
1. čtení: 2 Král 5,14-17 
 

 Syrský Náman je uzdraven z malomocenství. 
Prorok Elizeus svým jednáním zdůrazňuje, že nejde 
o jeho zásluhu, nýbrž o projev Boží moci. 
Vyvrcholením příběhu není nám Námanovo fyzické 
uzdravení, ale jeho vyznání: „Nyní už vím, že není 
Boha po celé zemi, jen v Izraeli.“ 
 

 Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho 
sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho 
tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. 
Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým 
doprovodem, stanul před ním a řekl: „Hle, už vím, 
že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. Nyní vezmi, 
prosím, dar od svého služebníka.“ Elizeus 
odpověděl: „Jako že je živ Hospodin, jemuž 
sloužím: Nic nevezmu!“ Ačkoli na něj naléhal, aby 
vzal, odepřel. Náman pak řekl: „Když tedy opravdu 
nechceš, dovol mi vzít tolik prstě, kolik unese 
spřežení mezků, neboť tvůj služebník nebude už 
obětovat celopaly a žertvy jiným bohům, jen 
Hospodinu.“  
 

2. čtení: 2 Tim 2,8-13 
 

 Ve všech situacích ‚s důvěrou myslete na Ježíše 
Krista‘. Tímto slovem nás povzbuzuje sv. Pavel 
k osvobození od lidské malichernosti a strachu. 
 

 Milovaný! Mysli na Ježíše Krista, Davidova 
potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje 
evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako 
zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. 
Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni 
došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista. Tohle je 
jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. 
Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když ho 
zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme 
nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám 
sebe. 
 

Evangelium: Lk 17,11-19 
 

 Deset malomocných bylo Ježíšem uzdraveno, ale 
pouze o jednom prohlašuje Ježíš, že byl zachráněn. A to 
proto, že víra pro něj nebyla dobrá pouze ve chvílích 
nemoci a bolesti, ale i poté, co se mu dostalo uzdravení.    

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 

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 LE 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. 
 

 \ 

 Ú V O D  D O  L I T U R G I E  –  28 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
‚Nevděk světem vládne!‘ toto úsloví známe z mnoha pohádek. Že se však stejná myšlenka mnohokrát 
opakuje v běžném životě, potvrzuje nám evangelium. A jak já odpovídám na Boží lásku, která se projevuje 
i v mém životě?  

	 Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš 
Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné 
vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali 
stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad 
námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se 
kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden 
z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným 
hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k 
zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to 
řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch 
devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal 
Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: 
„Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“  
 

 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V neděli 9.10.2022 bude měsíční sbírka na 
potřeby farnosti. 

 

• V pátek 14.10.2022 je v kostele po večerní 
mši svaté promítání fotek z prázdnin. 

 

• V neděli 16.10.2022 je připomínka 
posvěcení chrámu (posvícení) v Sebranicích 
a Lubné. 

 

• V neděli 16.10.2022 je na Kolářově kopci od 
14,00 hodin Drakiáda. 

 

• Zveme každé říjnové pondělí v 18,00 hodin 
do kaple v Lubné na modlitbu za ukončení 
války na Ukrajině a za mír na celém světě. 

 

• V zákristii si můžete zakoupit stolní 
kalendáře na rok 2023. Stojí 75,- Kč. 

 

• V kanceláři na faře si mohou odběratelé 
Nezbedy a IN! vyzvednout svůj časopis. 

 

• Děkujeme mladým z naší farnosti, kteří 
připravili sportovní víkendovku pro děti. 

 
 

AFORISMUS 
 

Nedělej si o Bohu žádné iluze - On si je o tobě 
taky nedělá. 

Pavel Kosorin 

Milí kamarádi, 
 

 jedna z důležitých otázek je: proč se staví kostely a 
k čemu se používají? Jistě byste dokázali odpovědět: 
přece k tomu, aby se lidé měli kde scházet k modlitbě. 
 To je pravda! Pro věřící katolíky je ale také důležité, 
aby věděli, že kostel je, mimo jiné, místem zvláštní Boží 
přítomnosti. Pojďme se tedy podívat na to, co kostel je 
a co pro nás znamená. 

Úkol č. 2 V kterém roce byl/a postaven/a kostel/kaple ve vaší vesnici? 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 
12.10.2022 získají 3 body, ostatní 1 bod. A pokud označíš letopočtem všechny kostely/kaple, které patří do naší farnosti, 
získáš jako bonus ‚zlatou cihličku‘.  

Bára a Ondra 

 

Co	to	je	- 
a	k	čemu	
se	používá	

KOSTEL	

o První kostely se stavěly ve 4. století nad hroby mučedníků, kam se křesťané v dobách 
pronásledování chodili potají modlit. Předtím se scházeli k modlitbám v domech, kde bydleli. 

o Malým kostelům se říká kaple, kostel, kde sídlí pan biskup se nazývá katedrála. Některé velké a 
důležité kostely se nazývají baziliky. Například bazilika sv. Petra v Římě měří 211 m (asi jako dvě 
fotbalová hřiště) a kopule se zvedá do výše 156 m (o 20 m výš, než je hloubka propasti Macocha 
v Moravském krasu). 

o Každý kostel má svého patrona – světce, kterému je kostel zasvěcen (např. sv. Mikuláš, sv. Anna 
apod.) Den jeho svátku (zasvěcení) se pak slaví jako pouť. 

o Stavby mají nejrůznější podobu (stavební styl) podle doby, ve které byly stavěny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všechny tyto stavby, starobylé i architektonicky krásné, mají cenu pouze tehdy, jestliže slouží 
k oslavě Boha a k posvěcení lidí. Nakonec i Pán Ježíš říká: Vy jste chrám Ducha svatého. Máme se 
tedy o svou duši starat podobně, jako se staráme o naše kostely. 

Románský 
styl 

Gotika Baroko 
Funkcionalismus Moderní 

styl 



      Příští redakční uzávěrka: 12.10.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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SLOVO NA NEDĚLI 
 27. neděle v mezidobí   2.10.2022 
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KARDINÁL PAROLIN V OSN 
 Na valném shromáždění Organizace 
spojených národů (OSN) v New Yorku 
vystoupil vatikánský státní sekretář, kardinál 
Pietro Parolin. Zdůraznil zde, že je zapotřebí 
celosvětového spojenectví při řešení 
válečných konfliktů, nebo překonání 
následků pandemie. Poukázal přitom na 
Globální vzdělávací pakt, iniciativu papeže 
Františka zvoucí k výchově a vzdělávání, 
které by vedly k lidskému bratrství, 
solidaritě a respektu. Kardinál Parolin se také 
v OSN setkal s ruským ministrem zahraničí 
Sergejem Lavrovem. Podrobnosti rozhovoru 
však nesdělil. Vatikán není členem OSN, má 
však zde od r.1964 status pozorovatele. 
 
ÚSPORY V ČT 
 

 Celkový růst nákladů a tím vynucené 
úspory se dotknou i náboženského vysílání 
ČT. Podle sdělení Patrika Diviše, který je od 
r. 2012 v čele producentské skupiny 
náboženské tvorby v ČT, probíhá jednání o 
změnách už od letošního května a původně 
se uvažovalo, že škrty v křesťanském 
vysílání budou muset být výrazně vyšší. 
Nakonec se podařilo dospět k lepším 
podmínkám, i proto, že náboženská tvorba je 
ryze veřejnoprávní služba a z tohoto pohledu 
je jednou z nejdůležitějších částí produkce 
ČT. Je to služba pro věřící diváky a pro ty, 
kteří s církvemi sympatizují. 
 

 Podařilo se domluvit, že šetření se 
například nedotkne přenosů bohoslužeb. 
Zvláště v covidové době se ukázalo, že jde o 
podstatnou a sledovanou součást vysílání. 
Dále byla snaha, zachovat naši publicistiku a 
dokumentaristiku, a i to se podařilo, říká 
Diviš. Bude pokračovat týdenní výroba 
Křesťanského magazínu. Drobné snížení se 

   

 Jedna podstatná charakteristika* víry zní: v́íra je 
vztah [vztahy] .́ Bůh sám ve svém vnitřním, 
nestvořeném, věčném životě není pouhá věčná 
realita – věčné bytí, jediný, živý, který skutečně JE** 
sám ze sebe. Bůh je též a současně věčná relace – 
vtah, věčný dialog lásky, láskyplné, vzájemné 
sebedarující ve společenství božských osob. ´Bůh je 
láska  ́[1J 4:8] především ve svém věčném relativním 
– vztahové trojičním bytí. A vztah lásky je podstatou, 
principem veškerého stvoření, jehož protagonistou je 
člověk, lidstvo, neboť Bůh tvoří podle svého 
charakteru… To je naše základní východisko.  
 Druhé, navazující východisko je: Bůh tvoří slovem. 
Měl jsem v úmyslu to říci už dříve [viz stať.42], když 
jsem hovořil o významovém bohatství pojmu logos, 
ale pak jsem na to zapomněl. Je to však k věci i zde. 
Výraz logos je překladem hebrejského slova dávár. 
Obě slova si významově odpovídají. Jejich význam je 
téměř shodný. Mimo jiné dříve zmíněné významy, 
znamená dávár i logos také hovořit spolu, rozmluva. 
Boží tvůrčí slovo tedy předpokládá a očekává 
odpověď. Boží stvoření je dia-logické [dialogos 
rozmluva]. Bůh se svým stvořením navazuje rozhovor, 
skrze rozumné, myslící, svobodné bytosti. Rozmluva, 
rozhovor, oslovení a odpověď předpokládá, zahrnuje, 
umožňuje a vytváří vztah, vztahy.  
 Naším východiskem tedy je: ´Bůh je láska  ́ tj 
vztahové [relativní] bytí, a Boží stvoření má dia-
logický charakter.  
 Jak to vidí Bůh budeme dále hledat ve svatých 
Písmech – v Jeho vlastním slově, a to na počátku – ve 
stvoření. Jak jsme již řekli, tzv druhá zpráva o 
stvoření [Gn 2-3] může být charakterizována slovem 
vztah-vztahy. Nahlíží Boží dílo stvoření prizmatem 
hierarchie vztahů – vztah Boha ke stvoření, vztah 
stvoření k Bohu, a hierarchií vztahů v tvorstvu. Už při 
stvoření člověka je vyjádřena lidská vztahovost: ´a 
uhnětl Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a 
vdechl dech života do jeho chřípí a stal se člověk živou 
bytostí [nefeš chajjáh dosl živou duší***]  ́[Gn 2:7]. 
Člověk se stává živou bytostí skrze Boží polibek 
života. Tento polibek je pozváním k vzájemnému 
láskyplnému vztahu mezi Bohem a člověkem.  

 V první zprávě o stvoření je Boží stvoření 
charakterizováno slovy velmi dobré: ´A viděl Bůh, 
všechno, co učinil, a hle je to velmi dobré  ́[Gn 1:31]. 
Ve druhé zprávě o stvoření Bůh v témže duchu říká: 
´Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc 
jemu naproti  ́[Gn 2:18] ´A zbudoval Hospodin Bůh 
ženu z boku člověka a přivedl ji k němu  ́[Gn 2:22]. 
Bůh tvoří člověka ve ´dvojím provedení́ , stejném a 
současně odlišném, aby se oba vzájemně potřebovali 
a vzájemně doplňovali. Člověk je stvořen jako bytost 
vztahová – prvotně směrem k Bohu a následně i 
současně směrem k druhému člověku.  
 Vztah k Bohu je tedy starší, dřívější, původní, a 
proto zde předchází mezilidské vztahy. Vztah 
k Bohu tvoří základ, na kterém pravdivé a trvalé 
mezilidské vztahy stojí a z něhož vyrůstají. Z něhož 
se tvoří.  
 [pokračováni v příštím Slově na neděli; *nejde o 
definici; křesťanská víra je způsob života, živá 
skutečnost a život se definici vzpírá; **sr Ex 3:14: 
´Já jsem ten, který Je  ́nebo ´Jsem kdo Jsem ,́ též 
´Jsem který Jsem  ́případně jiný překlad: ́ Já jsem ten 
„Já jsem zde“ ;́ ***k významu slova nefeš duše, 
případně živá duše nefeš chajjáh, viz stať.42].  
 
HUMOR NA KONEC 
 
 
 

dotkne Cest víry. V příštím roce však už 
nebude talk show Uchem jehly, ani 
pětiminutový formát Sváteční slovo. 
S moderátory P. Z. Czendlikem a husitskou 
farářkou M. V. Kopeckou je však k dispozici 
hodně materiálů z dřívějška, které lze 
reprízovat. Bylo domluveno, že osobnosti se 
budou i nadále oslovovat a jejich krátké 
glosy budou zařazeny do Křesťanského 
magazínu. 
 

 Pro letošní vánoční vysílání jsou 
připraveny dva dokumenty. Hotový je 
dokument České vánoce, který ukazuje, jak 
se proměňovalo slavení vánoc ve 20. století. 
A tým režiséra O. M. Schmidta natáčí v Itálii 
dokument o Panně Marii, z pohledu nábo-
ženského, kulturního i společenského. 
 

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

 

SÍLA SPOLEČENSTVÍ  
 

 Jeden muž ve farnosti se rozhodl přestat chodit 
na mši svatou. S Bohem se mohu stejně dobře 
setkat uprostřed přírody jako v kostele, tvrdil. 
Místní farář ho pozval jednoho zimního večera 
na návštěvu. Seděli spolu u krbu, povídali si a 
úzkostlivě se snažili vyhýbat tématu chození do 
kostela.  
 

 Po chvíli vzal kněz kleště a vyndal z ohně 
jeden žhavý uhlík a položil ho na zem. Oba muži 
pozorovali, jak uhlík rychle dohořívá a jeho 
barva se mění na popelavou šeď, zatímco ostatní 
uhlíky v ohni stále jasně plály. Kněz nic neříkal. 
Příští neděli přijdu na mši, řekl farník. 
 
 
 
 
 
 

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

2.4. Jak to vidí Bůh?   


