
1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a 
 

 Kniha Sirachovcova patří k nejmladším textům 
Starého zákona (2. stol. př. Kr.). Jde o ponaučení 
mladému a zřejmě dobře situovanému muži v 
nejrůznějších oblastech života. Náš text se vztahuje k 
modlitbě. 
 

 Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. 
Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu 
utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani 
vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň 
utlačeného se skončí, křik ubohého se utiší. 
Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, 
dokud tam nedojde. Nevzdálí se, dokud Nejvyšší 
nezakročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví 
právo.  
 

2. čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18  
 

 Osobní dopis svatého Pavla Timoteovi obsahuje 
nejen řadu povzbuzení, ale odráží i jeho nelehkou 
situaci. Zároveň jde o úžasnou ukázku praxe 
apoštolovy víry. 
 

 Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, 
chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem 
bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. 
Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi 
v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen 
mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho 
příchod. Při mé první obhajobě nikdo se mě 
nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to 
odpuštěno! Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, 
abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé 
ze všech národů. A tak jsem byl vysvobozen ze lví 
tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a 
zachrání pro své nebeské království. Jemu buď 
sláva na věčné věky! Amen. 
 

Evangelium: Lk 18,9-14  
 

 Modlitba věřícího člověka má být nejen vytrvalá, 
ale i pravdivá a pokorná. Farizeus i v modlitbě viděl 
jenom sebe, zatímco celník v pokoře přiznává Bohu 
svou hříšnost a prosí o milost odpuštění.   

	 Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou 
spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
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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  –  30 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
Jak se správně modlit? Lukášovo evangelium nabízí hned několik rad. Jedna z nich se zabývá postojem 
srdce, jak budeme číst v následujících perikopách. Prosme dnes o dar modlitby.  

podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se 
modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus 
se postavil a modlil se v duchu takto: ‚Bože, děkuji 
ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, 
cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se 
dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých 
příjmů.‘  
 

 Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani 
pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: 
‚Bože, buď milostiv mně hříšnému.‘ Říkám vám: 
Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však 
farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude 
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“  
 
 
FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V neděli 23.10.2022 je sbírka na Papežská 
misijní díla. 

 

• Kniha od Jarouška Kopeckého Než všechno 
zapomenu bude k zakoupení v neděli 
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 ještě v neděli (23.10.2022) 
naposledy zakoupit stolní kalendáře na rok 
2023. Stojí 75,- Kč a zbývá několik posledních 
kusů. 

 

• Děkujeme všem, kdo na minulou neděli 
připravili slavnost posvěcení chrámu 
v Sebranicích a v Lubné. 

 

• Děkujeme klukům z naší farnosti (Vojtovi a 
Kubovi), kteří se ujali organizace Drakiády 
minulou neděli a Martinovi, který zajistil 
odměny pro soutěžící děti. 

Milí kamarádi, 
 

 Téměř ke každému kostelu patří neodmyslitelně věž. 
Obvykle je vysoká a vidíme ji zdaleka. Směřuje od země k 
nebi stejně jako lidský život. Pokud má kostel dvě stejně 
velké věže, mohou připomínat modlící se ruce.  
 

 Uvnitř ve věži bývají zvony a zvenku věžní hodiny. 
Nejvyšší kostelní věží u nás se může pochlubit katedrála 
svatého Bartoloměje v Plzni. Měří 102 metrů. 

a Na kostelní věži sv. Jakuba v Poličce ve výšce 36 metrů nad zemí se narodil světo-
známý skladatel Bohuslav Martinů. Jeho otec byl totiž pověžný. Musel ve dne i v noci 
sledovat, jestli někde nehoří, natahovat věžní hodiny a zvonit klekání. Martinů zde 
strávil prvních 12 let svého života. Denně musel zdolat 192 schodů nahoru a dolů. 
 

a Některé věže nebo zvonice nestojí úplně rovně. Byly třeba postaveny na špatné půdě a 
začaly se naklánět. Kdo by neznal šikmou věž v Pise! Je nakloněná asi o čtyři metry, 
protože stojí na měkkém podloží. 
 

a Zvony na věži dříve rozeznívali (někde i dnes) zvoníci. Zaslouží obdiv pro své umění 
správně zvon rozeznít, ale také pro věrnost přijaté službě. Museli hlídat čas a nejméně 
třikrát denně se vydat do kostela nezávisle na počasí nebo únavě.  

Pro zvídavé něco navíc: 

 

Úkol č. 4 
Zkus vyrobit co nejvyšší věž (z 
jakéhokoliv materiálu) jak jen dokážeš. 
Od maminky si vypůjč krejčovský 
metr, přilož k věži, obojí vyfotografuj a 
pošli na farnost@farnostsebranice.cz.  
 
Těšíme se na nově vzniklé věže v naší 
farnosti J   

Bára a Ondra 

 

Ukázky minulého úkolu 

Martinka 

Pe
pí

k 

Kubík 
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VÝROČÍ KONCILU 
 

 11. října uběhlo šedesát let od slavnostního 
zahájení Druhého vatikánského koncilu (r.1962). 
Na 11. října nyní připadá též svátek svolavatele 
tohoto koncilu papeže sv. Jana XXIII. Zasedání se 
v bazilice sv. Petra v Římě zúčastnilo přes 3000 
delegátů, kardinálů, biskupů, představených 
řeholních rodin a dalších. Koncil ukončil 8. 
prosince 1965 papež sv. Pavel VI. 
 

 Jednání koncilu proběhlo ve čtyřech 
zasedáních, ze kterých vzešly 4 konstituce, 9 
dekretů a 3 deklarace. Nejdůležitějším 
dokumentem koncilu je konstituce Lumen 
gentium (Světlo národů), kde se říká: „Světlem pro 
národy je Kristus. Proto tento posvátný sněm 
shromážděný v Duchu svatém, má vřelou touhu 
hlásáním evangelia všemu stvoření osvítit všechny 
lidi jasem Kristova světla, které září na tváři církve. 
Církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli 
znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a 
jednoty celého lidstva. Proto tento koncil navazuje 
na jednání předešlých koncilů a má v úmyslu 
zřetelněji objasnit všem svým věřícím i celému 
světu svou podstatu a své všeobecné poslání.“ 
 

 Další věroučná konstituce o Božím zjevení Dei 
Verbum (Boží slovo) se dotýká samotných 
základů víry církve: Božího slova, jeho zjevení a 
předávání. Konstituce o posvátné liturgii 
Sacrosanctum Koncilium uvádí obecné zásady 
reformy a podpory liturgie. Pastorální konstituce o 
církvi v dnešním světě Gaudium et spes je o 
povolání člověka a o některých naléhavých 
problémech. 
 

 K příležitosti nynějšího výročí koncilu vyšla 
též kniha Jan XXIII. Druhý Vatikán jako koncil 
pro svět od autorů Ettora Malnatiho a Marca 
Roncalliho. V předmluvě napsal papež František, 
že tento koncil „byl milostí pro církev i pro svět. Šlo 
o událost, jejíž plody se dosud nevyčerpaly. 
Poslední ekumenický koncil ještě nebyl plně 

   

 K tomu, co bylo výše řečeno o společné cestě 
Božího lidu ještě připojme na závěr, že ani žádné Boží 
obdarování [můžeme říci dary Ducha svatého] 
nedostáváme pro sebe samé. Nejsme obdarováni díky 
své zbožnosti, výjimečnosti, zvláštní vyvolenosti, ani 
ke své slávě, abychom sklízet nezasloužený potlesk a 
obdiv lidí, případně abychom se Božími dary mohli 
pyšnit nebo se povyšovat nad druhé… Jak říká 
apoštol Pavel: ´Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co 
bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, 
jako bys to nebyl dostal?  ́[1K 4:7].  
 Dary Ducha jsou každému z nás vždy dány pro 
dobro celého společenství Božího lidu. Boží dary, 
které jsme dostali, nám nepatří. Nejsou naším 
vlastnictvím. Jsou vlastnictvím těch, mezi nimiž 
žijeme a ke kterým jsme poslání. Dary Boží jsou vždy 
určeny pro službu druhým. Dary Boží jsou dány pro 
budování společenství víry. Protože ´do pekla jde 
každý člověk sám, ale do nebe můžeme jít jenom 
všichni společně  ́[autora těchto slov jsem zapomněl].  
 Osobní víru tedy žiji ve společenství víry – v 
církvi. Božímu slovu naslouchám v církvi: ´Víra totiž 
je ze slyšení skrze naslouchání slovu Kristovu  ́ [Ř 
10:17]. Jsem pokřtěn ve společenství víry – a ve víru 
církve. Svátosti slaví církev a my v církvi. Jsem osoba 
ve společenství a jsme společenství osob. Církev tvoří 
víru každého z nás a my všichni tvoříme církev, a 
vyznáváme její [naší] společnou víru. Nic z toho není 
soukromé. Této provázanosti se nelze vyhnout. 
Kristus přebývá v církvi [sr Mt 28:20]. Duch svatý 
církev utváří, oživuje a uchovává v Kristově pravdě 
[sr J 16:13]. Je to společenství víry, které koriguje 
moji osobní víru, abych byl uchován v Boží pravdě a 
abych neupadl do bludu nebo nesešel z cesty…  
 Ale vraťme se k objektivnímu prvku víry. Pojem 
víra v sobě také zahrnuje vše, co patří k obsahu učení 
[katolické] církve. Užívám rád termín křesťanské 
učení. Lze však použít i jiné názvy, třeba učení církve, 
neboť v ní se křesťanská zvěst uchovává a předává. 
Také katecheze [Ř katécheó zvučet, znít, nechat 
zaznít v uších, vyučovat živým hlasem, ústní 
předávání křesťanského učení], neboť víra se předává 
především živým slovem, živou výukou… 

Křesťanská víra je křesťanská tehdy, jestliže přijímá 
celek křesťanského učení – učení církve. To v sobě 
zahrnuje také závazek křesťanské učení znát, učit se 
o něm myslet, hovořit a usilovat o jeho správné a 
plnější pochopení. A jak dále uvidíme, také ho 
ztvárnit ve svém životě…  
 Základem křesťanského učení – učení církve je 
věrnost a pevné zakotvení v Božím slově, především 
v jeho vrcholném projevu – ve Vtěleném Slově, v 
Ježíši Kristu. Učení církve nepřesahuje, ani nic 
nepřidává k Božímu slovu/Slovu. Ježíš Kristus je 
vrcholem Božího zjevení [sebesdílení]. V něm se 
Bůh vzhledem k nám plně vyslovil. Toto Boží 
sebevyslovení v příběhu muže z Nazareta bude a 
může být překonáno pouze při paruzii – druhém 
Kristově příchodu, který očekáváme a kdy bude celé 
stvoření definitivně přivedeno ke svému cíli… Ale 
Duch Boží, který je stále přítomný v církvi a uvádí jí 
do veškeré pravdy vede společenství víry ke stále 
hlubšímu pochopení nezměrného bohatství Božího 
slova/Slova. Jen v tomto smyslu můžeme hovořit o 
trvalém a postupném rozvoji učení církve 
[dogmatu]. Myšlení církve, živého organismu, 
Kristova mystického těla, v průběhu času neustále 
prohlubuje své pochopení Božích tajemství 
obsažených ve zjevení. 
 
HUMOR NA KONEC 
 
 
 

pochopen, prožit a aplikován. Jsme na cestě a 
zásadní etapou této cesty je nynější synoda.“  
 

SPOLUPRÁCE ORLA A SOKOLU 
 

 Dvě sportovní organizace s bohatou historií, 
kde zvláště v počátcích nevládly zrovna moc 
přátelské vzájemné vztahy, uzavřely nyní 
memorandum o spolupráci. Chtějí spolupracovat 
v oblasti využívání tělocvičen a dalších prostor tak, 
aby se jim podařilo zvládnout energetickou krizi, 
aniž by musely výrazně omezit své aktivity. 
Organizace, které mají dohromady asi 170 tisíc 
členů, budou spolupracovat i ve školení trenérů a 
předávání know-how. Naším cílem je především 
vést širokou veřejnost k lásce k pohybu, ke sportu, 
který je fér, a ve kterém se nevyhrává za každou 
cenu,“ říká starosta Orla Stanislav Juránek. 
 

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

 

JAK TO BYLO S VĚŽÍ? 

 
 

 Barbora prý byla velmi krásná dívka. O její 
ruku se ucházelo mnoho mladíků, ona však 
každého odmítala. V té době poznala skupinu 
křesťanů, kteří se skrývali před pronásledovateli. 
Vyprávěli jí o Ježíši. Tolik ji to nadchlo, že se dala 
pokřtít. Když se to její otec, nepřítel křesťanů, 
dozvěděl, rozhodl se, že své dceři zabrání, aby se s 
křesťany stýkala. Dal postavit věž a nechal tam 
dceru zavřít. Tato věž měla pouze dvě okna. 
Vypráví se, že když otec odjel na dalekou cestu, 
Barbora nechala jedno okno přidělat, takže věž 
měla už okna tři. Proč právě tři? Protože tři okna 
připomínala Barboře tajemství Nejsvětější Trojice. 
Proto se také tato světice často znázorňuje s věží, 
ve které byla uvězněna. Barbora se nehodlala 
křesťanské víry vzdát, a za to ji vlastní otec zabil. 
 
Barbora byla statečná dívka, která se za 
žádnou cenu nevzdala víry v Boha.
 
 

 

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

2.6. Objektivní prvky víry 


