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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

FARNÍ SOUTĚŽ 
 

 Milí farníci, začínáme soutěž zaměřenou k sv. Josefovi, jemuž papež 

František zasvětil tento rok. Celá soutěž má 18 úkolů, které budou 

vycházet na každý týden ve farním Slově na neděli. Je rozdělena na 

úroveň 1 (1. stupeň ZŠ) a úroveň 2, která bude poněkud obtížnější.  

 

ÚROVEŇ 1:  
 

Z Bible víme, že svatý Josef pocházel z rodu 
krále Davida a znal své příbuzné. Znáš i ty své 
příbuzné, své předky? Popovídej si s rodiči i 
prarodiči o svých příbuzných, zjisti, jak se 
jmenovali, odkud byli a zkuste společně 
vyhledat jejich fotografie. Vyber si tři své 
příbuzné, napiš jejich jména, kým pro tebe 
byli či jsou a pošli to na emailovou adresu 
fary: farnost@farnostsebranice.cz  
 

ÚROVEŇ 2:  
 

Kolik bylo podle Bible celkem 
pokolení od Abraháma po 
Josefa? Odpověď pošli na 
farní emailovou adresu: 
farnost@farnostsebranice.cz 

V apoštolském listu papeže Františka se píše: Jako potomek Davidův 

(srov. Mt 1,16–20), z jehož rodu se měl podle příslibu daného Davidovi 

skrze proroka Nátana (srov. 2 Sam 7) narodit Ježíš, a jako snoubenec 

Marie z Nazaretu, je svatý Josef spojnicí mezi Starým a Novým zákonem.  

 

SOUTĚŽNÍ 

OTÁZKA 

1/18 
 

 Zaregistrovaní účastníci mohou získávat body, za každý úkol dostanou nejvíce 3 body. Úkoly 

mohou řešit samozřejmě i neregistrovaní, ovšem bez nároků na body. Plný počet bodů získává 

ten, kdo správné řešení pošle do následujícího pátku od vydání Slova na neděli. Pozdější 

správná odpověď bude hodnocena 1 bodem. Účastníci si mohou vybrat mezi jednodušší a těžší 

úrovní; během soutěže mohou úroveň obtížnosti změnit, nebo splnit oba úkoly, vždy však 

dosáhnou nejvíce na 3 body. Soutěží jako tým (rodina nebo skupina) nebo jako jednotlivec. 

V případě nejasnosti můžete psát na farnost@farnostsebranice.cz. 
  

 Registrace je na webových stránkách farnosti: www.farnostsebranice.cz, nebo na faře 

v Sebranicích (přihláška je ve Velké síni). 
 

 

 

NEZBEDŮV HUMOR  

 Ptá se host číšníka: „Vy nedáváte na stůl 
párátka?“ „Dříve jsme je dávali, ale přestali 
jsme, protože je hosté nevraceli.“ 
 

Maminka se ptá malého Jirky: „Proč nechceš 
jíst? Před chvílí jsi tvrdil, že máš hlad jako 
vlk.“ „To mám, ale viděla jsi někdy vlka jíst 
dušenou mrkev?“ 
 

  

1. ČTENÍ: Dt 18,15-20 
 

Mnozí lidé by možná rádi věděli, co je čeká 
v budoucnu. Spokojí se však se Slovem Božím, které 
sestoupilo na zem, aby nám ukázalo cestu ke šťastné 
budoucnosti? Nebudou hledat jiné „proroky“, podle 
vlastních představ? 

 

 Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí 
proroka, jako jsem já, z tvého středu, z tvých bratrů, 
toho budete poslouchat. To jsi právě žádal od 
Hospodina, svého Boha, na Chorebu v den 
shromáždění, když jsi říkal: ‚Nemohu už slyšet hlas 
Hospodina, svého Boha, nemohu se už dívat na 
tento veliký oheň, abych nezemřel.‘ Hospodin mi 
tehdy řekl: ‚Správně mluví. Vzbudím jim proroka, 
jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova 
v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Kdo by 
však neposlechl mých slov, která bude mluvit v 
mém jménu, toho poženu k zodpovědnosti. Prorok, 
který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu 
neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných 
bohů, takový prorok musí zemřít!‘“ 
 
2. ČTENÍ: 1 Kor 7,32-35 

 

Svatý Pavel neradí lidem, zda se ženit nebo 
neženit. Spíše se za ně modlí a trpí, aby se sami 
správně rozhodli a zůstali čestnými lidmi a 
oddanými Bohu.  

 

 Bratři! Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo 
nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil 
Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak 

by se líbil manželce, a je rozdělen. A žena 
nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla 
svatá na těle i na duši. Ale když se provdá, stará 
se o věci světské, jak by se líbila muži. To však 
říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil 
smyčku, ale abych vás vedl k počestnosti a k 
nerušené oddanosti Pánu. 
 

EVANGELIUM: Mk 1,21-28 
 

Obrazem vyhnání zlých duchů chce 
evangelista říci, že Ježíš má plnou moc od Boha. 
Kde učí Ježíš, tam mizí zlo. 

 

 V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do 
synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože 
je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé 
Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk 
posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti 
po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? 
Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně 
rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“  
 

 Nečistý duch posedlým zalomcoval a s 
velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a 
ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a 
s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a 
poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned 
roznesla všude po celém galilejském kraji. 
 

 

 AFORISMUS  
 

 Když mluvíš, tvá slova by měla být lepší, než 
tvé mlčení. 

Arabské přísloví 

S L O V O  N A  N E D Ě L I
4. neděle v mezidobí  31.1.2021 

 
LITURGICKÁ ČTENÍ  -  NA 4.  NEDĚLE V  MEZIDOBÍ   

 

 Dnešní slovo Boží upozorňuje, že na světě v podstatě nevěřící člověk není. Každý na něco 
nebo někomu věří - buď věří v Boha, nebo věří blízkým lidem, nebo věří na pověry. Dokážu i 
já poctivě říci komu věřím v rozhodujících chvílích života? Je to Bůh, na koho spoléhám? 

To je jediný zvěrolékař, který navštěvuje 
své pacienty doma. 



 
OHLÁŠKY 
 

 Svátek sv. Jana Boska si letos v naší farnosti připomeneme v neděli 31.1.2021. Mše svaté 
budou z formuláře o sv. Janu Boskovi a od 14,00 do 18,00 hodin bude adorace před 
vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Adorace bude nejprve soukromá, v časovém 
rozmezí po půl hodině; od 17,30 hodin pak společná. 

 

 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.  
 

 Zájemci o adoraci v neděli (31.1.), a stejně tak i na obě mše svaté na Hromnice (2.2.) 
se, prosím, přihlaste u paní Marie Šplíchalové, tel. 605 532 881. 

 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,00 kaple 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 Lubná, Lezník, Š. Důl 9,00 x x x x x x 9,00 
Sebranice 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 
Sebranice x x x  x x 17,00 2) x x 

3) Široký Důl 4) Lubná x x není 3) x 18,00 4) x 18,00 4) x 

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

TAJEMSTVÍ RÁJE 

 Jeden statný, sebevědomý, drsný voják navštívil malého mnicha. „Mnichu,“ řekl mu, 
„vysvětli mi, co je to peklo a co ráj!“ 
 Mnich zvedl oči, podíval se na mohutného válečníka a odpověděl s velikým opovržením: 
„Tobě mám vysvětlovat, co je to peklo a co je ráj? Tobě bych nemohl vysvětlit vůbec nic. 
Jsi špinavý a páchneš, ostří tvé dýky dávno zrezavělo. Jsi hanbou všech vojáků. Jdi, ať tě 
nevidím, nemohu tě snést." 
 Voják se rozzuřil. Tvář mu vzteky zrudla, začal se chvět a nebyl schopen vydat hlásku. 
Tasil dýku a chystal se mnicha zabít. 
 „A to je peklo,“ zamumlal mnich. 
 To vojáka zastavilo. Najednou si uvědomil pokoru a odevzdanost tohoto malého 
opomíjeného mnicha. Vždyť on nabídl vlastní život, jen aby mu ukázal, co je peklo! Pomalu 
spustil dýku. V jeho duši se rozhostil mír a pocit vděčnosti. 
 „A toto je ráj,“ zamumlal mnich. 

Bruno Ferrero 
 

SLOVO NA DEN 
 Slyšeli jsme minulou neděli zvěst o blízkosti ‚Boží vlády‘ (království). A o radostné zvěsti, jíž 
jsme osvobozováni od pout naší sebestřednosti, zaměření na sebe… a od jiných pout, která nás 
svazují a omezují v rozvinutí našeho pravého lidství – stát se ‚obrazem Božím‘. Člověkem 
podobným Bohu v jeho smýšlení, jednání…  
 

 Dnes nám evangelní čtení ukazuje, jak se to děje. Skrze Ježíše, pravého Boha a pravého člověka. 
Především jeho slovem, které má moc. Mluví s nebývalou autoritou, která se rovná autoritě 
samotného Boha (Otce). Zároveň vychází najevo, skrze vyhnání démona, že tuto moc skutečně 
má. Jeho slovo i jeho čin je osvobozující moc. Být s Ním znamená být osvobozen od spoutání či 
od neblahého působení Satana. A jeho slovo, přilneme-li svým životem k němu, nás osvobozuje 
od naší uzavřenosti do sebe a otvírá ke společenství s Otcem a lidmi. Jinak, otvírá nás Životu. 
Božímu životu.  
 

 Zazní otázka: ‚Co (kdo) je to? Poroučí démonům a poslouchají ho‘. Odpověď už z dnešního 
čtení znáváme a v evangeliu se bude poznání prohlubovat až ke konečnému porozumění… 

 

P. Pavel Kadlečík, salesián 

 

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 
  

 Začátkem února (2.2) prožívá církev zdánlivě nenápadný, přece však velmi důležitý a milý 
svátek: Uvedení Páně do chrámu, nebo lidově – Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. 
Tento svátek připomíná událost, kdy Panna Maria a sv. Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho 
narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Svátek provází žehnání svící, které 
mají významnou symbolickou úlohu: svíce, která sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do 
temnot. (Pastorace.cz) 
 
 Možná si dovedeme představit tuto scénu: chudí manželé přicházejí do chrámu poděkovat Bohu 
za velký dar života a zasvětit malého Ježíše Boží lásce a Božímu vedení. Celá událost se odehrává 
ve skrytosti, není tak nápadná a nepřitahuje tolik pozornost lidí, jako například Vánoce. Přece však 
v sobě skrývá úžasnou symboliku: plamen svíce – a může být sebemenší – vždy narušuje, a 
nakonec překonává temnotu. Tma nikdy nemůže zvítězit nad světlem. Podobně Bůh chce 
zachránit svět ne nějakým velkým gestem, velkou silou, ale tím, že vstupuje do světa v podobě 
malého dítěte. Dítěte, které poroste v lásce, a nakonec láskou překoná veškeré zlo, které ovládá 
svět. 
 
 Na svátek Uvedení Páně do chrámu svolává diecézní biskup řeholníky a řeholnice, působící 
v jeho diecézi, k společnému setkání. Při něm, osoby Bohu zasvěcené, obnovují své rozhodnutí 
žít podle řeholních slibů a plnit v církvi svěřené poslaní. Letos žádné setkání s panem biskupem 
nebude. Všechny řeholní komunity své zasvěcení obnoví patrně ve svých řeholních domech. 
Nebude to tak slavnostní jako v Hradci Králové, ale o to nejde. Důležitý je vnitřní úmysl a poctivé 
rozhodnutí každého řeholníka plnit to, k čemu se Bohu zavázal.  
 
 Teď mě napadá: každý z vás kdysi někomu – lidem, Bohu – něco slíbil. Nechcete si na Hromnice 
– doma v rodině, nebo v kostele, nebo úplně sami – zapálit svíčku a před ní, jako tichou svědkyní, 
obnovit své sliby, které jste kdy někomu dali? 

Ladislav Kozubík  
 
 
 


