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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

ÚROVEŇ 1:  
 

 Sv. Josef dostal od Boha velký úkol – být pěstounem Pána Ježíše. Bohu hodně důvěřoval a modlil 
se k němu. A víš, že jsou i modlitby ke sv. Josefovi? Podívej se do Kancionálu nebo na internet a 
jednu modlitbu si vyhledej a nauč se ji zpaměti. Až ji budeš umět odříkat, nahraj ji a pošli 
s označením svého soutěžního kódu na emailovou adresu fary: farnost@farnostsebranice.cz  
(U malých dětí se samozřejmě počítá s větší pomocí dospělých) 

 

 

SÍLA MODLITBY 
 

 Známý kněz abbé Aimé Duval vzpomíná, jak se učil doma modlitbě. Obdivoval svého tatínka, který byl tak silný, 
že dovedl zadržet splašeného koně. Uměl nadzvednout velkou kládu. Nikdy nezoufal, když se přihodilo jejich rodině 
něco těžkého. Přitom se neshrbil před pozemskými pány. Ale když se začal modlit, klekl si. Složil hlavu do dlaní a v 
tichosti se modlil. Chlapec si říkal: „Jak velký musí být Bůh, když náš silný a hrdý tatínek před ním pokleká. Ale 
zároveň, jak dobrý musí být Bůh, když tatínka přijme i v těch jeho obyčejných pracovních šatech?“ 
 

 Duval se učil modlitbě od maminky. Měla devět dětí, a když se večer rodina společně modlila, neklečela jako 
tatínek. Ani nemohla, vždyť pokaždé chovala na klíně nějaké dítě. Ale nenechala se z modlitby ničím vyrušit: ani 
vrtěním dětí, ani když venku zuřila bouře či kočka shodila talíř. Chlapec si říkal: „Jak důležitý musí být Pán 
Bůh, když maminka se nenechá vyrušit z rozhovoru s ním. Ale jak laskavý musí být Bůh, když přijme maminku s 
dítětem v náručí.“ 
 

 Jednou se předmodlívala Duvalova sestra. Drmolila, polykala celá slova. Tatínek, který dosud mlčel, řekl: 
„Začni znovu!“ A chlapec pochopil, že na modlitbu si musí člověk najít. 
 

 A pak přišel důležitý zážitek jeho života. Do své domoviny v Bretani se vrátil kněz, misionář z Maroka. Byl raněný 
a vysílený, ležel na zemi a chrlil krev. Duval, který měl tehdy dvanáct let, jej spatřil. Přiklekl k němu a ptal se ho, co 
potřebuje. „Přicházíš jak na zavolanou,“ odpověděl s námahou misionář. „Právě jsem se modlil k Pánu Bohu, 
aby mně někoho poslal. Víš, já umírám. Ale je třeba, aby někdo nastoupil na moje místo. Nemohl bys to být ty?“ A 
tehdy chlapec pochopil, jak mocná je modlitba, která ho přivedla k umírajícímu misionáři a vzbudila v něm 
neodolatelnou touhu stát se knězem. 
 

 P. Duval nás tedy ujišťuje, že Bůh je velký a dobrý. Dále nám připomíná, že Bůh je velmi důležitý a přitom laskavý. 
Připomínejme si jeho zkušenost, že modlitba je mocná a na modlitbu je třeba si najít čas. Návod, jak se naučit 
modlit, je jednoduchý: modlit se učíme tím, že se modlíme - podobně jako se naučíme běhat tím, že běháme. 
 

Podle knihy Mohli jiní, mohly jiné ... 

 
   

1. ČTENÍ: Lv 13,1-2,45-46 
 

Čtení ze starozákonní knihy Mojžíšovy ukazuje, 
jak se lidé před tisíciletími chránili před nakažlivou 
nemocí. Z těchto očisťovacích předpisů se později 
vyvinuly předpisy o kultovní čistotě vůbec. 

 
 Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže 
se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo 
světlá skvrna – což bývají příznaky zhoubného 
malomocenství – ať je přiveden k veleknězi 
Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží. 
Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať 
chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými 
vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: 
Nečistý, nečistý! Je nečistý po všechen čas, 
pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude 
bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor.“ 
 
2. ČTENÍ: 1 Kor 10,31-11,1 

 

Pro svatého Pavla je jedním z nejdůležitějších 
projevů křesťana vnitřní pravdivost. Ta nakonec 
vede k citlivému jednání vůči druhým lidem. 

 
 Bratři! Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, 
všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením 
ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. Já 
se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na 
druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale 
na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. 
Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista. 
 

EVANGELIUM: Mk 1,40-45  
 

Často čteme o „zázracích“ dnešní vědy a 
techniky. Ježíšovy zázraky jsou činy soucitné 
pomoci bolavému člověku. Poslechněme si, jak se 
Boží moc projevuje v Boží dobrotě. 

 

 K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na 
kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ 
Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho 
a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho 
malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho 
hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys 
někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a 
přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – 
jim na svědectví.“  
 

 On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a 
tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl 
veřejně vejít do města, ale zůstával venku na 
opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili 
lidé odevšad. 
 

 

APOŠTOLÁT MODLITBY - ÚNOR 
 

Všeobecný úmysl: Modleme se za ženy, které se 
staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, 
brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je 
vyslechnout. 
 

Národní úmysl: Děkujeme za dobré 
zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, 
kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz 
Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a 
láskou. 
 

S L O V O  N A  N E D Ě L I
6. neděle v mezidobí  14.2.2021 

 
LITURGICKÁ ČTENÍ  -  NA 6.  NEDĚLE V  MEZIDOBÍ   

 

 Moderní věda a technika dává člověku pocit moci. Ale slovo Boží mluví – i dnes – o člověku 
malomocném. Uvažujme, co všechno činí člověka málo mocným: nejen choroba tělesná, ale i 
choroba duševní – sobectví, které jej také vyhání ze společnosti ostatních. 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 3/ Z 18 
 

 Podobně jako Bůh jednal s Marií, když jí zjevil svůj plán spásy, zjevil svoje 
plány také Josefovi; udělal to prostřednictvím snů, které jsou v Bibli, jakož 
i u všech starobylých národů, považovány za prostředky, kterými zjevuje 
Bůh svou vůli. (Papež František) 
 

ÚROVEŇ 2:  
 

 Modlitba v tichu vedla Josefa k hluboké důvěře v Boží vedení. Nepochyboval, 
naslouchal a neváhal splnit, co mu bylo předkládáno Bohem ve snu.  
 

 Úkol – Kolikrát se Josefovi zjevil anděl Páně ve snu a on ho ochotně následoval? 
Odpověď pošli s označením svého soutěžního kódu to na emailovou adresu fary: 
farnost@farnostsebranice.cz  



 OHLÁŠKY 
 

 Mše svaté na popeleční středu (17.2.) budou v Sebranicích v 7,00 a v 18,30 hodin, 
v Lubné a v Širokém Dole v 18,00 hodin, a v Lezníku v 18,30 hodin. Při těchto mších 
bude udílen popelec. Na všechny mše svaté je nutné přihlásit se obvyklým způsobem 
jako na neděli. 

 

 Ve Velké síni v Sebranicích (na stolku pod kůrem v Lubné, Širokém Dole a Lezníku) si 
můžete vzít brožurku na postní dobu. Letošním tématem je výchova, texty napsali učitelé, 
rodiče, nebo ti, kteří mají zkušenost s výchovou, ať vlastních dětí, či lidí jim svěřených. 
Brožurka stojí 38,- Kč, peníze můžete dát do zelené pokladničky, případně do zákristie. 

 

 V neděli 28.2.2021 při mši svaté v 10,00 hodin budou uvedeny do bližší přípravy na sv. 
přijímání děti z naší farnosti. Farnosti se prvokomunikanti představí v příštím Slově na 
neděli. Na nás je, abychom tyto děti a jejich rodiny doprovázeli svou modlitbou a 
osobním příkladem víry. 

 

 Svátost pomazání nemocných letos z důvodu vládních omezení nebude udílena společně, 
ale individuálně, např. při návštěvě doma nebo na faře. Věřící, kteří chtějí tuto svátost 
přijmout, mohou se v době postní přihlásit na tel. 605 768 340, nebo se osobně domluvit 
se salesiány. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 

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. 
 

PRO MENŠÍ DĚTI 

 

Proč se Pán Ježíš dotkl malomocného? Neměl strach, 
že se nakazí zlou nemocí? 
Dotkl se ho proto, aby ho uzdravil. Z evangelia víme, 
že Pán Ježíš má ve svých rukou velkou moc. Umí  
uzdravit i těžce nemocné, umí potěšit trpící, křísí mrtvé. 
Kdy se tobě podařilo někomu s něčím pomoci? 

SLOVO NA DEN 
  

 Apoštol Pavel dnes hovoří o třech zásadách, které charakterizují život toho, kdo je v Kristu, kdo 
patří Kristu, kdo se připodobňuje Kristu. Život křesťana. Dělat vše pro Boží slávu: ‚Ať jíte, nebo 
pijete nebo cokoli jiného děláte, vše dělejte k oslavě Boží.‘ Nikomu nedávat v ničem pohoršení. 
To je - svým životním postojem a chováním napodobovat Ježíšovo jednání a uskutečňovat jeho 
přikázání (‚Kdo mě miluje, ten zachovává má přikázání!‘) 
 

 Nejde o plané moralizování, ale svědectví života. V duchu Pavlova příkladu následování Krista: 
‚Já se snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé‘ (tak jako Ježíšův život byl cele životem 
PRO nás). ‚Nehledím na to, co je prospěšné pro mě, ale na to, co je prospěšné všem ke spáse‘. 

P. Pavel Kadlečík, salesián 
 
 

 MODLITBY KE SVATÉMU JOSEFOVI 
 

 Josefe, snoubenče panenské Bohorodičky, uč nás neustále celé Boží pravdě a celé lidské 
důstojnosti, obsažené v povolání k manželství a k rodičovství. Svatý Josefe, vypros nám u Boha, 
ať dokážeme vytrvale spolupracovat s milostí velké svátosti, ve které si muž a žena slibují 
manželskou lásku, věrnost a úctu až do smrti.  
 

 Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce k těm, které nám Bůh zvláště svěřuje: k manželovi, k 
manželce a k těm, kterým manželé - rodiče společně předávají život. Uč nás zodpovědnosti za 
všechny formy života, od okamžiku početí, až do poslední chvíle života na této zemi. Uč nás řešit 
složité problémy spojené s prací v životě generací, počínaje mládeží – i v životě celých 
společností.  

(Jan Pavel II.) 
 

  

 Svatý Josefe při nás stůj,  
dům tento i nás opatruj.  
Sešli z nebe požehnání,  
ať nás všeho zlého chrání. 
 
 Ať se láska, svornost množí,  
bychom žili v bázni Boží,  
ve ctnostech vždy setrvali  
a do nebe se dostali.  
 

   

 Tak dnes k tobě voláme,  
o lásku tvou žádáme,  
přijmi klíče toho domu,  
odvrať od nás každou škodu. 
 
 Uč nás Boha milovat,  
hříchů se vždy varovat.  
Ať jsme živi zde na světě  
jako Ježíš, Maria a ty v Nazaretě. Amen. 
 

(Důvěrně s nebem) 
 
 

 

 

PRO POBAVENÍ 
 

Posteskne si cestovatel: „To je hrozné. Do té Jižní 
Ameriky, aby se člověk bál cestovat.  
Četl jsem v novinách, že tam bylo obrovské 
zemětřesení, které téměř úplně zničilo město 
Tuahtepetlempesaetluhtenpendor.  
Bylo by zajímavé zjistit, jak se to město jmenovalo 
před zemětřesením.“ 

  

 
 

Nedávná studie prokázala,  
že z 2.293.618.367 lidí je 94% příliš 
líných na to, než aby si přečetli celé 
toto číslo. 
 
Pesimista: Horší už to být nemůže! 
Optimista: Ale může! 

 
V dnešním evangeliu jsme slyšeli o malomocném, 
který vyhledal Ježíše a prosil o uzdravení. Pomoz 
malomocnému na obrázku najít cestu za Ježíšem. 
 


