
1. čtení: Ex 17,8-13 
 

 Ocitáme se uprostřed Sinajské pouště poté, co 
Izraelci odešli z Egypta. Vítězství není v posledku 
věcí zbraní, ale vytrvalosti v modlitbě. Prohrát 
znamenalo zemřít. Modlitba Abrahama spojená 
s vírou je základem konečného vítězství. 
 

 Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. 
Mojžíš řekl Jozuovi: „Vyber si muže a zítra vyjdi 
bojovat s Amalečany, já se zatím postavím na vrchol 
pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu 
rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, 
Árón a Chur však vystoupili na vrchol pahorku. Když 
Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce 
spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však 
unavily; vzali tedy kámen, položili pod něho a on se 
na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce, každý 
z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do 
západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany 
a jejich válečné sbory.  
 

2. čtení: 2 Tim 3,14-4,2 
 

 Timoteus je blízký spolupracovník svatého Pavla, 
později biskup v Efezu. Všimněme si, jaký význam 
autor listu vkládá do Písma svatého a jaký důraz 
klade na hlásání evangelia. 
 

 Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal 
jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od 
dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, 
abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je 
v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k 
poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově 
ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, 
důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Zapřísahám 
tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude 
soudit živé i mrtvé, zapřísahám tě při jeho slavném 
příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním ať 
je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s 
všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. 
 

Evangelium: Lk 18,1-8  
 

 Příběh v evangeliu je příkladem ukazujícím na 
význam vytrvalé modlitby; vdova totiž neměla v 
tehdejší společnosti žádný právní status ani zastání.    

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 

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 LU 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  –  29 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
Proč naše modlitby ‚Bůh neslyší‘? Může to mít více příčin. Ale jednou z nich je to, že za věci vlastně 
neprosíme. Dnešní neděle nás zve k přímluvné modlitbě a k odvaze modlit se.  

	 Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, 
že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom 
městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla 
v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: Zastaň 
se mě proti mému odpůrci! Ale on dlouhou dobu 
nechtěl. Potom si však řekl: I když se Boha nebojím 
a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože 
mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě 
trápit.“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten ne-
spravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých 
vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a 
nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich 
rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi 
víru, až přijde?“  
 

 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Při měsíční sbírce na potřeby farnosti bylo 
minulou neděli vybráno 20.875,- Kč. 
Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli.  

 

• V posledním období jsme dostali dary na BÚ 
farnosti 2x 3.000,- Kč, 2.000,- Kč, 1.500,- Kč 
a 500,- Kč. Děkujeme za tyto příspěvky. 

 

• Zveme vás k modlitbě za Ukrajinu a mír ve 
světě každé pondělí od 18,00 hodin do kaple 
Nejsvětější Trojice na Pohoře. 

 

• V neděli 23.10.2022 je sbírka na Papežská 
misijní díla. 

 

• Kniha od Jarouška Kopeckého Než všechno 
zapomenu bude k zakoupení v neděli 16. a 
23.10.2022 po ranní i velké mši svaté ve 
Velké síni. Zakoupit si ji mohou ti, kdo si ji 
objednali. Cena je 99,- Kč. Ti, kdo si knihu 
neobjednali, mohou si ji zakoupit na OÚ 
v Sebranicích. 

 

• V neděli 23.10.2022 bude v 18,00 hodin 
v kostele v Sebranicích Katecheze pro dospělé. 

 

• V zákristii si můžete zakoupit stolní kalendáře 
na rok 2023. Stojí 75,- Kč a zbývá ještě několik 
kusů kalendářů. 

Milí kamarádi, 
 

 co se vám vybaví, když uslyšíte slovo 
PORTÁL? Počítačoví odborníci si asi 
vzpomenou  na  internetový  portál,  ze 
kterého se dostanou na různé webové stránky,  
 A ty, kdo rádi čtou knihy, nebo hledají informace 
o pedagogice a psychologii, napadne křesťanské 
nakladatelství Portál.  

Úkol č. 3 
Bára a Ondra 

 

Existuje celá řada dalších významů toho slova (divadelní 
portál, portál Wikipedie apod.). 
 

 Všechny významy mají něco společného s latinským slovem 
PORTA, což znamená bránu, nebo vstup. Chrámové dveře 
oddělují všední hlučný svět od kostelního ticha a klidu. 
Otvírají nám také prostor pro poznávání Božích tajemství. 

Vstup do baziliky Narození 
Páně. Měří pouhých 140 cm a 
každý, kdo chce vstoupit, musí 
se hluboce poklonit; těmto 
dveřím se říká Dveře pokory. 

Pro zvídavé: 
a Velký význam pro křesťany má otevření Svaté brány, kterým papež zahajuje SVATÝ 

ROK. Koná se každých 25 let. Navazuje na tradici ve Starém zákoně, kdy po 50-ti 
letech bylo vyhlášeno Milostivé léto a v něm byli propouštěni otroci a odpouštěly se 
dluhy. I pro nás Svatý rok může znamenat nový začátek v duchovním životě, nebo ve 
vztazích k druhým lidem. 
 

a I naše smysly jsou takové ‚brány‘, kterými se člověk buď otvírá, nebo uzavírá Bohu a 
lidem. Chceš vidět bližního, který potřebuje tvoji pomoc, nebo před ní zavíráš své oči? 
Není moje tělo ‚ochrnulé‘, když jsem líný a nechce se mně nic dělat? 
 

a Mnohé kostely byly dříve jako pevnosti. Měly kolem sebe hradby, strážnou věž, někde 
dokonce dodnes ukazují střílny na půdě kostela. Tak jako lidé v dřívějších dobách 
hledali v kostele pomoc a útočiště, i my můžeme v kostele najít ochranu před vším, co 
nás ohrožuje. 

Pokus se co nejvěrněji namalovat portál (vchod do kostela) sv. Mikuláše, 
nebo do kostela/kaple ve vaší obci. Hotový obrázek naskenuj a pošli na 
farnost@farnostsebranice.cz. Těšíme se na vaše kresby! 



      Příští redakční uzávěrka: 19.10.2022. 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 
 29. neděle v mezidobí   16.10.2022 

 

0 

POMOC PRO HAITI 
 Nedávná konference haitských řeholníků 
měla na programu též řešení neutěšené situace 
v zemi, kde se stále více šíří chaos, bezvládí, 
přepadávání, rabování, únosy pro výkupné atd., 
což se začíná stále více zaměřovat i na církevní 
zařízení a instituce. Neutěšené situaci napomáhá i 
neschopnost slabé haitské vlády, a to i při velké 
pomoci ze zahraničí, která kryje 30% až 40% 
národního rozpočtu.    
 

 Výrazná pomoc přichází na Haiti již delší 
dobu i z Čech. Známe již dřívější iniciativu vrtání 
studní v oblastech sucha atd. Nyní se na příklad 
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) rozhodla 
přispět k opravě školy na severu Haiti, 
provozované kongregací sester sv. Josefa. Tato 
škola byla loupežným gangem zničena a 
vyrabována. Lupiči odnesli veškeré vybavení 
nebo aspoň zničili. Třeba i archiv a kartotéku. 
Samotné sestry se skrývají v exercičním domě a 
bojí se vycházet na ulici. 
 

 Roman Musil, koordinátor projektů na Haiti, 
přemýšlí o obnově školy. Říká: „Se sestrami jsme 
nadále ve spojení a budeme zjišťovat detailní 
informace, zejména co se týká finanční náročnosti 
oprav a obnovení výuky. Musíme pomáhat tam, 
kde je to potřeba, i když to někdy vypadá jako boj 
s větrnými mlýny. Haiti je poněkud nešťastná 
země a tamní obyvatelé si moc neumí vládnout. 
Působit tam vyžaduje nekonečnou dávku 
trpělivosti. Spousta humanitárních organizací to 
po čase vzdala. Pokud ale někdo má tamní lidi 
rád, nemůže to jen tak zabalit.“ 
 

REPLIKA KAPLE  
 

 V Koclířově požehnal nuncius J. T. Okolo 
spolu s biskupem J. Vokálem repliku Capelinhy, 
kaple v portugalské Fatimě, která zde byla před 
105 lety postavena na přání Panny Marie na místě 
jejího zjevení pasáčkům. Nuncius nebyl 
v Koclířově poprvé. Už dříve v Česku působil, a 

   

 V první zprávě o stvoření [Gn 1] je tvůrčí 
´pořadí obráceno´! ´A stvořil Bůh člověka ke 
svému obrazu… stvořil je jako muže a ženu´ 
[Gn 1:27]. Člověk je stvořen jako bytost 
vztahová – k obrazu Boha, který je láska-vztah 
[sr J 4:8]. Vztah je vyjádřen nejprve ve vztahu 
muž a žena. Naše pravé lidství dosahuje plnosti 
jen skrze trvalé a láskyplné vzájemné vztahy.  
 Navazující Boží čin je stvoření dne 
odpočinutí – šabbát*: ´A požehnal Bůh 
sedmému dni a posvětil ho´ [Gn 2:3]. Posvětil 
znamená oddělil ho od ostatních dní a vyhradil 
[si] ho pro setkání a společenství s člověkem. 
Ve dni šabbát Bůh tvoří prostor pro setkání, a 
zve ke vztahu lásky. Odpovědět a přijmout 
Boží pozvání k setkání a ke společenství 
s Bohem, je základní akt [smyslu]plnosti 
lidství a základ vzájemných vztahů mezi lidmi.  
 Požehnání dne šabbát pak znamená, že 
právě tento den zahrnuje a tvoří veškerou 
plnost dobrá, pokoje a štěstí, které se Bůh 
rozhodl člověku darovat. Bůh obdarovává 
člověka plností dobra, a to skrze vzájemné 
setkání.  
 Jak jsme zmínili, zde [tj v Gn 1] má tvůrčí 
Boží dílo oproti druhé zprávě o stvoření [Gn 2-
3] ´obrácené pořadí´. Nejprve poznamenejme, 
že slovo há-’ádám není vlastní jméno [tj 
Adam], znamená člověk, a je to hromadné 
podstatné jméno. Svaté Písmo tedy nemluví o 
konkrétním jedinci, ale hromadně o lidstvu. To 
můžeme vyvodit, či vyčíst, také ze slovního 
spojení: člověk = muž a žena [sr Gn 1:27], tedy 
lidé. Stvoření člověka jako muže a ženy, nebo 
jinak, stvoření člověka jako společenství lidí, 
předchází [je dřívější než] stvoření dne šabbát. 
Takové uspořádání evokuje myšlenku, že Bůh 
se nechce setkávat s člověkem jako 
s izolovaným jedincem, soukromě, odděleně od 
ostatních. Chce se s ním, pravda, setkat osobně, 
ale uprostřed celého lidského společenství. 
Osobní vztah k Bohu tedy neznamená vztah 
soukromý, výlučný. Osobní vztah k Bohu 

nalézá plnost jen zahrnuje-li také vzájemné 
mezilidské vztahy.  
 Jak je vidět, už samotné stvoření, když ho 
pozorně čteme a promýšlíme, v sobě zahrnuje 
zásadní význam lidského společenství pro 
pravdivost našeho osobního setkání s Bohem. 
Žádný člověk není osamělý ostrov. Žijeme nejen 
z Boha a jeho lásky, ale také ze vzájemných vztahů 
lásky. Tak jako Boží láska nás všechny nese, tak i 
my neseme vzájemně jeden druhého. Bez 
vzájemných vztahů by nebyl život možný. To platí 
jak v obecné přirozené rovině lidského života, tak 
v nadpřirozené rovině života, v křesťanské víře.  
 Zmíním ještě jeden podstatný rys lidské 
vzájemnosti, který prostupuje Písma. Když se Bůh 
obrací k člověku a oslovuje ho, neoslovuje ho 
přímo, ale vždy skrze druhé lidi. Bůh mluví a koná 
skrze člověka. Přímo oslovuje toho, kdo je nazýván 
prorok. Boží slovo však není určeno jemu 
samotnému. Boží slovo je mu sdělováno proto, aby 
ho předával Božímu lidu. S přímým Božím 
oslovením, či obdarováním, je vždy spojen úkol, 
poslání k druhým, a jeho nositele často bolí…  
[*šabbát – doslova den přestání tj služby a poslání 
sr doslovný překlad čtvrtého Hospodinova slova 
v dekalogu-desateru: ´Šest dní sloužíš a činíš každé 
své poslání. A sedmý den je den přestání [šabbát]… 
Nečiníš žádné poslání… Ex 20:9] 
  
HUMOR NA KONEC 
 
 
 

zas se sem po 17 letech vrátil. V promluvě 
říká: „Panna Maria nám ve Fatimě 
zanechala prostřednictvím tří malých dětí 
poselství, v němž nás pozvala k modlitbě a 
oběti, na cestu k posvěcení a svatosti, 
k prosbám za obrácení celého světa. Toto 
poselství je platné i dnes, zvláště s pohledem 
na válečné události nedaleko od nás.“ 
Nuncius uvedl, že i své povolání ke kněžství 
jako mladý chlapec uviděl právě ve spojení 
s úctou k Panně Marii Fatimské. 
 

 Pozdrav do Koclířova poslal též předseda 
vlády Petr Fiala. Mimo jiné v pozdravu stojí: 
„Motto fatimského apoštolátu zní: modlitba 
sjednocuje svět. A já se modlím za to, aby 
fatimské poselství v těchto tragických časech 
přispělo k obnovení míru v celé Evropě a 
k duchovnímu propojení všech křesťanů.“  
 

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

 

KOSTEL – DŮM BEZPEČÍ 
 

 Kněz Xavier - Arnauld Fagba zachránil život 
700 muslimům v jednom městě ve Středoafrické 
republice. Na muslimy zaútočili ozbrojenci a 
nikdo těmto lidem nepomáhal. Tento kněz 
svědčí: „Tehdy jsem se rozhodl jít za nimi a 
přivést je sem do kostela. Udělal jsem to kvůli své 
víře.“ Šel od domu k domu, aby muslimy varoval 
před hrozícím nebezpečím a vyzval je, aby se 
ukryli v kostele, kde pak strávili šest týdnů. 
 

Kostel by měl být 
místem bezpečí. Bůh 
nám tolikrát říká: 
„Nebojte se!“ 
 Můžeme mu svěřit 
své starosti, bolesti a 
obavy s důvěrou, že 
nám pomůže. 

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

2.5. Jak to vidí Bůh? – pokračování 

Porta Coeli, Předklášteří 


