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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

  

1. čtení: Gn 22,1-2a.10-13.15-18 
 

Těžko pochopíme zvyk pradávných národů, že 
dokazovaly svoji zbožnost lidskými obětmi. Bůh 
Abrahámův dává najevo, že si nepřeje smrt dětí, 
ale naopak aby žily. Bůh, ve kterého i my věříme, 
není Bohem mrtvých, ale živých. 

 

 Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!“ 
Odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh pravil: „Vezmi 
svého syna, svého jediného syna, kterého 
miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho 
tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti 
označím.“ Když došli na místo od Boha 
určené, Abrahám tam vystavěl oltář a narovnal 
dříví. Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil 
svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho 
zavolal z nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten 
se ozval: „Tady jsem!“ Anděl řekl: „Nevztahuj 
svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť 
nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš 
svého syna, svého jediného syna.“  
 

 Abrahám pozdvihl své oči, a hle – za ním 
beran, který se chytil za rohy v křoví. Abrahám 
šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo 
svého syna. Hospodinův anděl zavolal na 
Abraháma podruhé z nebe a řekl: „Při sobě 
samém přísahám – praví Hospodin – že jsi to 
udělal a neodepřel jsi mi svého syna, svého 
jediného syna, zahrnu tě požehnáním a 
rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské 
hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé 
potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V 

tvém potomstvu budou požehnány všechny 
národy země za to, že jsi mě poslechl.“ 
 
2. čtení: Řím 8,31b-34  

 

Sv. Pavel v listě Římanům básnickým 
způsobem vyjadřuje neutuchající radost nad 
darem spásy. Bůh neváhal obětovat svého 
Syna pro záchranu lidí. Řečeno slovy svaté 
Terezičky: Kdo má Ježíše, má všechno! 
 

 Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal 
ho za nás za všecky, jak by nám s ním 
nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí 
se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh 
přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus 
Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po 
Boží pravici a přimlouvá se za nás! 
 

Evangelium: Mk 9,2-10  
 

Apoštolé poté, co prožili na hoře Ježíšovo 
proměnění, nechápou, proč by měl zemřít. 
Jejich víra je doposud pocitová. Mají však 
s Ježíšem prožít i Kalvárii, aby dorostli 
k nesení kříže vlastního i jiných. 

 

 Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a 
vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A 
byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě 
zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl 
tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a 
rozmlouvali s Ježíšem.  
 

S L O V O  N A  N E D Ě L I
2. neděle postní   28.2.2021 

 
LITURGICKÁ ČTENÍ  -  NA 2.  NEDĚLE POSTNÍ   

 

 První postní neděle nás vedla s Pánem Ježíšem na poušť, abychom lépe poznali sebe. Dnešní, 
druhá postní neděle, nás vede na Horu proměnění, abychom lépe poznali našeho Pána. 
 

Podle P. Ladislava Simajchla 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 5/ Z 18 
 

 Práce je povinností každého člověka, a ani svatý Josef, když ho Bůh vybral 
za pěstouna Syna Božího, nebyl od ní osvobozen. Jako tesař těžce pracoval, 
aby uživil svatou Rodinu. Zakusil nejistotu zítřka i tíhu podstoupených námah. 
Pán Ježíš nepochybně pomáhal svému pěstounovi jako dorůstající mladík i 
jako dospělý muž. Modleme se za lidi, kteří těžce pracují, aby uživili sebe a 

ÚROVEŇ 1:  
 

 Sv. Josef byl dobrým řemeslníkem, pracoval jako tesař. Znáš nějaká další řemesla? Víš o někom, 
kdo se řemeslem zabývá? Za dodržení epidemiologických podmínek navštiv nějakého řemeslníka 
a zkus se dozvědět víc o jeho práci. Vyfoť jeho práci, nebo si s ním udělej selfie a foto pošli 
s označením svého soutěžního kódu na emailovou adresu fary: farnost@farnostsebranice.cz  
 

 Nebo nám o řemeslnících něco víc napiš či nakresli. Také můžeš zajet do Dolního Újezdu – víc 
informací zjistíš na www.muzeum-dolniujezd.cz. (U malých dětí se samozřejmě počítá s větší 
pomocí dospělých) 

ÚROVEŇ 2:  
 

 Nauč se něco nového, co přinese užitek Tobě, nebo Tvému okolí (např. nauč 
se šít roušky, udělat domácí paštiku, naštípat třísky, vyrobit domácí kosmetiku, 
svíčku, březové koště, vyřezat lžíci). Svůj výtvor samozřejmě vyfoť a pošli na 
emailovou adresu fary: farnost@farnostsebranice.cz  

své rodiny. Prosme Boha zvláště za nezaměstnané, aby dokázali zajistit výživu svých nejbližších, 
nalezením dobrého zaměstnání. 

PRO DĚTI 

 V evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu. 
Vykladatelé se dohadují, o kterou horu mohlo jít. Když vyluštíš tuto křížovku, dozvíš se jméno 
hory, na kterém se shoduje nejvíce badatelů. 
 

Místo narození Ježíše         

Žena patriarchy Jákoba         

Na hoře Proměnění Ježíše něco zahalilo         

Řeka, ve které byl pokřtěn Ježíš         

Povolání Eliáše         

 
 
 
Tajenka: ……  ……  ……  ……  …… 



 Čtení mohou číst i děti, stejně jako přednést žalm (je možné nahradit ho vhodnou písní 
z kancionálu, Hosany apod.) Evangelium by měli číst rodiče, nebo někdo z dospělých. Biblický 
příběh můžete s menšími dětmi převyprávět, nakreslit (např. viz https://www.kanan.cz) s většími 
dětmi najít hlavní myšlenku, nebo slovo, které vás zaujalo. Je vhodné mít biblický text natištěný.  
 

4) Společně prosíme (a děkujeme) 
 

Prosby mohou vycházet z přečteného textu, nebo můžete zcela spontánně prosit za lidi, věci, 
situace, jednoduše za všechno, co je pro vás důležité a na čem vám záleží. Malé děti přečtou 
prosby z připravených papírů, případně s pomocí rodičů řeknou jednoduchou prosbu. 
 

5) Modlitba Otčenáš 
 

Po přímluvách se společně chytneme za ruce a pomodlíme se modlitbu Páně. Připojíme pak 
vzájemně pozdrav pokoje:  
 

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj také mít my a dávat ho i 
druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje. 
 

6) Požehnání 
 

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání. (Rodiče mohou při tom každému z 
dětí udělat křížek na čelo): 
 

P: Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. 
 

P: Dobrořečme Pánu. Všichni: Bohu díky. 
 

P.S. Pokud jste se rozhodli „adoptovat si“ nějaký kříž v okolí, (nebo kapličku), můžete si 
odpoledne udělat společnou vycházku a očistit nebo vyzdobit jej a pomodlit se za někoho.  
 

 
 

OHLÁŠKY 
 

 V pátek 5.3.2021 budu navštěvovat nemocné. Přihlásit na faře se mohou nemocní (mimo 
těch, které navštěvuji), a kteří chtějí návštěvu kněze a přijmout sv. smíření a Eucharistii. 
 

 Ke svátosti pomazání nemocných se můžete v době postní přihlásit na tel. 605 768 340, nebo 
se osobně domluvit se salesiány. Společné udílení svátosti pomazání v kostele letos nebude. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
28.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 

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 
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 v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence. 
 

 

UPOZORNĚNÍ:  
Stále platí přihlašování na nedělní mše svaté a sobotní mši v Lubné podle obvyklého způsobu. 

 

 

MYŠLENKA NA DEN 
 

 V dnešním evangeliu dává Kristus svým nejbližším apoštolům blíže nahlédnout kým je. Že je 
více než jen člověk a prorok, jak ho většina současníků vidí a chápe. Zjevuje se jim v přítomnosti 
a v dialogu se dvěma významnými starozákonními proroky, Mojžíšem a Eliášem. Tím naznačuje 
návaznost na předchozí etapu dějin spásy, která vrcholí právě v něm, Kristu – Mesiáši – 
milovaném Božím Synu, kterého je třeba poslouchat. Apoštolé byli z náhlého proměnění Pána 
zmateni a ustrašeni. Vůbec nechápali, o co jde. Všechno jim postupně docházelo až po vzkříšení 
Krista, a hlavně o Letnicích. 
 

 I my se často nacházíme v situacích, které v souvislosti s Kristem a jeho plánem spásy málo 
chápeme. Postní a následná velikonoční doba je právě příležitostí k hlubšímu pochopení Božího 
plánu spásy a jeho lásky, která se nejvýrazněji projevila v Kristově výkupné oběti na kříži, díky 
které Kristus každému člověku nabízí spásu. 

P. Josef Kopecký, salesián 
 

 Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je 
dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: 
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ 
Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli 
ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z 
oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný 
Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, 

najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom 
samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, 
přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o 
tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z 
mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali 
mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“. 

 
 

BOHOSLUŽBA V RODINĚ 
V naší zemi je situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši svatou. Jak 
připravit malou domácí bohoslužbu? Nabízíme návod, který si lze podle okolností přizpůsobit 
vašim podmínkám. Lze využít základních modliteb např. zde: https://www.modlitba.cz/modlitba-v-
zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby 
 

1) Připravme místo 
 

Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, 
svíce, kříž, Bible, ve které je založené místo, které budeme číst.  
 

Každý krok modlitby lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či klavír a jsou k 
dispozici noty. Odkaz na on-line písně: https://kancional.cz/ nebo https://www.karaoketexty.cz/texty-
pisni/krestanske-pisne-18370  
 

2) Začínáme 
 

Bohoslužbu začíná otec rodiny nebo maminka (zkráceně P jako předsedající) a začnou křížem: 
 

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 
 

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. 
Prosme nyní Pána Boha za odpuštění: Je možné použít úkon kajícnosti (Kancionál HK str. 51; 
kanc. OL str. 53) Následuje zakončení: 
 

P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí ochranou. Amen. 
 

3) Čteme z Písma svatého 
 

Texty najdete v Katolickém týdeníku, ve Slově na neděli nebo na https://www.vira.cz/nedelni-liturgie   


