
1. čtení: Hab 1,2-3; 2,2-4 
 

 Může nás překvapit, že prorok Habakuk před 
Bohem naříká, ba dokonce vznáší výčitky. I z této 
modlitby však můžeme vycítit víru a vytrvalost 
toho, kdo se modlí. Na to navazuje Hospodinova 
odpověď: spravedlivý bude žít pro svou věrnost.  
 

 Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, ty však 
neslyšíš; křičím k tobě: „Násilí!“ – ty však 
nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? 
Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je 
přede mnou, povstávají hádky, rozmáhá se svár. Tu 
mi Hospodin odpověděl a řekl: „Napiš vidění, vyryj 
ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno 
přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění, spěje 
však k naplnění a nezklame. I když ještě prodlévá, 
počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet. Hle, 
zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý 
však bude žít pro svou věrnost.“  
 

2. čtení: 2 Tim 1,6-8.13-14 
 

 Žák apoštola Pavla, Timotej, zná stejně jako my 
pocit bázně a strachu. Pavel mu dává jednoduchou a 
stále platnou radu: sílu životu podle evangelia i k jeho 
hlásání je třeba hledat u Boha.  
 

 Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího 
daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť 
Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky 
a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat 
našeho Pána ani se nestyď za mě, že nosím kvůli 
němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já 
obtíže spojené s hlásáním evangelia. Jako vzoru 
zdravé nauky se drž toho, cos ode mě slyšel, a měj 
přitom víru a lásku v Kristu Ježíši. Ten drahocenný, 
tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha Svatého, 
který v nás bydlí. 
 

Evangelium: Lk 17,5-10  
 

 „Pane, dej nám více víry!“ Tato modlitba by měla být 
blízká každému křesťanu. Víru si mám vyprošovat, ale 
také se jí otvírat tím, že se snažím Bohu sloužit s věrností 
a vytrvalosti.    

	 Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán 
řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli 
této moruši: Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře! 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Návštěva nemocných bude v pátek 7.10.2022. Na faře se mohou přihlásit nemocní (mimo 
těch, kdo jsou již navštěvováni), kteří chtějí přijmout sv. smíření a Eucharistii. 

 

• V neděli 9.10.2022 bude měsíční sbírka na potřeby farnosti. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 

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

 \ 

 Ú V O D  D O  L I T U R G I E  –  27 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
Jít za Kristem není možné bez víry. I apoštolé cítí, že jejich síly jsou nedostatečné. Vidí Ježíšovo nasazení 
pro záchranu lidí a svoji nedokonalost. Hledají proto pomoc u Ježíše: pomoz, Pane, naší slabé víře!  

poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka 
a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z 
pole: Hned pojď a sedni si ke stolu? Spíše mu přece 
řekne: Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, 
dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít 
ty. Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, 
co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, 
co vám bylo přikázáno, řekněte: Jsme jenom 
služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni 
udělat.“ 
 
 

 

„DRASTICKÉ“ KARMELITKY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Vážení dobrodinci, milí přátelé, 
 

 v letech 2016–2021 jsme Vás prosily o příspěvek 
na opravu Domu Navštívení, budoucího domu pro 
hosty v Drastech. Za tu dobu se vybralo 27 358 
045,- Kč, což je 68,4% prostředků na jeho 
rekonstrukci, která stála 40 miliónů korun.  
 

 Na podzim roku 2021 jsme začaly nejdůležitější 
část obnovy areálu, stavbu klášterní kvadratury a 
kaple sv. Terezie z Avily. Chybí nám peníze na 
dokončení vnitřní části kaple sv. Terezie, traktu s 
vrátnicí, hovornami a dílnami a traktu s šesti celami 
(cca 45 mil. korun). Budeme Vám vděčné za 
jakýkoli příspěvek. 
 

 Pokud byste se nás rozhodli podpořit, můžete tak 
učinit zasláním daru na náš účet nebo koupí 
virtuálních součástí stavby v našem dárcovském 
obchůdku. https://karmeldrasty.eu/obchod/  
 

 Za naše dobrodince se každý den modlíme a 
každý měsíc je na jejich úmysly sloužena mše svatá. 
 

 Finanční dar je odečitatelnou položkou snižující 
základ daně z příjmu. Pro potvrzení daru nás, prosím, 
kontaktujte: karmel.ekonomka@centrum.cz  
 

Chceš s námi soutěžit? 
Milí kamarádi, 
 

 nedávno se nám podařilo přihlásit se k zajímavé soutěži. Nejen, že tam 
byly velmi zajímavé ceny, ale zaujalo nás hlavně téma soutěže: týkalo se 
našeho kostela a všeho, co je v něm a co se v něm odehrává. 
 

 Musíme se přiznat: třebaže oba chodíme do kostela od nejútlejšího 
dětství, mnoho otázek bylo pro nás doslova hádankami a museli jsme se 
moc snažit, abychom je (správně) zodpověděli. Tak schválně: věděli byste, 
jak starý je váš kostel? Kolik má na věži zvonů a jak se jmenují. A kolik 
(kg) váží například nový misál, kniha, která se používá při mši svaté? 
 

 Možná odpovědi na všechny tyto otázky znáte a dokázali byste je 
‚vysypat jako z rukávu‘, ale třeba také ne! 

 Rádi bychom se s vámi o své zkušenosti a zážitky podělili. Pokud jste 
trochu zvědaví a máte odvahu, můžete v tomto dětském koutku 
vždycky najít něco k poučení, a hlavně nějakou otázku, za jejíž 
správnou odpověď dostanete body. Zatím je to ‚na zkoušku‘, ale od 
listopadu tohoto roku začneme ‚naostro‘. 
 

 Můžete se těšit na tři hlavní výhry: koloběžku, kopací míč a 
‚čelovku‘ (poděkování už teď patří milým sponzorům), které dostanou 
tři nejlepší luštitelé na konci školního roku, ale ještě předtím bude 
vyhodnocení 1. a 2. kola o Vánocích a Velikonocích, jejichž ceny 
budou rovněž hezké. A ostatní soutěžící? Každý dostane malou, ale 
také pěknou cenu. Vaši kamarádi 

Úkol č. 1 

Kolik kostelů a kaplí, které se používají častěji než jednou do roka, má naše farnost a 
komu jsou zasvěceny? 
 

Odpověď dones na faru v Sebranicích nebo pošli na adresu: farnost@farnostsebranice.cz  
 

Nezapomeň napsat kontakt na sebe (u menších dětí na rodiče) tel. číslo, e-mail. Správné 
odpovědi doručené do středy 5.10.2022 získají 3 body, ostatní 1 bod. 

Bára a Ondra 

 



      Příští redakční uzávěrka: 5.10.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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OBRÁNCE VÍRY 
 

 Nový anglický král Karel III. má tradičně s 
posláním krále též i jako hlava anglikánské 
církve, poslání ‚Obránce víry‘. Karel III. při 
nástupu na královský úřad ujistil všechny o 
vlastní křesťanské víře i o přijatém závazku 
chránit všechna vyznání a náboženská 
přesvědčení existující v monarchii.  
 

 O Británii jsem vždy uvažoval jako o společenství 
mnoha společenství. Díky tomu jsem pochopil, že 
panovník má i povinnost chránit rozmanitost naší 
země mimo jiné tím, že chrání prostor pro víru a její 
praktikování prostřednictvím náboženství, kultur, 
tradic a přesvědčení, ke kterým každého 
jednotlivce vede jeho srdce a mysl. Tato 
rozmanitost není pouze zakotvena v zákonech naší 
země, ale přikazuje mi ji také moje vlastní víra. 
Jádrem mé křesťanské víry je láska. Považuji se 
proto za povinného respektovat ty, kteří následují i 
jiné duchovní cesty, i ty, kteří se snaží žít svůj život 
v souladu se světskými ideály, ujišťuje král všechny 
lidi dobré vůle a různých náboženství, ať už to jsou 
anglikáni, pravoslavní, řím. kat., muslimové … 
 

 Karel III. je přesvědčen, že …společnost může 
vzkvétat pouze díky jednoznačnému společnému 
závazku k životně důležitým zásadám svobody 
svědomí, velkorysosti ducha a péče o druhé, které 
jsou pro mě podstatou naší státnosti. Jako král 
jsem odhodlán tyto principy zachovávat a 
prosazovat celým srdcem, doplnil Karel III. 
 
 

ODVLÉKÁNÍ CIVILISTŮ  
 

 Zprávu OSN o odvlékání Ukrajinců včetně dětí 
do Ruska potvrdili též ukrajinští biskupové: Mnoho 
dětí je odváženo ze sirotčinců, a přestože se některé 
pokusily vrátit, nebylo to možné, uvádí biskup 
oděsko - simferopolský Stanislav Szyrokoriadiuk. 
Jsou to snahy udělat z nich nové lidi, kteří budou 
patřit k Rusku, dodal. O obavách diecezánů z 

   

  Bylo to na přelomu 70/80 let. Pracoval jsem 
v Leteckých opravnách v Praze Malešicích. Byl jsem 
salesiánským aspirantem a začínal jsem studia 
teologie. Svou křesťanskou víru jsem nijak neskrýval, 
lidé o mně věděli, že jsem křesťan… Jedna paní 
v práci mi jednou říkala: ́ víte já jsem taky věřící, jsem 
pokřtěná, ale nejsem žádná fanatička. Do kostela, to 
já nechodím…  ́ [pomyslel jsem si, že se vskutku 
nejedná o žádný fanatizmus, ale nijak jsem to 
nekomentoval].  
 S podobnými ´diskusními příspěvky  ́ na téma 
´křesťanství a víra  ́se v životě setkávám opakovaně. 
Jako by mnozí cítili potřebu ospravedlnit svou nevěru. 
Je to stále dokola, jako na kolovrátku: ´zachovávám 
přikázání, nikoho jsem nezabil nepotřebuji kostel… já 
se modlím v přírodě… Ježíš ano, církev ne… věřím si 
po svém, církev nepotřebuji… s bohem si vyřizuji 
všechno sám… Jsou samozřejmě i jiné výmluvy: 
Mám íntelektuální problémy  ́ s přijetím víry… atd. 
atd.  
 Zamysleme se, co je tady špatně, tedy kromě 
toho, že to jsou vesměs prázdné řeči, odůvodnění, 
ospravedlnění, obhajoba, případně glorifikace 
nevěreckého postoje, za kterým se vposled neskrývá 
nic jiného, než neochota věřit…  
 Především, snad je to j́akási víra ,́ ovšem víra 
v Živého Boha, křesťanská víra to není ani vzdáleně, 
ani náhodou. V křesťanské víře totiž není důležité, co 
JÁ říkám, nebo co si JÁ myslím o Bohu, nebo 
dokonce co JÁ ´dělám pro Boha .́ Nejde o to, jak JÁ 
to vidím… V křesťanské víře jde především o to, jak 
to vidí Bůh, co si myslí Bůh, co říká Bůh, co Bůh dělá 
s člověkem a pro člověka. A jestliže jsem uvěřil 
v Živého Boha a Živému Bohu, chci realitu vidět jako 
On, jeho očima. ´Věřit, znamená učit se myslet jako 
Bůh  ́ [citován: francouzský publicista André 
Frossard].  
 Osobní víra je bytostný a nenahraditelný rozměr 
víry každého z nás. Bůh oslovuje každého z nás 
osobně, ale děje se tak skrze církev a v církvi – skrze 
víru Božího lidu a ve společenství víry. Setkání 
s Bohem je také událost osobní, dokonce intimní, ale 
nikoliv událost izolovaná. Osobní neznamená 

soukromá. Neexistuje soukromá křesťanská víra. 
Postoje typu: ´Ježíš ano, církev ne  ́obsahují logický 
spor [protimluv, kontradikci, oxymóron…]. Ježíš 
bez církve anebo církev bez Ježíše je jeden velký 
nesmysl. Nikdy nic takového neexistovalo [sr 
stať.4].  
 Sám Ježíš od prvního okamžiku svého 
veřejného vystoupení – po křtu a poušti – nebyl 
nikdy sám. Shromáždil první učedníky [sr J 1:35nn]. 
Jim předal své poslání: J́ako mne poslal Otec, tak i 
já posílám vás  ́ [J 20:21], ´Kdo vás přijímá, mne 
přijímá  ́[Mt 10:40], ́ Kdo poslouchá vás, poslouchá 
mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou; kdo však 
pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal  ́ [L 
10:16].  
 Boží slovo svěřil Ježíš církvi: ´Buďte si 
především vědomi toho, že žádné proroctví v Písmu 
není ponecháno soukromému výkladu  ́ [2P 1:20]. 
Církev je Kristovo mystické tělo: ´Vy jste Kristovo 
tělo a každý z vás jeho úd  ́[1K 12:27] t́ak i my… 
jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme 
však údy  ́ [Ř 12:5] ´ať všichni jsou jedno, jako ty, 
Otče, ve mně a já v tobě  ́ [J 17:21]. Je to církev, 
vedená Duchen, jíž byla svěřena a která přijímá, 
uchovává, hlásá, vykládá a hájí společnou víru, 
obsahu víry učí [sr křesťanské učení] a v lásce a 
pravdě vydává svědectví víry a slaví svatá tajemství.  
 

HUMOR NA KONEC 
 
 
 

deportace do Ruska hovořil také pomocný biskup 
charkovsko-záporožský Jan Sobilo. Podle 
hlavního řeckokatolického arcibiskupa na 
Ukrajině Svatoslava Ševčuka se počty 
odvlečených lidí pohybují kolem 2,5 milionu, 
včetně desetitisíců dětí. OSN na brífinku Rady 
bezpečnosti jednalo o ‚násilném přemisťování‘ 
ukrajinských dětí bez doprovodu a jejich 
následném nabízení k adopci do ruských rodin, 
jakož i o mizení proukrajinsky smýšlejících osob 
či jejich zadržování v trestaneckých táborech a 
detenčních centrech. 
 

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

 

KOLIK BUDEME PLATIT? 
 

 Informujeme vás o energetické situaci naší 
farnosti po zdražení energií. Podle rozhodnutí 
biskupství byla každá farnost nucena zajistit si 
dodavatele el. energie sama. Všechny naše 
kostely a kaple se podařilo připojit smlouvami 
s distribucí ČEZ; pouze u fary nastal problém 
kvůli vysokému jističi (160 A). Byli jsme nuceni 
hledat jiného dodavatele a tím je EP ENERGY 
TRADING, a.s.  
 Ceny záloh se navýšily přibližně 3x; u fary 
dokonce 4,5x. Pro přehled uvádíme jednotlivá 
odběrná místa – měsíční zálohy: 
 

Kostel Sebranice: 20.000,- Kč 
Fara Sebranice: 39.700,- Kč 
Kaple Lubná:  5.000,- Kč 
Kaple Lezník:  4.000,- Kč 
Kostel Š. Důl:  700,- Kč 
Celkem: 69.400,- Kč 
 
 

Dosud jsme zadali požadavek na snížení farního 
jističe a budeme hledat způsob, jak omezit spotřebu 
energie (např. vytápění v kostele) a také chceme 
najít jiného dodavatele elektřiny na faru. Budeme 
vděčni za všechny dobré nápady i finanční pomoc. 
 
 
 
 

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

2.3. Osobní víra a víra církve 

L 


