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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

  

1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19 
 

K Samuelovi mluví Boží hlas - ale on to nepozná. 
Nepodobáme se často jemu i my, tím, že Bůh nás 
volá, ale my jeho hlasu nerozumíme? 

 

 Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu 
Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl: „Tady 
jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi 
mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať se a spi.“ Šel 
tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: „Samueli!“ 
Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal 
jsi mě.“ On odpověděl: „Nevolal jsem tě, synu můj; 
vrať se a spi.“ Samuel totiž neznal Hospodina, 
protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. 
Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, 
šel k Elimu a řekl: „Hle, tady jsem, volal jsi mě.“  
  

 Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli 
proto řekl Samuelovi: „Jdi spát. Bude-li pak volat, 
řekni: ‚Mluv, Hospodine, tvůj služebník 
poslouchá.‘“ Samuel tedy šel spát na své místo. 
Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: 
„Samueli, Samueli!“ A Samuel řekl: „Mluv, tvůj 
služebník poslouchá.“  Samuel rostl a Hospodin byl 
s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo 
nazmar. 
 
2. čtení: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 

 

Věřící v Korintu byli rozkolísaní. Jedni vše tělesné 
zavrhovali jako cosi nízkého a špatného, druzí zase 
žili jen pudově a smyslově. Svatý Pavel nás učí 
správnému vztahu k tělu. 

 

 Bratři! Tělo není pro smilnění; je pro Pána a 
Pán pro tělo. A Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí 
svou mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy 
Kristovými? Kdo se však oddá Pánu, je s ním 
jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Každý jiný 
hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. 
Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se proti 
vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je 
chrámem Ducha Svatého, který ve vás bydlí a 
kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami 
sobě? Byli jste přece koupeni, a to za vysokou 
cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem. 

 
Evangelium: Jan 1,35-42 
 

V pohádkách slýcháváme o tom, že „bohové“ 
sestoupili k lidem na zem. Nyní však v evangeliu 
uslyšíme o skutečném setkání Boha – Ježíše 
Krista se svými prvními učedníky. 
  

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. 
Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: 
„Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci 
slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se 
obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se 
jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: 
„Rabbi“ - to přeloženo znamená Mistře – 
„kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ 
Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali 
u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. 
Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana 

S L O V O  N A  N E D Ě L I
2. neděle v mezidobí  
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LITURGICKÁ ČTENÍ  -  NA 2.  NEDĚLE V  MEZIDOBÍ   

 

 Liturgická barva dnešní neděle nám připomíná, že skončily sváteční dny Vánoc a začíná 
„obyčejné“ období církevního roku – neděle v mezidobí. Každá neděle je však připomínkou 
Kristova vítězství nad smrtí. Je tudíž důvodem k radosti a oslavě Boží lásky, která překonává 
lidský hřích milosrdenstvím a sebeobětováním. 

BLAHOSLAVENÝ CARLO ACUTIS 
 

Italský světec oblečený v džínách, svetru 
a teniskách, patron současné digitální 
mládeže. 
 
 

Zemřel v 15 letech (r. 2006) na akutní 
leukemii a 10.10.2020 byl v Assisi papežem 
Františkem blahořečen. Vynikal 
počítačovou programovací schopností, ale 
také velkou láskou ke Kristu a k Panně 
Marii. Denně se modlil růženec. Často se 
zpovídal a každý den chodil na mši svatou, 
na kterou také zval své kamarády. Říkal: 
„Eucharistie je mou dálnicí do nebe“.  
 

 Jeho matka A. S. Acutis o svém synovi 
říká: „Carlo dobře znal nebezpečí skrytá v 
užívání počítačových technologií. Proto si 
také sám určil časové limity pro jejich 
užívání. Nechtěl být otrokem těchto nástrojů. 
Uměl je ovládat a využívat k šíření velké 
lásky, jakou choval k eucharistii a k Ježíši. 
Neuvěřitelné je, že pomocí ne právě 
nejlepšího počítače se mu podařilo 
dosáhnout na všechny kontinenty k tisícům 
vrstevníků. Připravil také výstavu o 

eucharistických zázracích, kterou hostilo 
mnoho poutních míst na celém světě, 
mládežnická střediska a univerzity.  
 Skrze tuto výstavu chtěl nabídnout jiným 
to, co bylo středem jeho života – Ježíše.“ I 
když žil v dobře situované rodině, sám žil 
velmi skromně. Za své úspory koupil 
jednomu žebrákovi spacák a večer nosíval 
jídlo bezdomovcům. 
 

Připravil P. Josef Kopecký, salesián 
 

 

Bonmot Carlo Acutise: „Všichni se rodí jako 
originály, ale mnozí umírají jako fotokopie“. 
 

PRO DĚTI – MALÝ KVÍZ 
 

1. Josef pocházel z rodu: 
a) Benjamínova 
b) Davidova 
c) Ezauova 

2. Josef se živil jako: 
a) pastevec a zemědělec 
b) učitel zákona 
c) tesař 

O svatém Josefovi 
toho z Bible moc 
nevíme. Avšak i to 
málo, co je zapsáno, 
stačí k tomu, 
abychom k němu 
vzhlíželi s velkým 
obdivem. Byl to muž, 
který s vírou v Boha 
zvládl situace, které si 
sám neplánoval a s 
kterými nepočítal. 
Stal se vzorem 
věřících mužů a 
ochráncem celé 
církve. 

  

3. Bůh chtěl, aby se Josef stal: 
a) snoubencem Panny Marie  
b) jedním z 12 apoštolů  
c) judským králem 

4. Bible říká, že Josef byl muž: 
a) spravedlivý 
b) výřečný 
c) silný 

  

5. Josef nebyl u: 
a) Ježíšova narození v Betlémě 
b) Ježíšovy smrti na kříži  
c) nalezení 12 letého Ježíše v chrámě 

6. Josef uchránil malého Ježíše před 
Herodem tak, že: 
a) ho ukryl ve stáji 
b) přemohl Heroda v boji  
c) utekl s Marií a Ježíšem do Egypta 

 
 

Vyber správné odpovědi a pošli na adresu farnost@farnostsebranice.cz. Správné odpovědi budou opět odměněny. 

1.   2.  3.  4.  5.  6.  



 

OHLÁŠKY 
 

 Upřesnění tříkrálové sbírky na Lezníku: Sbírka se koná po dohodě s pracovníky Charity 
Polička na třech místech – obchod Křivka, benzínová stanice Lezník a kaple na Lezníku. 
Termín sbírky je posunut do 24.1.2021. 

 

 Příspěvek do tříkrálové sbírky je také možné poslat na bankovní účet TKS: 66008822/0800, 
VS 77705021. Více informací naleznete na www.policka.charita.cz. 
 

 Zveme mládež, která ukončí letos 9. třídu a starší, na Together ve znamení: Překroč svůj 
stín. Akce se koná od 15. do 24. července 2021. 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 241. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,00 kaple SDB 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1) 7,00 
Sebranice 8,00 x x x x x x 8,00 
Sebranice  9,00 x x x x x x 9,00 
Lubná, Lezník, Š. Důl 9,00 x x x x x x 9,00 
Sebranice  10,00 x x x x x x 10,00 
Lubná, Lezník, Š. Důl 10,00 x x x x x x 10,00 
Sebranice 11,00 x x x x x x 11,00 
3) Široký Důl 4) Lubná x x 18,00 3) x 18,00 4) x 18,00 4) x 

Sebranice  x x x x x 17,00 2) x x 

5) Lezník 6) Sebranice x x x 18,30 5) x 18,30 6) x x 
 

1) Druhá sobotní mše sv. je v kapli komunity na úmysly v salesiánské aplikaci IZIDOOR. 
2) Adorace před NSO s možností sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence. 
 

 

UPOZORNĚNÍ:  
Svoji účast na nedělní mše svaté a sobotní mši v Lubné hlaste: Sebranice a Lubná u p. Marie 
Šplíchalové, tel. 605 532 881; Lezník u p. Ludmily Kopecké, tel. 605 335 959 a Široký Důl u 
p. Jiřího Mráze, tel. 739 838 866. 
 

slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona 
Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, 
řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ - to přeloženo 
znamená Kristus - a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš 

na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. 
Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu 
Petr (Skála). 
  

VÝROČÍ ÚMRTÍ P. IGNÁCE STUCHLÉHO 
  

 V neděli 17.1. si připomeneme výročí úmrtí 
P. Ignáce Stuchlého - prvního českého 
salesiána, který byl těsně před Vánocemi 
prohlášen ctihodným. Ten den plánuje také 
hlavní představený salesiánů vydat o Ignáci 
Stuchlém oficiální list. 
 

 Při té příležitosti bude v salesiánské kapli v 
Brně-Žabovřeskách celebrovat mši svatou v 
9.00 provinciál salesiánů P. Martin Hobza. 
Mše bude přenášena také na radiu Proglas. 
Večer v 18.00 bude mít P. Martin Hobza mši 
svatou na TV Noe. Připojte se také na: 
https://youtu.be/vv_R7IUcjM4  
 

SLOVO NA DEN 
  

 V synoptických evangeliích (Mt Mk L) najdeme zkratkovité schéma povolání učedníků: Ježíš 
šel kolem Galilejského jezera… uviděl Petra a Ondřeje… Jakuba a Jana… a řekl jim pojďte za 
mnou. A oni hned… opustili sítě… a šli za ním. Jen Janovo evangelium nám dává nahlédnout do 
procesu povolání a následování Ježíše.  
 

 Na začátku je svědectví. Prorok Jan, k němuž se na poušti stalo Hospodinovo slovo, je poslán, 
aby připravil cestu tomu, který přichází po něm a je větší než on, a aby na něho ukázal: Hle, 
Beránek Boží… Následuje setkání. Dva učedníci, kteří jsou s Janem, opouští proroka a jdou za 
Ježíšem. Ježíš začíná dialog, který vyústí v pozvání: Pojďte a podívejte se. Ti dva zůstávají u 
něho. Jak hluboce na ně setkání s Ježíšem zapůsobilo a jak významně jim změnilo život, ukazuje 
fakt, že milovaný učedník si po mnoha letech pamatuje dokonce i hodinu, kdy k tomuto setkání 
došlo. Setkání přerůstá v trvalý osobní vztah, do kterého jsou pozváni další lidé. Šimon Petr, Filip, 
Natanael… skrze svědectví prvních pozvaných. 
 

 Tak je od počátku Ježíšova veřejného života přítomna církev – kyriaké ekklésia – Pánovo svolání 
– společenství nového Božího lidu – i když zatím, troufnu si říci „v prenatálním stavu“. Nový Boží 
lid, v jehož středu je přítomný Bůh v člověku Ježíši Kristu. 
 

P. Pavel Kadlečík, salesián 
 

ROK SVATÉHO JOSEFA 
 

 Rok, zasvěcený sv. Josefovi, vyhlásil papež František 8.12.2020. Úmyslem papeže není zřejmě 
pouze rozvinout úctu věřících k tomuto světci. Mnohem důležitější je příklad, který nám 
Snoubenec Panny Marie dává: je to muž spravedlivý, člověk věrný své manželce i Bohu; nebojme 
se říct: opravdový chlap, na jehož slovo je spolehnutí. 
  

 A jestliže se o dnešních mužích říká (těžce se to přiznává), že jsou poněkud zženštilí, nemyslíte 
si, že je dobré inspirovat se u toho, kdo za všech okolností zůstal pevný, nekolísal jako větévka ve 
větru? Napadlo nás, že právě v tomto roce se budeme více zabývat Pěstounem Páně, abychom 
poznali a pochopili, že Bůh má i pro nás připravenou cestu, která nás vede správným směrem, a 
pokud jemu (Bohu) zůstaneme věrni, On nás nikdy neopustí. Tobě tedy, svatý Josefe, svěřujeme 
tuto aktivitu, a prosíme tě, abys nás svým příkladem vedl a vyprošoval Boží požehnání. 
 

za organizátory soutěže, Ladislav Kozubík 
 

PRO DĚTI, MLÁDEŽ, ALE I DOSPĚLÉ… 
 

 Od 31. ledna tohoto roku vyhlašujeme Soutěž po stopách sv. Josefa. Přihlásit se mohou malé 
děti (pochopitelně se svými rodiči), mládež, rodiny, ale i starší lidé, jednotlivci nebo manželé, – 
prostě všichni, kdo se chtějí dozvědět něco více o sv. Josefovi a nebojí se námahy. Registrovat se 
můžete na webových stránkách naší farnosti nebo na faře nejpozději do 31.1.2021!  Vy, starší, 
kteří nemáte přístup k internetu, nebojte se oslovit své vnuky, nebo se ozvěte přímo na tel. číslo 
605 768 340. 

- r - 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ K ROKU SV. JOSEFA 
  

 Vyhlašujeme výtvarnou soutěž o ceny 
k roku sv. Josefa. Zúčastnit se mohou všichni 
z farnosti v kategoriích: 1. a 2. stupeň ZŠ, 
mládež SŠ a VŠ a ostatní farníci. 
 

 Zadání je jednoduché: jakkoli ztvárnit 
postavu sv. Josefa: malbou, vyrobením sošky 
z jakéhokoli materiálu, batikováním, výšivkou 
apod. Výrobky můžete dát na faru do 28.3.2021. 
 

 Soutěž bude zakončena o Velikonocích 
4.4.2021 výstavou vytvořených děl. 
 

Tým Roku svatého Josefa 
 


