
1. čtení: Mdr 11,22-12,2  
 

 Bůh je nazýván vládcem, který miluje život. 
Naproti tomu člověk ničí svůj život hříchem. Proto 
také Bůh napomíná zbloudilé, aby opustili svou 
špatnost a vydali se na cestu života. 
 

 Pane, celý svět je před tebou jako prášek na 
vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. 
Ty však máš slitování se vším, protože můžeš 
všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali 
pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si 
neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco 
nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo 
trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys 
to nepovolal k bytí? Ale ty máš na všechno ohled, 
poněvadž je to tvé, vládce, milující život, neboť 
tvůj nepomíjející duch je ve všem. Proto zbloudilé 
trestáš ponenáhlu a napomínáš tím, že jim vyčítáš 
to, čím hřešili, aby zbaveni své špatnosti věřili v 
tebe, Pane.  
 

2. čtení: 2 Sol 1,11-2,2  
 

 Není důležité, říká Pavel, vědět, kdy přesně přijde 
Pán. Podstatné je, abychom se snažili konat dobro a 
naše víra se projevovala skutky. 
 

 Bratři! Bez přestání se za vás modlíme, aby vás 
učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás 
povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít 
vždycky zálibu v konání dobra a vaše víra aby se 
projevovala skutky. Pak bude jméno našeho Pána 
Ježíše oslaveno skrze vás, a vy budete oslaveni 
skrze něho podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše 
Krista. Pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš 
Kristus a kdy se my u něho shromáždíme, prosíme 
vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se 
dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem 
prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už 
nastat. 
 

Evangelium: Lk 19,1-10 
 

 Nejen Zacheus, ale každý z nás může uslyšet 
Ježíšova slova: dnes chci být v tvém domě.   

	 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý 
člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11. 

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 
17,00 x x ŠD, SŽ LU, LE x x x x 
18,00 x x x  x x     SEB 2) LU x 
18,30 x x SEB SEB  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. 
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   Ú V O D  D O  L I T U R G I E  –  31 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
Přijetí - to je klíčové slovo liturgie této neděle. Pocítil to i celník Zacheus, když pochopil, že Ježíš nepřišel 
soudit svět, ale zachránit hříšníky. Chápu i já, že Ježíš je pro mě cestou k Božímu odpuštění?  

velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale 
nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé 
postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho 
uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel 
k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, 
pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ 
On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, 
jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k 
hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: 
„Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli 
jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to 
čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto 
domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn 
člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“  
mm 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Při sbírce na Papežská misijní díla bylo 
vybráno 16.924,- Kč. V posledním období 
jsme dostali také dary 8 tis. a 30 tis. korun a 
1 tis. korun na BÚ farnosti. Děkujeme všem, 
kdo přispěli do sbírky i svými dary farnosti. 

 

• V neděli 30.10.2022 bude na hřbitově v 
Sebranicích od 15,00 hodin pobožnost za 
zemřelé. Na Lezníku a v Širokém Dole 
budou pobožnosti na hřbitově v příštím 
týdnu po večerní mši svaté. 

 

• V sobotu 5.11.2022 bude od 15,00 hodin mše 
svatá s udílením pomazání nemocných. 
Možnost ke sv. smíření je půl hodiny před 
každou mší svatou, v pátek také od 17,00 do 
18,30 hodin a v sobotu (5.11.) od 14,00 
hodin.  

 

• V neděli 6.11.2022 bude měsíční sbírka na 
potřeby farnosti.  

 

 
 

 

 Některé kříže jsou opravdu uměleckými díly. Uměleckým dílem by však mělo být každé 
znamení kříže, kterým se několikrát denně žehnáme. Je jednoduché a k tomu, aby bylo 
hezké, stačí myslet na to, co děláme. Znamení kříže je současně modlitbou. 
 

 Také ve svých domovech můžeme mít kropenku se svěcenou vodou, můžeme si tak 
připomínat radost ze křtu i mimo zdi kostela. 
 

 Na Velký pátek svěcenou vodu v kropence nenajdeme. Je tam nalita až o Veliké noci 
(noc z Bílé soboty na neděli), kdy slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání. 

Pro zvídavé něco navíc: 

Úkol č. 5 Jaká slova říkáme, když děláme znamení kříže? Napiš je a pošli na 
farnost@farnostsebranice.cz. Menším dětem pochopitelně pomohou rodiče. 
 
   Bára a Ondra 

 

 Milí kamarádi, 
 

 Kropenka je nádoba se svěcenou vodou. Bývá umístěna u vchodu 
do kostela. Když přicházíme, namočíme do kropenky prsty a 
uděláme znamení kříže. I při odchodu z kostela děláme znamení 
kříže, abychom si znovu uvědomili, že máme Boha reprezentovat 
všude, kde se ocitneme, tím, že se snažíme dělat všechno dobře a 
vyhýbat se všemu zlému. 
 

 Voda v kropence nám připomíná náš křest, kterým jsme byli přijati 
mezi Boží děti a kterým nám byly odpuštěny hříchy. Takto očištěni 
vstupujeme do Božího domu — kostela.  

Kropenka – Zlín, Jižní Svahy 
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VEČER CHVAL 
Schola mládeže Sebranice Vás srdečně zve na Chvály, které se uskuteční 
v pátek 4.11.2022 v 21,00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích. 
Přijďte si spolu s námi užít neopakovatelný zážitek. Těšíme se na Vás. 

Odpočinutí věčné  
dej zemřelým, Pane,  

a světlo věčné ať jim svítí. 
 Ať odpočinou v pokoji. 

Amen. 
 



      Příští redakční uzávěrka: 2.11.2022. 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 
 31. neděle v mezidobí   30.10.2022 
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ZEMŘEL P. ELIAS VELLA 
 Světoznámý exercitátor, exorcista, vysoko-
školský pedagog, spisovatel (přes 30 knih), 
maltský františkán P. Elias Vella odešel na věčnost 
10.10.2022 ve věku 81 let. Působil nejen v Evropě, 
ale také v Americe, Africe, Asii i Austrálii. V 
rozhovoru pro KT uvedl: „Začalo to zhruba před 
patnácti lety, kdy jsem připravil seminář pro svou 
františkánskou komunitu na Maltě. Postupně jsem 
byl zván na další místa a najednou jsem jezdil po 
celém světě. Nebyla to má, ale Boží volba. Nikdy 
jsem nic takového neplánoval.“  
 

 I v naší zemi přicházely desetitisíce lidí na jeho 
semináře, exercicie a mše sv. Ve svých pro-
mluvách se zaměřoval zejména na vnitřní 
uzdravení. Do Koclířova přijížděl celých 20 let. 
„Setkával se s lidmi, kteří procházeli obrovským 
utrpením a potřebovali službu kněze i exorcisty. 
Díky jemu se zde mnoho lidí proměnilo a začalo 
nový život.“ říká presidentka Fatimského 
apoštolátu Hana Frančáková. Vella uměl říkat 
složité věci jednoduchým, přesvědčivým 
způsobem. Mnoho lidí zná jeho větu: „Nyní se za 
vás modlím tady na zemi, ale věřím, že až jednou 
budu v nebi, bude to přímo před Boží tváří mnohem 
silnější přímluva.“ 
 
CÍRKEV V ČÍSLECH 
 Před světovým dnem misií zveřejňuje agentura 
Fides stav církve v číslech.  Ve světě se 7,667 
miliardami lidí je 1,36 miliard katolíků. Ve čtyřech 
z pěti kontinentů počet katolíků vzrostl. Nerostl 
pouze v Oceánii. Počet diecézních biskupů, 
kterých je nyní 5.300, zůstává víceméně stabilní. 
Počet kněží obecně ročně klesá asi o 4 tis. z 
celkových 410 tis. Stále klesá počet kněží zejména 
v Evropě, a nyní také v Americe a Oceánii, zatímco 
v Africe a Asii počet kněží roste. Roste i počet 
stálých jáhnů, nyní asi na 48.6 tis. s přírůstkem 397 
ročně. Naopak celosvětově klesá počet řeholníků a 

   

 Obsah (křesťanského) učení církve můžeme 
stručně charakterizovat dvojím způsobem. První 
způsob vychází ze svatého Písma a výrazněji odráží 
praktickou formu života, jak to vidíme v první církvi, 
a lze ho vyjádřit slovy koinónia, diakonia, leitúrgia – 
tj. společenství, služba, bohoslužba, nebo bratrská 
vzájemnost, vzájemná služba, posvátná služba.  
 V této charakteristice můžeme vycházet z 
konkrétního Božího slova ve Skutcích apoštolů. 
Svatopisec Lukáš zde v jakémsi souhrnu stručně 
popisuje způsob života prvních učedníků [prvního 
křesťanského* společenství], které se zrodilo a začalo 
se utvářet jako důsledek první Petrovy promluvy v 
den seslání Ducha svatého: ´Ti, kdo jeho slovo 
ochotně přijali, byli pokřtěni. A ten den se k nim 
přidalo na tři tisíce lidí. Setrvávali v apoštolském 
učení [didaché tón apostolón], v bratrském společenství 
[koinónia], v lámání chleba [klasei tú artú] a v 
modlitbách [proseuchais]… Všichni, kteří přijali víru, 
drželi pevně pohromadě a měli všechno společné… 
Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech 
lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností 
srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A 
Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke 
spáse [sótéria] a církvi [ekklésia]́  [Sk 2:41nn].  
 Slova apoštolské učení vyjadřuje ´naukový 
rozměr  ́ radostné zvěsti, učení pevně zakotvené v 
celém životním příběhu Nazaretského rabbiho – 
zpočátku s velmi silným důrazem na svědectví 
dvanácti o Kristově vzkříšení.  
 Bratrské společenství… stručně vyjadřuje praktic-
kou proměnu života pokřtěných ve vzájemných 
vztazích lásky [koinónia] a vzájemné bratrské službě 
[diakonia].  
 Lámání chleba – nejstarší výraz pro slavení 
eucharistie – charakterizuje chválu, díkůvzdání a 
oslavu Boha – Krista, a slavení svatých tajemství 
[křest a eucharistie], skrze něž se uskutečňuje naše 
spása, jejímž vrcholem je právě slavení tajemství 
Kristovy oběti a jeho přítomnosti ve svatých 
způsobách chleba a vína [leitúrgia].  
 To vše je provázáno trvalou a stálou modlitbou, 
osobní i společnou – modlitbou proseb, díků a chvály 
Boha…  

 Je zde obsaženo zhuštěně vše, co patří ke 
křesťanskému způsobu života. Tato slova svatých 
Písem nejsou osamělá, v různých podobách je 
nalezneme na mnoha místech křesťanských Písem 
[Nového zákona], Například u svatého apoštola 
Pavla: ´Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: 
moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S 
vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, 
chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo 
konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze 
něho děkujte Bohu Otci  ́[Ko 3:16n].  
 [*Na tomto místě je třeba zmínit, že v této 
´prvotní fází  zvěstování evangelia o ́ křesťanech  ́ve 
striktním slova smyslu hovořit nemůžeme. První 
církev je rodící se uskupení, shromáždění či 
společenství [kahal, kehila, ekklésia, též synagógé] 
Judejců [Židů], která vyznává Ježíše jako Krista 
[Mesiáše, Pomazaného, mášíach, Christos], 
zaslíbeného a očekávaného Spasitele, na němž se 
naplnila hebrejská svatá Písma… Je to jedno z 
mnoha uskupení uvnitř židovského národa té doby 
[farizeové, saduceové, esejci, zélóti… nazorejci]. 
Jméno křesťané [doslova ´kristovci ,́ christianoi] se 
objevuje až o více než 10 let později, snad v první 
polovině 40tých let, v počátcích misie mezi pohany 
[národy] v Antiochii, kde se ´ponejprv začalo 
učedníkům říkat „křesťané [tj ´kristovcí  
christianús]“  ́Sk 11:26].   
 
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
 

 Ve dnech 1.11. a 2.11. je možnost získat 
plnomocné odpustky pro duše zemřelých za 
těchto podmínek: svátost smíření v rozmezí 
dvaceti dnů, svaté přijímání, modlitba na 
úmysl sv. otce, při návštěvě kostela Otčenáš a 
vyznáni viry, 
 

 1.11. - 8.11. k uvedeným podmínkám ještě 
další možnost - při návštěvě hřbitova modlitba 
za zemřelé. 
 
 

Pro nemocné a ty, kteří nemají možnost jít do kostela 
a na hřbitov, platí jakákoli modlitba za zemřelé. 
 

řeholnic, kterých je nyní celkem 619 tis. Vzestupný 
trend zde má jen Asie a Afrika. Počet bohoslovců 
diecézních i řeholních se letos snížil o 2.200 asi na 
112 tis. 
 

 Církev ve světě provozuje asi 75 tis. 
mateřských škol, které navštěvuje 7,5 milionů 
žáků. Dalších 34 milionů žáků je zapsáno v téměř 
100 tisících ZŠ prvního stupně a přes 19 mil. 
studentů přibližně v 50 tis. ZŠ 2. stupně. Necelých 
2,5 mil. je středoškoláků a asi 3,8 mil. 
vysokoškoláků. Dále církev spravuje 5.322 
nemocnic, 14.415 zdravotnických středisek, 534 
leprosárií, 15.204 domovů pro seniory, chronicky 
nemocné a postižené, 9.230 sirotčinců, 10.441 
mateřských škol, 10.362 manželských poraden, 
3.137 vzdělávacích nebo sociálních reedukačních 
center a 34.291 dalších institucí. 

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

 

STUDNA  

 
 

  
 
 

 

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

2.7. Koinónia, diakonia, leitúrgia  

V jedné vesnici se skupinka 
obyvatel stala křesťany. 
Zpočátku budili nedůvěru a 
ostatní obyvatelé vesnice se s 
nimi nechtěli stýkat.  
 Najednou už nemohli pobývat s ostatními na 
náměstí a povídat si.  Ženy nesměly brát vodu z 
vesnické studny. Noví křesťané byli nuceni 
vykopat si svoji studnu, a to na vlastní náklady.  
 

 Jednou se však stalo, že vesnická studna 
vyschla a zůstala bez vody. A tehdy křesťané 
pozvali své spoluobčany, aby přišli k nim a 
čerpali vodu z jejich studny. Každý věděl, že 
v domech křesťanů najde nabídnutou ruku k 
pomoci.  
 
 

Voda v kropence nám připomíná, že jsme se 
křtem stali křesťany. Kéž je to poznat z našeho 
chování, podobně, jak jsme to slyšeli v příběhu. 
 


