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‚VOLÁNÍ PO MÍRU‘ 
 To je heslo letošního, v pořadí již 36. mírového 
třídenního summitu v Římě, jehož hostitelem 
byla komunita Sant Egidio. Setkání se koná 
každoročně v návaznosti na shromáždění 
náboženských představitelů v Assisi v r. 1986, 
konané z iniciativy papeže Jana Pavla II. Letošní 
setkání vedle papeže Františka a dalších 
církevních činitelů navštívil též prezidenti Francie 
Macron a Itálie Mattarella. Za judaismus zde byl 
vrchní francouzský rabín Haim Korsia. Islám 
zastupoval generální tajemník Světové islámské 
ligy šejk Muhammad bin Abdul Karim Issa. Byli 
zde i zástupci buddhismu, šintoismu a hinduismu. 
 

 V závěru ceremoniálu v Koloseu zdůraznil 
papež, že náboženství nelze používat k válce. 
Svatý je pouze mír a nikdo nesmí používat jméno 
Boží k požehnání teroru a násilí. Jestli kolem sebe 
vidíte války, nerezignujte. Národy si přejí mír.  
 
 

 Katolická komunita St. Egidio vznikla v r. 1968 
a jmenuje se podle římského kostela sv. Jiljí ve 
čtvrti Trastevere, kde sídlí. Komunita se stará o lidi 
bez domova, uprchlíky a mírová jednání ve světě. 
 

 IOAN SAUCA V MOSKVĚ 
 Generální tajemník WCC (Světové rady církví) 
Ioan Sauca se vydal do Moskvy, aby 
s patriarchou moskevské pravoslavné církve 
Kirillem a s dalšími představiteli moskevského 
patriarchátu projednali postoj k válce na Ukrajině. 
Zástupci WCC vyjádřili znepokojení kvůli 
Kirillovým výrokům, kterými podpořil invazi na 
Ukrajině, a žádali vysvětlení. Členové ruské 
delegace uvedli, že patriarchovy výroky byly 
vytrženy z kontextu. Kirill dodal, že jeho výzvy 
k boji měly znamenat boj metafyzický proti 
temným silám, které jsou přítomny všude, nejen 
na západě. V září WCC hlasovala o vyloučení 
Ruské pravoslavné církve ze svého společenství, 
návrh však neprošel. Ekumenický pravoslavný 
patriarcha Bartoloměj I. minulý týden v mediích 

   

 Druhý způsob, jak charakterizovat obsah 
křesťanského učení odráží více naukovou stránku 
víry, ale nelze ji od života z víry oddělovat. Obě tyto 
charakteristiky jsou vzájemně organicky propojeny. 
Rozdíl je pouze v tom, na co je položen důraz. V 
prvním případě je to způsob křesťanského života 
prvotní církve, který kotví v poznání a porozumění 
Kristovu tajemství, a ukazuje k němu. Je zakotven ve 
svědectví křesťanského života první církve, která 
Kristovo tajemství poznala, porozuměla mu – a žije z 
něho. Základ pro druhou charakteristiku pak je 
poznání a porozumění Kristovu tajemství, které má 
[musí] ústit do křesťanského způsobu života a 
svědectví o Kristu.  
 Tuto ´druhou  ́ strukturu najdeme v katechizmu 
katolické církve a obsahuje v podstatě totéž, co 
charakteristika první. Východiskem této struktury je 
Boží slovo/Slovo, tedy vrcholné tajemství zjevení, 
tajemství Kristova života, slova, činů, smrti a 
vzkříšení, které ukazuje cestu k proměně našeho 
smýšlení, jednání a bytí, kterým vydáváme svědectví  
o Kristu.  
 Struktura křesťanského učení vychází z Božího 
slova/Slova a je rozdělena do čtyř celků uspořádaných 
systematicky a lze ho vyjádřit slovy věrouka, 
mravouka, liturgie, modlitba.  
 Termín věrouka odpovídá biblickému 
´apoštolské učení́ . Rámec tvoří tzv symbolon* 
[krédo, apoštolské vyznání víry], které obsahuje 
nejvýznamnější základy křesťanského učení – 
tajemství Trojjediného Boha, tajemství Kristovo od 
vtělení po velikonoční tajemství, tajemství Kristova 
mystického těla – církve, tajemství dovršení stvoření 
– lidstva, světa, času, dějin.  
 Termín mravouka [morálka, etika] odpovídá 
biblickému ´bratrské společenství .́ Jeho rámec tvoří 
tzv dekalog [tj deset slov, desatero], ovšem ve světle 
autoritativního Ježíšova výkladu tóry [učení, zákona], 
se základem v horském kázání [Mt 5-7]. 
Charakterizuje život svobodného člověka, 
osvobozeného [Bohem, Kristem] od modloslužby, 
sebestřednosti… Je to též etický kodex. Jde však o 
etiku založenou na nároku chránit přednostně práva 
bližního. Nikoli svá vlastní. Je to dokument 

nedotknutelnosti svobody a důstojnosti druhé osoby. 
Formuluje princip solidarity, lásky k bližnímu…  
 Termín liturgie odpovídá biblickému ĺámání 
chleba .́ Jeho rámec tvoří sedm svátostí, tj slavení 
svatých tajemství, skrze něž je nám darována, 
obnovována a živena naše víra, skrze níž  máme 
účast na nestvořeném a věčném Božím životě. Ve 
svátostech se děje naše spása. Důraz je položen na 
slavení eucharistie, kterou slavíme zejména proto, 
abychom děkovali, chválili a oslavovali Boha za 
veliké skutky, které nám učinil a činí, pozorně 
naslouchali Jeho slovu a v posvátných způsobách se 
setkali s Kristem, který živí náš vnitřní život [Boží 
život – zóé], a přetváří nás ke své podobě…  
 Termín modlitba pak zahrnuje společnou i 
osobní modlitbu – prosebnou, děkovnou a modlitbu 
chvály… Rámec tvoří modlitba Páně, v jejímž 
duchu se má odvíjet každá křesťanská modlitba.  
[*symbolon – z Ř symballó skládat, shromáždit, 
dávat dohromady, setkat se, spojovat se, též 
rozvažovat, pochopit… V pozadí je antický obyčej: 
dvě části předmětu [prstenu, tabulky…] do sebe 
zapadající jako poznávací znamení hostů, poslů, 
nebo smluvních partnerů. to symbolon znamení, 
známka, odznak, doporučení pro hosta [cizince], 
průkaz, smlouva].   
 

HUMOR NA KONEC 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zopakoval, že se moskevský patriarchát podřídil 
politickým ambicím Ruské federace a na 
patriarchu Kirilla apeloval, aby oddělil svůj postoj 
od politických zločinů, i kdyby to pro něj mělo 
znamenat odstoupení z funkce. 
 

POMOC OHROŽENÝM  
V Polsku začal pracovat církevní „Tým 

Papageno“, zaměřený na pomoc lidem, kteří se 
nachází v sebevražedné krizi. Tento vůbec první 
takto orientovaný tým vznikl v lodžské diecézi 
pod vedením teologa a psychoterapeuta P. 
Jaroslava Magierského. Už nyní se na něj obracejí 
desítky lidí z celého Polska se sebevražednými 
myšlenkami nebo po sebevražedných pokusech, 
ale také blízcí těch, kdo si sáhli na život. 
 

Ročně si v Polsku vezme život 5 tis. lidí, a 
zvláště mezi dětmi a mládeží sebevražednost roste. 
V ČR ročně spáchá sebevraždu kolem 1,2 tis. lidí. 
 

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

 

JIME, TADY JEŽÍŠ…  

 

 Jeden kněz si všiml, že do kostela často přichází 
neznámý muž. Vešel, postál chvilku vzadu a zmizel. 
Kněz se bál o sochy a kostelní pokladničky, proto 
požádal kostelníka, aby na to dohlédl. Jednoho dne 
kostelník muže oslovil a zeptal se ho, co tam dělá. Jen 
tak si povídám s Bohem, zněla odpověď. Jak to? řekl 
kostelník. Sotva vejdete, hned jste zase venku. To je 
modlitba? Cizí muž se hájil: Jen tady za ním zaskočím 
a řeknu mu: Ježíši, tady Jim.  
 

 Po nějaké době byl kněz na návštěvě v nemocnici 
a vrchní sestra mu hlásila, že mají nového pacienta: má 
na ostatní nemocné moc dobrý vliv. Nikdo nevěděl, 
odkud je, ale vyzařoval okolo sebe dobro a pokoj. Kněz 
ho okamžitě poznal; byl to ten divný návštěvník z 
kostela.  
 

 Zeptal se ho, odkud bere ten klid a radost. To moje 
návštěva, pane faráři, slyší odpověď. Každý den ke 
mně přijde a postojí u nohou mé postele. Koukne se na 
mě a řekne mi: Jime, tady Ježíš. 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.8. Věrouka, etika, liturgie, modlitba  



1. čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14  
 

 Slova z druhé knihy Makabejské na nás mohou 
působit až otřesně tím, jak popisují muka židovských 
bratří. Celý popis je ovšem svědectvím o věrnosti 
Božímu zákonu i o víře ve věčný život, kde budou 
všechna trápení zapomenuta a překonána. 
 

 Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich 
matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, 
aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z 
nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás 
ptáš a o čem se chceš od nás poučit? Jsme 
odhodláni spíše zemřít než překročit božské 
zákony otců.“ Druhý pak v poslední chvíli řekl: 
„Ničemo, bereš nám přítomný život, ale král 
všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu, protože 
umíráme za jeho zákony.“ Po něm byl týrán třetí. 
Když ho požádali, aby vyplázl jazyk, který mu 
chtěli uříznout, nebojácně vztáhl ruce na oheň a 
neohroženě řekl: „Dostal jsem je z nebe, ale kvůli 
Božím zákonům se o ně nestarám a doufám, že je 
znovu od něho obdržím.“ Sám král a jeho družina 
žasli nad duševní silou jinocha, který se vůbec 
nestaral o bolesti. Když zemřel, dali se do stejného 
mučení a týrání čtvrtého, který krátce před smrtí 
řekl: „Je dobré být poslán na smrt od lidí, když 
můžeme doufat od Boha, že znovu budeme od 
něho vzkříšeni. Pro tebe však vzkříšení k životu 
nebude!“.  
 

2. čtení: 2 Sol 2,16-3,5  
 

 Apoštol Pavel povzbuzuje věřící v Soluni k modlitbě 
a trpělivosti. V Pavlově případě nejde jen o laciné 
povzbuzování, protože stojí na pevném základě – na 
přesvědčení o Boží lásce vůči nám. 
 

 Bratři! Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, 
který nás miloval a ve své dobrotě nám dal 
nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať 
potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i 
slovu. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo 
Páně dále šířilo a bylo přijímáno s úctou, jak je 
tomu i u vás, a abychom byli osvobozeni od lidí 
zvrácených a zlých, neboť věřit není dáno všem. 
Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a chránit od 
zlého. Spoléháme na vás, že s pomocí Páně děláte 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 

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 ŠD x x x x x x LU 
18,00 x x ŠD x LU     SEB 2) LU x 
18,30 x x x SEB  x 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. 
 

 \ 

   ÚV O D  D O  L I T U R G I E  –  32 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
Blíží se konec církevního roku a s tím také v liturgii otevíráme téma konce života, věčnosti a dnes 
především pojem vzkříšení mrtvých. Není to pouhá teorie; konec života čeká každého z nás.  

a budete dělat, co vám nařizujeme. A Pán ať řídí 
vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli 
trpěliví tak, jako byl Kristus. 
 

Evangelium: Lk 20,27-38  
 

 Mnoho lidí, podobně jako Saduceové, pochybuji o 
vzkříšení a o věčném životě. Pán odpovídá jasně –život 
u Boha je skutečností. On je přece Bohem živých!   

	 K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, 
že není vzkříšení, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš 
pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, který 
měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku 
vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' 
Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel 
bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak 
všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. 
Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich bude 
tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za 
manželku všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto 
světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za 
hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, 
nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou 
zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, 
neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou 
vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o 
hořícím keři, když nazývá Pána `Bohem 
Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem 
Jakubovým'. On přece není Bohem mrtvých, ale 
živých, neboť všichni žijí pro něho“. 
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V neděli 6.11.2022 je měsíční sbírka na 
potřeby farnosti.  

 

• Mládež litomyšlského vikariátu vás zve na 
Bigvikariátko s názvem CESTA ZA 
OBZOR. Koná se o víkendu 18.-19.11.2022 
v Koclířově. Přihlásit se mohou mladí od 13 
let buď na FB vikariátu Litomyšl, nebo 
pomoci naskenovaného QR kódu. 

 

• Ve Slově na neděli je šestý úkol Soutěže o 
liturgii. Děti mohou úkol poslat na: 
farnost@farnostsebranice.cz   

 
v Věčné světlo nás upozorňuje na neustálou Boží přítomnost. Dnes už toto světélko 

skryté za červeným sklem krmíme elektřinou, ale dříve to byly olejové lampy vyžadující 
včasné dolévání paliva, aby lampa nezhasla. Naši předkové měli s věčným světlem 
stejnou starost, jakou si my vyzkoušíme pár dní v roce, když doma opatrujeme 
Betlémské světlo. 
 

v První křesťané neměli kostely ani svatostánky. Nemocným a vězněným se nosilo svaté 
přijímání rovnou od oltáře. Křesťané vnímali sami sebe jako živé svatostánky, navíc by 
uchovávání Nejsvětější svátosti v době pronásledování znamenalo nebezpečí prozrazení 
křesťanů a zneuctění této svátosti. Mnozí byli přistiženi při donášení svátého přijímání 
těm, kteří se nemohli mše svaté zúčastnit, a stálo je to život, např. sv. Tarsicius. 
 

Pro zvídavé něco navíc: 

Úkol č. 6 Najdi v kostele v Sebranicích, nebo ve vašem kostele/kapli svatostánek, vyfoť 
ho, (menší děti mohou poprosit o pomoc rodiče popros rodiče) a pošli na 
farnost@farnostsebranice.cz. Těšíme se na krásné fotky. 
 

 
Bára a Ondra 

 

Milí kamarádi, 
 

Svatostánek je posvátným místem v katolickém 
kostele. Je to zdobená skříňka, do níž se ukládá 
Eucharistie. Znamená to, že je zde přítomen sám 
Ježíš v podobě proměněného chleba – hostie. 
 

Na znamení Ježíšovy přítomnosti svítí u 
svatostánku stále světlo. Říkáme mu věčné 
světlo. Před svatostánkem poklekáme a nahlas 
nebo jen v duchu můžeme říct: Klaním se ti, 
Pane Ježíši. 

 

Svatostánek v kostele Sv. Ducha, St. Město (UH) 
Autor – Otmar Oliva, akademický sochař 

Každý kostel skýtá vzácný prostor, protože je místem zvláštní Boží přítomnosti. 
Když jdeme okolo, můžeme se zde aspoň na chvíli zastavit a pozdravit Pána Ježíše. 

 


