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Z PRVNÍ STRANY: VZPOMÍNKA NA RŮŽENKU 
  

V Lubné jsem poměrně nová, přišla jsem do DPS a pomalu jsem se začala seznamovat s lidmi ze 
zdejší farnosti. Při mé první návštěvě velké besedy na faře jsem byla nesvá, moc lidí jsem neznala. 
Tu najednou za mnou přišla Růženka, chytla mě za ruku a do společnosti mě hezky uvedla. Vedla 
mě jako maminka. Bylo to krásné gesto, které by málokdo udělal. Moc si ji za to vážím. 
 

 Její energie a silná víra z ní vždy zářila. Strávili jsme spolu bezpočet jízd ranním autobusem 
na bohoslužby do Sebranic. 
 

Anna Kárská, 85 let, Lubná 
 
 Pro salesiány, kteří prošli Sebranicemi, nebo ze Sebranic přímo pocházejí, je paní Růženka 
Stráníková nezapomenutelná. Snad se řídila heslem Dona Boska: Da mihi animas, cetera tolle, 
(Dej mi duše ostatní si vezmi). Jak jinak by se dalo vysvětlit, že pro každého, ale zvláště pro 
děti měla pochopení, s láskou posloužila i těm nejmenším, uměla poradit bezradným, modlila 
se za mnoho lidí a měla otevření srdce i svůj dům pro mnohé.  
 

 Je zřejmé, že jí záleželo nejen na tom, aby všichni byli šťastni, ale aby také našli cestu k Bohu. 
 

 Růženko, za všechno Vám ze srdce děkujeme.  
Vděční salesiáni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K ADVENTU 
 

Každý den máte skvělou příležitost udělat pro sebe něco, co jste dlouhou dobu odkládali. 
 

Aforismy – Pavel Kosorin 
 
 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 

Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,00 7,00 7,00  7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Sebranice (kaple)  7,00       7,00  
Sebranice   8,00       8,00 
Sebranice    9,00       9,00 
Lubná, Lezník, Š. Důl   9,00       9,00 
Sebranice    10,00       10,00 
Lubná, Lezník, Š. Důl   10,00       10,00 
Sebranice   11,00       11,00 
Sebranice (adorace) 17,00       17,00   
Sebranice 18,00 18,00 18,00     18,00 18,00 18,00 
Lubná  18,00     18,00  18,00  
Široký Důl     18,00      
Lezník      18,30     

 

Na bohoslužbách může být v současné době 20 lidí. Je proto nutné na mše svaté se přihlásit. 
Pro Sebranice a Lubnou u paní Marie Šplíchalové, tel. 605 532 881, pro Lezník u paní Ludmily 
Kopecké, tel. 605 335 959 a pro Široký Důl u pana Jiřího Mráze, tel. 739 838 866. 

 
  SLOVO NA NEDĚLI 

  1. neděle adventní  29.11.2020 

 

VZPOMÍNKA NA RŮŽENKU…  

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 Vzpomeňme na naši nejstarší spolufarnici Růženu 
Stráníkovou, naši Růženku. Povoláním byla 
učitelkou v mateřské škole a tím také měla vztah k 
dětem. Učila náboženství v mateřské škole a také s 
dětmi nacvičovala různá přání a pásma básniček v 
kostele. 
 

 Pravidelně se zúčastňovala bohoslužeb a často se 
modlívala růženec a jako lektorka zřetelným 
přednesem obohacovala liturgii slova. Vstřícná a 
pozorná k druhým a zajímala se o dění ve farnosti. 
Ráda přijímala návštěvy a co u ní bylo zajímavé: 
měla pěkná kachlová kamna, která vydávala 
příjemné teplo a pohodu. Vařívala výborný 
bylinkový čaj, který vždy zahřál.  
 

 Budeš nám, Růženko, chybět, děkujeme za vše a 
Pán ti odplať vše dobré. 

Alena Pohorská 
 

 Růženka nás jako děti učila náboženství ve 
školce. Ve svém kroužku nás vedla ke zpěvu a 
recitování, s kterým jsme vystupovali při 
nejrůznějších událostech a obřadech. S úsměvem 
vzpomínám, jak nás připravovala na reálné 
situace a možné komplikace během vystoupení, 
abychom z nich dokázali vybruslit. Při nácviku se 
používala propiska namísto mikrofonu 😊. Ten 
nám přikládala k ústům při našem slovu. Pro malé 
caparty to bylo, samozřejmě, velice vtipné. Byly 
to hezké okamžiky. 
 

Tomáš Zavoral, 31let, Lubná 
 

  
Růženka učila tři z mých děti náboženství ve 
školce, a také vedla kroužek. Jedno z nejhezčích a 
nejdojemnějších vystoupeních bylo to na 
pohřbu malého Venouška Kladivo z Poříčí, 
který byl vrstevník mého syna.  
 

Sama jsem si ji oblíbila pro její vřelé slovo a 
inteligenci. Ráda jsem se za ní s dětmi 
zastavila na návštěvu.  
 

 Vzpomínky na přivítání bylinným čajem 
na kamnech připravených v krásné seknici 
plné úžasných ručně dělaných dekorací stále 
zahřejí. 
 

Vlasta Zavoralová, 55let, Lubná 
 
 Paní Stráníková měla široké salesiánské 
srdce, vešli se tam všichni, kdo prošli 
Sebranicemi, kdo tam působil a působí; 
spolupracovnice bez slibu! 

 

Ludmila Balášová 
 

 



 
LITURGICKÁ ČTENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

Bratři! Milost vám a pokoj od Boha, našeho 
Otce, a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás 
děkuji svému Bohu pro Boží milost, která 
vám byla dána v Kristu Ježíši.  

 
Neboť v něm jste v každém ohledu získali 

bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v 
poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo 
u vás jako pravé dokázáno, takže nejste 
pozadu v žádném Božím daru; jen ještě 
musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš 
Kristus.  

 
On vám také dá, že vytrváte až do konce, 

takže budete bez úhony v onen den našeho 
Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás 
povolal k tomu, abyste měli společenství s 
jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! 

 
 

Evangelium Mk 13,33-37 
 

 V evangeliu nám Pán Ježíš podává 
charakteristiku naší životní situace: Jsme 
jako nájemci světa a svého života. Máme se 
těšit na hospodáře, až přijde odměnit naši 
věrnost. 
 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, 
bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední 
den. Je to podobně jako s člověkem, který se 
vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým 
služebníkům plnou moc, každému jeho práci 
a vrátnému nařídil, aby bděl.  

 
Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán 

domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za 
kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání 
přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, 
říkám všem: Bděte!“ 

 

 

1. čtení Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7 
 

V prvním čtení smíme prožít důvěrnou chvíli s 
prorokem Izaiášem. Prorok se modlí. Ale jak se 
modlí! S jakým zaujetím, s jakou pokorou, s jakou 
důvěrou stojí před Bohem!   

 
Ty, Hospodine, jsi náš otec, „náš vykupitel“ 

je tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, 
Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že 
nám ztvrdlo srdce, abychom před tebou 
neměli bázeň?  

 
Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro 

kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl 
nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se 
rozplynuly hory. Sestoupil jsi a před tvou 
tváří se rozplynuly hory. Od věků nikdo 
neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko 
nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s 
těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, 
kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na 
tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses 
rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v 
hříších stále.  

 
Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak 
špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. 
Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás 
unášela jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, 
nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, 
neboť jsi před námi skryl svoji tvář, 
nepravosti jsi nás vydal napospas. A přece, 
Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme - ty 
jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni! 

 
 

2. čtení 1 Kor 1,3-9 
 

Svatý Pavel mluví o velkém daru Božím, který 
dává našemu životu nový smysl. Poslouchejme, 
koho tím darem míní. 

 
 

SLOVO NA DEN  
  

 Advent – advenió = příchod – přicházím. Ukazuje k vrcholné hranici posledního času, to je 
času mezi vzkříšením – zmrtvýchvstáním Krista a jeho paruzii – druhým (a definitivním) 
příchodem. Ukazuje k finalitě, dovršení dějin lidstva a celého vesmíru. Zve k naději a 
radostnému očekávání tohoto završení v radosti, štěstí a pokoji. Na otázku svých žáků: „Kdy 
to nastane“ Ježíš odpovídá: „buďte stále připraveni (bděte)“.  
 

 Otázka po čase totiž nemá smysl, je pouhou spekulací o věci nepodstatné. Není důležité kdy 
– ať už v mém osobním životě, nebo v dějinách celého lidstva – ale zda usiluji o život po vzoru 
Ježíše Krista, jak ho z nám z Písma, z evangelia a jsem tak na definitivní setkání s Bohem 
připraven. Připraven svým životem v souladu s Božím způsobem bytí. Každý člověk je 
nesmrtelná bytost, ale o našem trvalém (věčném bytí) za hranicí biologické smrti se rozhoduje 
„TEĎ“. Žiji k věčné radosti, štěstí a plnosti života, nebo k smutku, zoufalství a věčné 
prázdnotě? 

Pavel Kadlečík, salesián 

OHLÁŠKY 
  

• V pátek 27.11.2020 bude v kostele v Sebranicích pohřební mše svatá za zemřelého pana 
Jana Bulvy z Lubné a následné uložení tělesných pozůstatků na místním hřbitově. 
Pamatujme, prosím, na něho ve svých modlitbách. 

 

• Advent na vsi v roce 2020. Začátek adventu už od roku 2010 jsme zahajovali u ozdobeného 
stromečku u kapličky na Pohoře společně s našimi dětmi, rodiči a prarodiči. Letos je změna, jako 
ve všem. Stromečků bude po vsi rozsvíceno dne 29. 11. 2020 v 16,30 hodin více: u kapličky na 
Pohoře, u hřbitova a před školou. Zazpívejte si s rodinou, kamarády, přáteli a jen tak pobuďte u 
betlému, u stromečku. V neděli 29. 11. 2020 od 16,30 hodin Vás bude provázet místní rozhlas 
s přáním adventu a hudbou. Poděkování za věnované stromečky patří našim občanům, kteří je 
nezištně nabídli ze svých zahrad k výzdobě.                 Lenka Karalová 

 

• Žehnání adventních věnců bude v neděli 29.11.2020 na závěr každé mše svaté. 
 

• Milé děti, pokud je vám asi tak 3 až 9 let, chcete se sejít s jinými dětmi, poslechnout si, co 
nám Pán Ježíš říká v evangeliu, popovídat si o něm – a taky s Ním, písničkou mu děkovat 
i prosit, chyťte za ruku maminku, tatínka, babičku nebo dědu a přijďte ve středu 2.12.2020 
v 17,00 do sebranického kostela. Spolu tak vykročíme adventem k Vánocům. 
A možná přijde i ... - ale to nechám jako překvapení. Těšte se. (Spíše než děti budete jistě 
toto pozvání číst vy, rodiče. Ale věřím, že si s ním poradíte...)   Jožka Glogar, salesián 
 

 

A SVATÝ MIKULÁŠ LETOS NEBUDE? 
 

 Pro děti to samozřejmě není příznivá zpráva. Bohužel, takového „Mikuláše“, jako býval 
v minulých létech, si v tomto roce dopřát nemůžeme.  
 

 Nicméně děti (nejen ze Sebranic) se mohou zapojit do Výtvarné soutěže o nejkrásnějšího Mikuláše. 
Stačí jen jakýmkoli způsobem ztvárnit podobu patrona naší farnosti a přinést ji na Obecní úřad nebo 
na faru v Sebranicích nejpozději do pátku 4.12.2020 do 12,00 hodin. Všechny účastníky čeká malá, 
ale hezká odměna a v neděli na svátek sv. Mikuláše i hezká písnička z místního rozhlasu. J  
 


