku. Nejde jenom o to, 
postavičky vyrobit, ale s nimi i tvořit! 

O L I T U RG I I  
 
 
píše P. Pavel Kadlečík 

2.2. Církevní rozměr víry 

Ukázka postavičky, kterou 
ztvárnila Tereza a zároveň i 
soutěžní úkol: Kde v Bibli 

najdeme zmínku o 
žebrákovi? 

 
První úspěšný luštitel, který 

pošle do 28.9.2022 řešení 
na faru v Sebranicích, 

dostane hodnotnou cenu 
v podobě hezké knihy. 


