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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 2/ Z 18 
 

 Také Josefovými útrapami prostupuje Boží vůle, Boží dějiny a jeho plán. 
Josef nás tak učí, že věřit v Boha znamená věřit i v to, že Bůh může působit 
skrze naše obavy, naše chyby a slabosti. Učí nás také, že uprostřed životních 
bouří nemusíme mít strach přenechat kormidlo své lodi Bohu. Někdy 
bychom chtěli mít všechno pod kontrolou, ale Bůh vidí vždy dál. 
 
ÚROVEŇ 1:  
 

Víš něco o životě sv. Josefa? V Bibli toho sice moc nenajdeme, ale přece. Podívej se na obrázky. 
Víš, co je to za události? Vystřihni obrázky (můžeš si je nejdříve ofotit) a zkus sestavit příběh o 
Josefovi, jak jde správně za sebou. Obrázky si nalep a vybarvi. Svůj výtvor vyfoť a pošli to na 
emailovou adresu fary: farnost@farnostsebranice.cz  
 

ÚROVEŇ 2:  

  

1. ČTENÍ: Job 7,1-4.6-7  
 

Lidé si od nepaměti kladou otázku: proč je na světě 
utrpení. Hrdina starozákonní knihy Job sice bývá 
vnímán jako věčně platné ztělesnění trpícího 
člověka; zároveň však ukazuje neochvějnou 
důvěru v Boží blízkost a pomoc člověku. 

 

 Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka 
na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok 
touží po stínu, jak nádeník čeká na svou 
výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a 
noci soužení byly mně přiděleny. Když 
uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí 
večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny 
jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou 
bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech, 
mé oko již nikdy neuzří štěstí.“ 

 
2. ČTENÍ: 1 Kor 9,16-19.22-23  

 

Co je smyslem mého života? Tato otázka nás může 
napadnout po přečtení úryvku z listu Korinťanům. 
Svatý Pavel vyznává, že smyslem jeho života se stalo 
hlásání evangelia. Nevnímá to jako jednu 
z možností, ale jako povinnost. Vždyť v jeho těle žije 
živý Kristus.  

 

 Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit 
nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, 
kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, 
kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však 
dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, 
který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, 
že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se 

vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. 
Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze 
sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší 
počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych 
získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, 
abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to 
všechno dělám proto, abych zároveň s nimi 
získal podíl v dobrech evangelia. 
 

EVANGELIUM: Mk 1,29-39  
 

Ježíš je v úryvku evangelia vykreslen jako 
skutečný zachránce; mnoha lidem účinně 
pomáhá. Jsem si vědom toho, že jeho pomoc 
potřebuji i já? 

 

 Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a 
Janem do Šimonova a Ondřejova domu. 
Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní 
pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. 
Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když 
nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu 
všechny nemocné a posedlé. Celé město se 
shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho 
nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal 
mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým 
duchům mluvit, protože věděli, kdo je.  
 

 Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel 
si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se 
svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli 
mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: 
„Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i 
tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A 
procházel celou Galilejí, kázal v jejich 
synagogách a vyháněl zlé duchy. 
 

S L O V O  N A  N E D Ě L I
5. neděle v mezidobí  7.2.2021 

 LITURGICKÁ ČTENÍ  -  NA 5.  NEDĚLE V  MEZIDOBÍ   
 

 Ve světě se vše mění, jediný Bůh je bez proměny – tak zní parafráze z hymnu TE DEUM. Bůh 
si přeje, aby se proměna světa dála podle neměnného Božího řádu. Mohu tomu napomoci i já 
svým životem. 
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1. Co znamená symbol Davidovy hvězdy? 
a. Znázorňuje 6 židovských svátků 

b. Znázorňuje 6 všedních dnů a vprostřed Šabat 

c. Znázorňuje 6 židovských kmenů  

 

2. Nosil Josef jako Žid jarmulku? 
a. Ano 
b. Ne  
c. Jen ve svátek  

3. Jak židé poznají, že už začal Šabat, když zrovna 
nejsou vidět hvězdy? 
a. Když skončí židovský Večerníček 
b. Když zvoní zvony na večerní modlitby  

c. Když vezmou černou a bílou nit a není mezi nimi 
poznat rozdíl 

 

Odpověď pošli na farní emailovou adresu: 
farnost@farnostsebranice.cz  
 
 

UPOZORNĚNÍ SOUTĚŽÍCÍM: 
Své odpovědi posílejte, prosím, 
s označením svého kódu! 

Lilie, symbol 
nevinnosti a čistoty,  

je atributem sv. Josefa. 



 
OHLÁŠKY 
 

 Odběratelé dětského časopisu NEZBEDA si jej můžete vyzvednout ve Velké síni. 
 

 Děkujeme všem, kdo pomohli napéct perníčky na Slavnost Dona Boska, i dětem, které 
část perníčků zabalily. 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 

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 18,00 3) x 18,00 4) x 18,00 4) 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 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. 
 

POZVÁNKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO POBAVENÍ 
 

Pán kupuje pro pejska obojek, ale jaksi 
se nemůže rozhodnout, jakou velikost si 
má vzít. 
„Tak sem přijďte i s vaším pejsánkem“, 
radí prodavačka. 
„Ale co vás nemá? To má být pro něho 

překvapení k narozeninám!“ 

 Potkají se dva kamarádi: 

 „Máš pěkný svetr. Víš, že k upletení 

jednoho svetru je potřeba tří ovcí?“ 

„Néé, já jsem ani nevěděl, že ovce umí 
plést.“ 

 

SLOVO NA DEN 
 

   
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Církev prochází dobou chaosu. To není zlé, pokud se nad ním vznáší Duch svatý, protože ten je 
příslibem stvoření. Církev dnes nepotřebuje nové liturgie, nové teologie, nové struktury, nýbrž 
nové srdce! Potřebujeme infuzi nového nadšení, zaujetí, odvahy... Potřebujeme nové sestoupení 
Ducha svatého, či lépe vyjádřeno: potřebujeme lidi naplněné Duchem svatým. 

Anthony de Mello 
 

 

SV. JOSEF PATRON OTCŮ A RODIN  
 

 Josef i když byl „jen“ pěstounem Božího syna Ježíše, plnil vzorně všechny povinnosti otce, ale 
i hlavy rodiny, tak, jak mu zákon ukládal. Pečoval o svatou rodinu po duchovní i hmotné stránce. 
Staral se, aby jeho rodina důstojně bydlela a měla co jíst. Neusiloval o přepych a o hmotné 
bohatství, ani o nějaké prestižní postavení ve společnosti, ale dbal o správné rozvržení času a sil k 
modlitbě, k práci, ke společným zážitkům, a to jak ve vlastní rodině, tak i ve společnosti, v níž 
jeho rodina žila. 
 

 Dokázal iniciativně řešit svízelné a nebezpečné situace, do kterých se s Marií a Ježíšem, ne svou 
vinou, dostal. Nerezignoval, když nemohl najít v Betlémě důstojný příbytek pro narození Ježíše. 
Nepropadl panice a zoufalství když museli utéct před Herodem. Důvěřoval v Boží pomoc a 
ochranu, ale věděl, že ze své strany musí vynaložit všechno potřebné úsilí, tak, jak je v jeho silách 
a schopnostech a teprve potom se může zcela spolehnout na Boží pomoc. 
 

 Prosme Boha, aby na přímluvu sv. Josefa i v našich rodinách dokázali otcové plnit vzorně své 
postavení otců. 
 

P. Josef Kopecký 
 

 Evangelista Marek popisuje v dnešním nedělním úryvku nejdříve 

Ježíšovu vnější činnost – pomoc nemocným, jejich uzdravování – a to 

lidi nejvíce přitahuje. Jsou fascinováni Ježíšovými skutky, jeho mocí. 

Není to však to hlavní, proč je Ježíš mezi lidmi. Tím neméně důležitým 

je jeho skrytá činnost: modlitba, která předchází hlásání radostné 

zvěsti, evangelia. 

 Ježíšova modlitba je studnicí nové energie, z níž vychází uzdravující síla. Mocné Boží slovo 

se tak nejvíce projevuje ve vztahu k lidem; Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli 

vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře (Mt 9,35). Při vzkříšení naimského mládence čteme 

v Lukášově evangeliu o soucitu Ježíše s matkou mrtvého: Když ji Ježíš uviděl, ‚bylo mu jí líto‘ 

(Lk 7, 13). Modlitba, rozhovor s Otcem v nebi, to bylo zřejmě to, co nejvíce přitahovalo a 

sbližovalo Ježíše s lidmi, takže byl velmi citlivý a vnímavý k jejich bolesti. Každé jeho slovo, 

dotek ruky, působilo uzdravení a pokoj v duši. 
 

 Modlitba a pravdivé slovo jsou zřejmě medikamenty, které potřebuje dnešní nemocný svět. 
Rozhovor s Bohem a četba Božího slova by tak měly být denním chlebem nás křesťanů. 
 

 

P. Ladislav Kozubík 

 

SKM Sebranice zve na letní chaloupky pro mladší  

i starší, pro holky i kluky. 

 
Mladší holky:     3.-10.7. 2021   1.-4. třída 

Mladší kluci:       1.-8.7. 2021  1.-5. třída 

Starší holky:  14.-21. 8. 2021  5.-9. třída 

Starší kluci:    1.-10. 7. 2021  5.-9. třída 

      


