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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

  

1. čtení: Jon 3,1-5.10 
 

Nesnažím se i já, podobně jako Jonáš, utíkat před 
Bohem? Třeba tím, že neustále prosazuji své 
nápady, zatímco bych měl více času věnovat 
naslouchání Božímu slovu a ptát se, co je v mém 
životě jeho záměrem? 

 

 Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého 
města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ 
Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova 
rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři 
dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet 
městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní a 
Ninive bude vyvráceno!“  
 

 Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili 
půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Když Bůh 
viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, 
smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim 
hrozil. 
 
2. čtení: 1 Kor 7,29-31 

 

Co je pro mě skutečnou hodnotou a co 
malicherností? Svatý Pavel nás vybízí 
k moudrosti srdce, abychom neulpěli na 
hodnotách tohoto světa, ale spíše vzhlíželi 
k hodnotám věčným. 

 

 Říkám, bratři a sestry, toto: Čas je krátký. Proto ti, 
kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo 
pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by 
se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo 

zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by 
ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.!  
 

Evangelium: Mk 1,14-20 
 

Ježíš zasáhl svým slovem dvojici bratří 
natolik, že všeho nechali (práci, rodinu, 
vztahy k nejbližším) a šli za ním. Nyní chce 
oslovit Božím slovem mě!  
  

 Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš 
do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: 
„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží 
království. Obraťte se a věřte evangeliu!“  
  

 Když šel podél Galilejského moře, uviděl 
Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v 
moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: 
„Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře 
lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho.  
 

 Když popošel o něco dále, uviděl 
Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, 
jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. 
Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky 
na lodi a odešli za ním. 
 
 

AFORISMUS 
 
 Co nám Bůh může dát, přicházíme-li k Němu s 
plnýma rukama? 
 

Pavel Kororin 

S L O V O  N A  N E D Ě L I
3. neděle v mezidobí  24.1.2021 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ  -  NA 3.  NEDĚLE V  MEZIDOBÍ   
 

 Čas je krátký, čas se naplnil - využívejte dobře času! To je výzva dnešní neděle. Otázka tedy 
zní: Jak a k čemu jsme využili hodiny a dny v uplynulém týdnu? Kolik času jsme v dosavadním 
životě promarnili mrzoutstvím, hádkami, lenošením? 

FARNÍ SOUTĚŽ K ROKU SVATÉHO JOSEFA 
 

  Po druhé přípravné schůzce na Soutěž po 
stopách sv. Josefa jsme upravili pravidla 
následujícím způsobem: 
 

 Soutěž se koná od 31.1. do 30.5. 2021. 
 Přihlásit se můžete v těchto kategoriích: 

- 1. úroveň (1. stupeň ZŠ) 
- 2. úroveň (starší) 

 Účastnit se mohou děti, studenti, rodiče i 
prarodiče. 

 Přihlaste se na webových stránkách farnosti: 
www.farnostsebranice.cz, nebo na faře 
v Sebranicích (přihláška je ve Velké síni). 

 Jednotlivé úkoly budou zadávány ve farním 
lístečku „Slovo na neděli“ a na farních 
stránkách. 

 Z celkových 18 úkolů je povinnost splnit 15 
k zařazení mezi úspěšné účastníky. 

 Bodování: za každý splněný úkol odeslaný 
do následující neděle jsou 3 body; později 
poslaná správná řešení jsou za 1 bod. 

 Pokud by měl někdo problém s přihlášením, 
případně nemá připojení na internet, nebojte 
se oslovit organizátory, kteří vám rádi 
pomohou:  
Markéta Andrlová,  tel. 608 133 148 
Anna Hebronová, tel. 728 221 610 
Ladislav Kozubík tel. 605 768 340 

Důležité upozornění: 
Všichni přihlášení účastníci si, prosím, udělejte čas 
v neděli 30.5.2021 odpoledne, kdy proběhne 
zvláštní úkol mimo Sebranice. Budete potřebovat 
dopravu autem pro svou skupinu, mapu s GPS 
nebo čtečku QR kódu, a hlavně chuť zažít něco 
dobrodružného. Další informace o soutěži 
dostanete nejpozději do 31.1.2021. 
 

Organizátoři soutěže 

 
PRO DĚTI 
  

 Svátek Uvedení Páně do chrámu má lidový název Hromnice a církev ho slaví 2. února. Přečti si 
v Bibli úryvek Lk 2,22-40, a pak správně doplň do následujícího textu chybějící slova z nápovědy. 
Pomůže ti zrcadlo. 
 

Josef s Marií přinesli malého Ježíše do chrámu v ……………... Podle Mojžíšova zákona obětovali  

dvě ……………. V Jeruzalémě žil spravedlivý muž ……………., který očekával Mesiáše.  

Přišel do ……………., právě když tam rodiče Ježíše přinesli. Ten muž poznal v Ježíši Spasitele, 

vzal ho do ……………. a velebil Boha. Pak řekl Marii,  

že ……………. bude ten, kterému budou odporovat,  

a že její duši pronikne meč.  

V chrámu sloužila ……………. Anna.  

Ta velebila Boha a mluvila o Ježíši všem,  

kdo očekávali vykoupení ……………. 

 
 

 



 
OHLÁŠKY 
 

 V pondělí 25.1.2021 na svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola bude mše svatá v 18,30 hodin 
kostele v Sebranicích. Je to zároveň ukončení týdne modliteb za jednotu křesťanů. Od 17,00 
do 18,00 hodin bude soukromá adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a po ní 
modlitba sv. růžence. Během adorace a růžence bude možnost ke sv. smíření. 

 

 Svátek sv. Jana Boska oslavíme letos v naší farnosti poněkud netradičně. V neděli 31.1.2021 
bude od 14,00 do 18,00 hodin adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Adorace 
bude nejprve soukromá, v časovém rozmezí po půl hodině; od 17,30 hodin pak společná. 
Zájemci o adoraci se mohou přihlásit (podobně jako na mši svatou) u paní Marie Šplíchalové, 
tel. 605 532 881. 

 

 V úterý 2.2.2021 na svátek Uvedení Páně do chrámu budou mše svaté pouze v Sebranicích: 
v 7,00 a v 18,30 hodin. Při obou mších svatých bude žehnání svící. 

 

 Děkujeme všem, kdo přispěli do letošní tříkrálové sbírky. 
 

 Děkujeme také za dary, které jste dali ve sbírkách i osobními příspěvky na potřeby kostela a 
farních výdajů během podzimní pandemie: sbírky celkem – 150.677,- Kč; dary na běžný účet 
farnosti – 2x 20.000,- Kč, 1x 10.000,- Kč, 3x 3.000,- Kč, 5x 2.000,- Kč, a 5x 1.000,- Kč. 
Dary v hotovosti – 1x 30.000,- Kč, 1x 8.000,- Kč, 4x 2.000,- Kč. Bůh vám zaplať za vaši 
štědrost. Vaše dary nám pomohly překonat složitější finanční situaci. 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,00 x 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 17,00 2) x x x 17,00 2) x x 

5) Lezník 6) Sebranice x 18,30 6) 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 v kostele v Sebranicích před NSO, možnost 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. 
 

 

24. LEDEN: SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ – VZOR LASKAVOSTI 
 

„Víc much se nachytá na lžičku medu, než na sud octa!“ 
František Saleský, biskup 

SLOVO NA DEN 
  

 V Ježíšově „programovém prohlášení“: ‚Je plnost času, přiblížilo se Boží království, změňte smýšlení a uvěřte 
evangeliu‘, jsou volány konkrétní osoby – lidé k následování. Tato událost je vyjádřena s pomocí a v rámci 
schématu, jímž se dějí mnohá povolání ve Starém zákoně. Schéma obsahuje Boží pozvání (povolání), které je 
spojeno se zaslíbením. Podmíněno je odpovědí člověka: vyjití a přijetí poslání. 
 

 Jako příklad uvedu povolání Abrama – Abrahama (Gn 12,1nn). ‚Hospodin řekl Abramovi: vyjdi ze své 
země…‘ Abram je oddělen od starého lidstva, aby v něm Bůh vytvořil nový Boží lid. Abram je jeho zárodkem. 
To je obsahem zaslíbení: ‚Učiním tě velkým národem… tebou si budou žehnat všechny národy země.‘ Abram 
vstoupí do tohoto pozvání s odpoví činem: ‚Abram ihned vyšel, jakmile k němu Hospodin promluvil.‘ 
V Abramově odpovědi je přítomná dynamika dějin k proměně starého, animálního lidstva v Boží lid až 
k dovršení sjednoceného lidstva účastí na Božím Životě.  
 

 Ve schématu povolání učedníků vidíme pokračování tohoto Božího díla. Ten, kdo povolává (zve) je Ježíš, 
vtělený (Bůh) Syn: ‚Pojďte za mnou (následujte mě)‘. Učedníci jsou oddělení od „starozákonního“ Božího lidu, 
aby z nich Ježíš vytvořil zárodek „novozákonního“ Božího lidu. Zaslíbení je totéž, jako u Abrama, jen vyjádřeno 
jiným příměrem: ‚učiním z vás rybáře lidí‘. I odpověď je stejná: ‚Ihned nechali všeho a šli za ním‘. 
 

 Tato událost se nás bezprostředně týká. Každý z nás jednotlivě a všichni spolu jsme pozvání – 
povoláni. Být s Ježíšem a nechat se jím a jeho slovem proměnit v nového člověka – v nové dovršené lidstvo.  
 
 

P. Pavel Kadlečík, salesián 
 

 

 

ROK SV. JOSEFA - ODPUSTKY 
 

Možnost získání odpustků  
v „Roce sv. Josefa“ (8.12.2020 – 8.12.2021) 
 
„Odpustek“ znamená podle čl. 1471. KKC *) 
odpuštění časného trestu za hříchy, jejichž vina 
byla již zahlazena. Částečný odpustek nabízí 
částečné odpuštění časného trestu, plnomocný 
odpustek nabízí úplné odpuštění časného trestu. 

Smyslem odpustků není pouze pomoci 
věřícím odčinit tresty za hřích, ale také 
povzbudit je ke skutkům zbožnosti, pokání a 
lásky. Každý věřící může získat částečné i úplné 
odpustky pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob 
přímluvy **). 
 

Poznámka: Na odpustky nemáme pohlížet jako na 
magický, či obchodnický úkon, kterým se 
odstraní, resp. „zaplatí“ spáchané zlo, ale jako na 
nástroj Boží lásky; ta nezůstává u hříchu, ale jde 
k člověku a nabízí řešení k nápravě. Použitím 
odpustků tedy dáváme vzniknout dobru (lásce), 
které překrývá množství hříchů (srvn. 1Pe 4,8) 
 
 
 
 
 

 

*) Katechismus katolické církve; **) Can 994 

V Roce sv. Josefa nabízí církev plnomocné odpustky 
(při splnění obvyklých podmínek:  
 

 modlitba na úmysl papeže, sv. přijímání v ten 
den a svátost smíření v rozmezí několika dní) 
pro toho, kdo splní některé z následujících 
podmínek: 

 Kdo vykoná nějaký skutek duchovního nebo 
tělesného milosrdenství. 

 Rodiny nebo snoubenci kteří se společně modlí 
růženec. 

 Kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi. 
 Kdo se pomodlí litanie, nebo nějakou jinou 

modlitbu k sv. Josefovi na úmysl 
pronásledované církve a za pronásledované 
křesťany. 

 Kdo rozjímá (nejméně 30 min.) nad modlitbou 
„Otče náš“. 

 Starší a nemocní (kteří nemohou opustit svůj 
domov, ale mají v úmyslu splnit co nejdříve tři 
obvyklé podmínky), získají odpustky, když se modlí 
na počest sv. Josefa, nebo když obětují Bohu své 
bolesti a potíže. 
 

Připravil P. Josef Kopecký, SDB 
 
 

 


