
 
PROGRAM: 
 

17,50  začínáme kostelními zvony 
 

  SEBRANICE 
18,00 – 18,45 mše svatá   
19,00 – 21,45 Co (ne)víme o sv. Mikuláši? 
  zdobení společné svíce  
  promítání fotek z velikonoční soutěže  
  a výstava nejzdařilejších fotografií 
22,00  Martin Kubát – píšťalové nebo digitální varhany?  
22,45  modlitba za farnost 
 

  LEZNÍK  
19,00 – 21,45 Co pro mě znamená Panna Maria Nanebevzatá? 
  Společně vytvoříme mozaiku. 
 

  STŘÍTEŽ  
19,00 – 21,45 legenda o sv. Václavovi 
  zapálení svíčky s úmyslem 
  slůvko na cestu 
 

  ŠIROKÝ DŮL  
19,00 – 21,45 kvíz o Janu Křtiteli 
  Jestli chceš, poznej sám sebe… 
 

  LUBNÁ  
19,00 – 21,45 Co nám dnes může říci sv. Anna? 
  liturgie – žaltář, misál, … 
  Pojď k ambonu a prostor je tvůj. 
  Vytvoř si vlastní žalm. 
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LUBNÁ 
Kaple sv. Anny, (1921), patrocinium 26.7. 
GPS: 49.772339, 16.220784 

 
Sv. Anna, patronka Florencie, Innsbrucku a 
Neapole; také se k ní obrací ti, kteří prosí za šťastný 
sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný 
porod; jako svou patronku ji vidí matky, vdovy, ženy 
v domácnosti a mnozí další, k nimž patří horníci, 
tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři, 
čeledíni, krejčí i krajkáři. 
 

Se svým manželem, sv. Jáchymem jsou vzorem 
především pro všechny prarodiče. 
 

 

U sv. Anny a sv. Jáchyma obdivujeme především čistotu jejich úmyslu, 
která pravděpodobně vycházela z jejich bezmezné důvěry v pomoc Boží. 
Společně vychovali dceru, Marii, budoucí matku Božího syna Ježíše. Kde 
jinde by Maria našla vzor naprostého odevzdání se Bohu než právě u 
svých rodičů.  
Můžete si pozorně všimnout obrazu sv. Anny a sv. Jáchyma, který 
namalovala naše farnice z Lezníka. Zvláště pak se zastavte u výkladu 
obrazu (v kapli v Lubné); ten se může stát i jistým  
návodem, jak spolupracovat s Božími dary. 
 
Svatá Anno, přimlouvej se za nás! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEBRANICE  
Kostel sv. Mikuláše, (1350), patrocinium 6.12. 
GPS: 49.7723442N, 16.2484603E 

 
Sv. Mikuláš, patron Apulie, Lotrinska, Ruska, Řecka, 

Sicílie; cestujících, dětí, hasičů, hostitelů, lékárníků, 

lihovarníků, lodníků, kameníků, knihařů, ministrantů, 

mlynářů, námořníků, nevinně odsouzených, 

novomanželů, obchodníků, osob s hypotečními úvěry, 

pekařů, pracovníků parfumerie, právníků, přadlen, 
řezníků, rybářů, soudců, studentů, tkalců, vědců, 

výrobců svíček, zajatců, zemědělců; vzýván za šťastný sňatek, jako ochránce na 

cestách, proti vodním pohromám, proti strachu, kvůli znovuzískání odcizených věcí a 

na ochranu před zloději… 
 

Patron hlavního kostela naší farnosti je jedním z nejznámějších a 
nejoblíbenějších světců. Je znám jako člověk dobrého srdce, který nikoho 
neponechal v nouzi, ale všem pomáhal; nenápadným způsobem tak 
ukázal, jak má vypadat opravdový křesťanský život. 
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Modlitba:  
Bože, dárce všeho dobra, vyslyš naše pokorné 
prosby a na přímluvu svatého biskupa Mikuláše stůj 
při nás v každém nebezpečí a veď nás bezpečnou 
cestou ke spáse. Amen. 
 



 
 
 
 
 
 
Milí návštěvníci Noci kostelů, 
 

připravili jsme pro vás program, který je nejen pestrý, ale, jak 
doufáme, i zajímavý. 
 

Přesto si dovoluji tvrdit, že tím úplně nejpodstatnějším je prostor 
našich kostelů a kaplí. Nabízí totiž tichou atmosféru nádherných 
sakrálních staveb, kterou po staletí vytvářela modlitba, práce a 
zbožnost našich předků. 
 

Chceme tímto navázat na zkušenost dřívějších generací a jejich 
snahu vytvářet kolem sebe svět poněkud lepší a přijatelnější.  
 

Průvodci dnešního večera vám budou svatí, kteří jsou patrony 
našich kostelů a kaplí: Panna Maria Nanebevzatá, které je 
zasvěcena kaple v Lezníku, sv. Mikuláš, hlavní patron farnosti, 
dále patron kaple ve Stříteži - sv. Václav, sv. Anna, patronka 
kaple v Lubné a sv. Jan Křtitel, patron kostela v Širokém Dole. 
 

V každém kostele nebo kapli se můžete pomodlit, využít připraveného 
programu a získat otisk unikátního razítka do svého poutního pasu. 
 

Přejeme vám příjemný zážitek dnešního večera. 
 

za organizátory Noci kostelů v naší farnosti 
Ladislav Kozubík 

 
 
 
 
 
 
 

LEZNÍK 
Kaple Panny Marie Nanebevzaté, (1888), patrocinium 15.8. 
GPS: 49.7538222N, 16.2661419E 
 
Panna Maria, patronka univerzální - všech křesťanů, kteří se k ní utíkají - 
protože je Matkou všech. 

Uvažovali jste někdy o tom, kým je pro vás Panna Maria? Jaké 
místo ve vašem životě zaujímá? Dnes máte příležitost, abyste se 
v kapli, která je Marii zasvěcena, zastavili, a chvilku porozjímali, 
čím vás nejvíce oslovuje. 
 

Co pro mě znamená Panna Maria 
Nanebevzatá? 
 
 

- Zářivá hvězda 
- Žena oděná světlem života 
- Přetékající Boží sláva 
- Veliké tajemství. 
- Vítězství obětující se lásky nad  
   egoismem 
- Dar pro mě, pro každého 
- Matka má, matka všech 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŠIROKÝ DŮL  
kostel svatého Jana Křtitele, (1350), patrocinium 24.6. 
GPS: 49.7460025N, 16.2197017E 
 
Sv. Jan Křtitel, patron Malty, Burgundska, Provence, Florencie, Amiens; tkalců, 
krejčích, kožešníků, koželuhů, barvířů, sedlářů, vinařů, hospodských, bednářů, 
kominíků, kovářů tesařů, architektů, zedníků, kameníků, vlastníků kin, pastýřů, 
sedláků, hudebníků, tanečníků, zpěváků 
 
Sv. Jan Křtitel se nejvíce proslavil větou: „On (Kristus) musí růst, 
já se menšit!“ Zřejmě pochopil, jak udržet v srdci plamen lásky, 
aby ho neuhasil závan pýchy. 

 

Janova pokora není v dnešním 
světě příliš běžná. Přesto však 
ukazuje na to nejdůležitější: aby 
mohl růst Kristus (Pravda) a ve 
světě vládl jeho pokoj (milo-
srdenství), musí se všichni lidé 
zmenšovat ve své pýše, 
důležitosti a nárocích. 
 

Jan Křtitel je tedy neustále 
aktuálním světcem v každé době.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STŘÍTEŽ 
Kaple sv. Václava, (1851), patrocinium 28.9. 
GPS: 49.7481044N, 16.2418311E 
 
Sv. Václav, patron Čech, Moravy; míru; sládků 
 

V legendě o sv. Václavovi se několikrát připomíná událost, kdy jeho 
protivníci spatřili po jeho boku stát anděly. Díky tomu, poznamenává 
legenda, mohl Václav vícekrát zabránit zbytečnému krveprolití a 
rozbrojům ve své zemi i nepřátelství okolních zemí. 

 

Z toho plyne, že hlavní „zbraní“ našeho 
prvního světce byla upřímná zbožnost a 
hluboká moudrost.  
 

Můžeme se jen domýšlet, že obojí 
vycházelo z lásky k Bohu a z lásky 
k nesmrtelným duším. Lásky, kterou mu 
od útlého dětství moudrým slovem i 
osobním příkladem vštěpovala do srdce 
jeho babička sv. Ludmila. 
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Z legendy napsané v X. století mnichem Kristiánem: 
 

Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil 
dobře, nahé odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i 
bohaté, služebníkům Božím přisluhoval a zdobil 
mnohé kostely. 
 

Dokonce i dnes, kdy si s pokorou začínáme 
uvědomovat, že člověk není pánem 
vesmíru; naopak musí respektovat řád, 
který Bůh vložil do svého stvoření.  
 

Těchto několik střípků dává k dispozici autorka 
obrazu Panny Marie Nanebevzaté. Jsou také 
pobídkou k našemu vlastnímu uvažování: 
 

Kým je Maria pro mě? 
 


