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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  

   

 Na faru nám přišla nabídka na objednávku 
dívčího časopisu IN! – který už v naší farnosti 
několik děvčat odebírá. I roce 2023 redakce 
nabízí bezplatný odběr časopisu, nicméně 
jedním dechem prosí o finanční podporu 
rodiče, dospělé příbuzné, farnosti – jelikož 
náklad na jeden časopis stojí 990,- Kč/rok. 
 

 Naše farnost nebude objednávat bezplatná 
čísla IN! a v současné finanční situaci je 
neúnosné sponzorovat (doplácet) z farních 
peněz větší částky peněz.  Existuje tedy několik 
možností: 
 

1. Děvčata si objednají na faře IN! za cenu 
700,- Kč/1 ks, a farnost doplatí 290,- Kč. 

2. Děvčata si objednají IN! soukromě a bude 
záležet na nich, zda zaplatí plnou cenu nebo 
využijí nabídky redakce nižší nebo žádné 
ceny. 

3. V případě nezájmu farnost odběr časopisu 
IN!  zruší. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

SLOVO NA NEDĚLI 
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MODLITBA ZA DOMOV 
 Už pošestnácté se v rámci oslav vzniku 
Československé republiky 28. října sešli zástupci 
křesťanských církví k Modlitbě za domov. 
Ekumenická bohoslužba organizovaná 
Ekumenickou radou církví se letos konala v 
Národním památníku na pražském Vítkově. 
 

 Ústředním tématem letošní Modlitby za domov 
byl žalm 121 „Odkud mi přijde pomoc?“  
Modlitbu spolu s dalšími duchovními vedl 
plzeňský biskup Tomáš Holub a hudebně ji 
doprovodil Kůhnův dětský sbor, Vladimír Merta a 
BrassFive Ústřední hudby Armády ČR. 
 

 Promluvy se nevyhnuly aktuálním tématům, 
jako je válka na Ukrajině. „Scházíme se v 
mimořádné době války na Ukrajině i sociální 
nejistoty v naší zemi,“ řekl na úvod biskup Holub a 
doplnil „modlitba by měla mít také mimořádnou 
formu společného hledání odpovědi na nelehké, ale 
zásadní otázky dnešní doby, na hledání před Boží 
tváří.“  „Válka na Ukrajině je zahanbující, je 
hanbou lidství“, řekl například vojenský kaplan 
Pavel Ruml v rozhovoru s farářkou a členkou 
československé obce legionářské Janou 
Šmardovou. 
 
PAPEŽ FRANTIŠEK V BAHRAJNU 
 Začátkem listopadu (3.–6.) navštívil papež 
František na své 39. zahraniční cestě království 
Bahrajn v Perském zálivu. Bahrajnský král Hamad 
spolu se svými syny, korunním princem a 
premiérem papeže po příletu velkolepě uvítal a 
spolu s ostatními přítomnými návštěvníky projevil 
papeži svou úctu a radost ze setkání. Během 
návštěvy se papež též setkal jak s prostými 
věřícími, tak i s různými hodnostáři křesťanů i 
muslimů, mezi nimi na příklad též s velkým 
imánem Al-Tajibem, rektorem významné káhirské 
muslimské univerzity Al-Azhar. S ním papež 
František vydal před lety důležitou výzvu pro celý 

Menší děti si mohou 
objednat na rok 2023 
časopis NEZBEDA. 
 
Cena zůstává stejná jako 
v letošním roce 2022. 
Stačí zapsat se na seznam 
na faře do 27.11.2022 a 
zaplatit stanovenou cenu: 

svět a pro všechna náboženství o naléhavosti 
vzájemného bratrství všech lidí.  
 

 V neděli měl papež František na bahrajnském 
národním stadionu mši sv., které se zúčastnilo 30 
tis. lidí, zastupujících 111 různých národností. 
Papež František kázal na Ježíšova slova z 5. kap. 
Matoušova evangelia – milovat všechny lidi a 
stále.  
 

 Papež se také setkal s mladými lidmi v katolické 
střední škole Nejsvětějšího Srdce Páně, vedené 
misionářskými sestrami. Tato škola navštěvovaná 
křesťanskými a muslimskými studenty poskytuje 
multikulturní vzdělání, založené na hodnotách 
čestnosti a spravedlnosti. Papež zde ocenil 
příkladnou výchovu mladých lidí různého 
náboženství k vzájemné úctě a spolupráci.     
 

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

 

JAK VZNIKL ROD ZVONAŘŮ  

 

Umění přivádět na svět 
nové zvony se obvykle 
dědí, děti přebírají firmu 
od rodičů. Nejde jen o 
vybavení zvonařské dílny 
a znalost technologie 
výroby, je to i srdeční 
záležitost.  

V Brodku u Přerova vyrůstal na začátku 
minulého století podnikavý student Josef 
Dytrych.  

 

Nejprve se věnoval letectví, potom 
pražení kávy, výrobě malovaných podnosů 
nebo klik u dveří. Když se po válce v naší 
zemi ujali vlády komunisté, nebylo možné 
soukromě podnikat, a Dytrych musel opět 
změnit činnost. Právě v té době praskl na 
kostelní věži v Brodku umíráček. Nebylo 
možné sehnat jiný zvon a opravit prasklý 

zvon je náročná a nákladná záležitost. 
Jednodušší je poškozený zvon roztavit a 
znovu odlít.  
 

Josef Dytrych se nabídl, že zvon přetaví. 
Přátelé ho odrazovali, že odlití zvonu je moc 
složité a bez zkušeností nemožné. Josef získal 
souhlas pana faráře, nastudoval si všechno o 
výrobě zvonů a brzy na věži kostela v Brodku 
zazněl přelitý umíráček, tentokrát však 
oznamoval zrození nového zvonařského rodu. 
 
 

Když uslyšíme vyzvánění zvonů, můžeme se při tom 
nejen pomodlit, případně si pospíšit, abychom 
nepřišli na mši svatou pozdě, ale můžeme také 
vzpomenout na člověka, který se rád pouštěl do věcí, 
které jiní považovali za nemožné, a dokázal, že 
možné jsou. 

 

 
 

Pokračování na poslední straně 

 

nabídka 
mít (být)  

JAK VZNIKL ROD ZVONAŘŮ  

pokračování z první strany 

 

Prostřednictvím farnosti si můžete IN! objednat 
do neděle 27.11.2022.  Znamená to zapsat se na 
faře na seznam a zaplatit požadovanou částku. 
 

Objednej si Nezbedu 

33. neděle v mezidobí   13.11.2022 
 

Nezbeda   440,- Kč 
Nezbeda+Cvrček 550,- Kč 
 
Děti zaplatí 400,- Kč (za Nezbedu) a 500,- Kč (za 
Nezbedu a Cvrčka). Farnost doplatí zbytek. 
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„Najel jsem na strom!“ vysvětluje řidič v 
autoservisu mechanikovi příčinu 
nabouraného auta. Ten auto několikrát 
obejde a pak se zeptá: „Kolikrát?“ 
 
Policejní kontrola: „Tak, a bude se foukat, 
pane řidiči!“ „Ale s radostí,“ povídá řidič, 
„kdepak vás to bolí?“ 
 



1. čtení: Mal 3,1920a  
 

 Malachiáš kritizuje nekvalitní vedení bohoslužeb 
odrážející skleslost, rezignaci a zklamání. Vrcholem 
proroctví je závěrečné zaslíbení dne Hospodinova, 
který docení jednání spravedlivých. 
 

 Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se 
stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí 
bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví 
Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen ani 
větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce 
spravedlnosti, které má na svých křídlech 
uzdravení.  
 

2. čtení: 2 Sol 3,7-12  
 

 Apoštol Pavel vybízí Soluňany k pracovitosti a 
varuje před zahálkou. Poctivá práce patří k pravému 
křesťanskému životu stejně neodmyslitelně jako 
snaha o vytrvalou modlitbu. 
 

 Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. 
Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme ani jsme 
chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne 
v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z nás 
nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo, 
ale dáváme vám sebe samy za vzor, který byste 
mohli napodobovat. Ano, už tehdy, když jsme byli 
u vás, přikazovali jsme vám: „Kdo nechce 
pracovat, ať nejí.“ A teď slyšíme, že někteří z vás 
žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi 
zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. 
Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou 
máme od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pracovali 
a jedli chléb, na který si sami vydělají. 
 

Evangelium: Lk 21,5-19  
 

 Ježíš sice mluví o katastrofách, které budou 
předcházet příchodu Páně, ale jedním dechem dodává 
učedníkům odvahu, aby v těžkých chvílích 
nemalomyslněli; naopak aby s důvěrou svěřovali svůj 
život do Božích rukou.   

	 Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými 
kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: 
„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen 
na kameni, všechno bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: 
„Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 

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 LU x x x x x x LE 
18,00 x x ŠD x LU     SEB 2) LU x 
18,30 x x x LE  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  –  33 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  
Texty dnešní neděle prezentují eschatologické výroky, tedy slova o posledních věcech člověka. Klíčové 
jsou dvě věci: blahobyt není samozřejmostí a Bůh má náš život ve svých rukou. 

že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, 
abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou 
pod mým jménem a budou říkat: ̀ Já jsem to!' a ̀ Ten 
čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o 
válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí 
stát napřed, ale nebude hned konec.“ Potom jim 
řekl: „Povstane národ proti národu a království proti 
království, budou velká zemětřesení, na různých 
místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení 
na nebi. Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, 
budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na 
soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a 
vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k 
svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: 
Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám 
dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou 
odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete 
zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, 
příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete 
pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z 
hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou 
duši“. 
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Při měsíční sbírce na potřeby farnosti (6.11.) 
bylo vybráno 23.080, - Kč (z toho 2.360, - Kč 
v Širokém Dole. Děkujeme všem, kdo do 
sbírky přispěli.  

 

• Děkujeme také za dary z posledního týdne 
5.000,- Kč, 2.000,- Kč a 500,- Kč. 

 

• V neděli 13.11.2022 je na faře setkání 
Ekonomické a Pastorační rady farnosti. 
Budeme řešit přípravu na Farní ples, který 
proběhne v pátek 13.1.2023. Na setkání obou 
rad uvítáme i další farníky, kteří jsou ochotni 
pomoci. 

 

• V neděli 20.11.2022 bude sbírka na 
pojištění kostelů a církevních budov. 

 

• V sobotu 26.11.2022 je od 17,00 hodin 
Rozsvěcování adventního stromu v Lubné. 

 
v Největší zvon v ČR se jmenuje Zikmund a je ve svatovítské katedrále. Váží asi 16 tun. 

Rozhoupává se ručně; jsou k tomu potřeba čtyři zvoníci a další čtyři na střídání, 
rozhoupání trvá půl minuty. 
 

v Zvony odlévají zvonaři ze zvonoviny do hliněných forem. Části zvonu se nazývají 
podle lidského těla (tělo, hlava, ramena, srdce, ústa). 
 

v Zvon vypadá téměř nezničitelně, velkým nebezpečím pro něho však je požár nebo 
války. Zvony se totiž přetavovaly na děla či jiné zbraně. 
 

v Ráno, v poledne a večer zvony ohlašují modlitbu Anděl Páně — připomínají událost 
zvěstování Panně Marii a to, že Bůh se stal člověkem. 
 

v U některých kostelů nalezneme zvonkohru. Jedná se o sadu různě naladěných 
menších zvonů, na které je možno hrát melodie. 
 

Pro zvídavé něco navíc: 

Úkol č. 7 Zkus zjistit, kolik zvonů má věž kostela v Sebranicích a jak se jmenují (menší 
děti mohou poprosit o pomoc rodiče) a výsledek pošli na 
farnost@farnostsebranice.cz.  

 
 
Kdyby Bůh mluvil jazykem teologů, nikdo by se s ním nebavil. 

Pavel Kosorin 
 

 

Bára a Ondra 

 

Milí kamarádi, 
 

Kostelní zvony zvou člověka k modlitbě a k bohoslužbě. Oznamují čas, radostné i smutné 
události, dříve ohlašovaly i nebezpečí (požár, povodeň, nepřátele apod.). Zvony mívají svá 
jména, většinou podle některého světce nebo světice. Každý zvon má srdce, které tluče o 
stěnu zvonu. Zvon je vlastně hudební nástroj. 

 

• Od neděle 27.11.2022 bude Putování sv. Rodiny. Zájemci se mohou zapsat do seznamu 
na stolku ve Velké síni. 
 

• Tradiční prodej kalendářů, knih, adventních svící a dárkových předmětů se uskuteční na 
1. adventní neděli 27. 11.2022 ve Velké síni. 
 

• V zákristii si můžete za 34,- Kč zakoupit Adventní brožury 2022.  
 

AFORISMUS 


