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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

  

1. čtení: Ex 20,1-17  
 

Vyvolený izraelský národ dostává životní 
pravidla, jak má žít člověk, který je obrazem 
Božím. Tato pravidla platí dodnes, i pro nás, 
pokud chceme jako lidé žít. 

 

 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já 
jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z 
egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít 
jiné bohy mimo mě. Nezneužiješ jména 
Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá 
bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 
Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Cti 
svého otce i svou matku, abys dlouho žil na 
zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 
Nezabiješ. Nezcizoložíš. Nepokradeš. 
Nevydáš křivé svědectví proti svému 
bližnímu. Nebudeš dychtit po domu svého 
bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého 
bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho 
otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, 
vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“ 
 
2. čtení: 1 Kor 1,22-25 

 

Židé i Řekové zcela jistě hledali Boha. Jejich 
chybou však bylo to, že posuzovali Stvořitele 
podle vlastních měřítek: Řekové podle „lidské“ 
moudrosti, Židé podle mesiánských znamení. 
Bůh je však větší než lidské představy. 
 

 Bratři! Židé si přejí zázraky, Řekové zase 
hledají moudrost, ale my kážeme Krista 

ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to 
pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou 
povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je 
Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť 
„pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a 
„slabá“ Boží věc je silnější než lidé. 
 

Evangelium: Jan 2,13-25 
 

Ježíš krátce před Velikonocemi vyčistil 
Jeruzalémský chrám od penězoměnců a 
prodavačů – lidí, kteří si udělali z náboženství 
výhodný obchod. I my máme provést duchovní 
očistu, na sobě, abychom se stali Božím 
chrámem. 

 

 Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se 
odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě 
zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i 
směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z 
provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s 
ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel 
peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům 
holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z 
domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si 
vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj 
dům mě stravuje.“  
 

 Židé mu však namítli: „Jakým znamením 
nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim 
odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech 
dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: 
„Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty 
že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On 
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 Každou neděli posloucháme, jak k nám promlouvá Boží slovo. Zvláště v dnešní době tato 
slova nabývají velké váhy. Bůh nelže, ani si nepotřebuje před někým dokazovat svou velikost. 
Jeho Slovo se stává vzorem pro naše lidské jednání. 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 6/ Z 18 
 

 V této naší době, kdy se ukazuje, že se práce znovu stává naléhavou sociální 
otázkou, že nezaměstnanost místy dosahuje závratné výše i v zemích, kde byl 
po desetiletí zřejmý určitý blahobyt, je nezbytné si nově uvědomit a pochopit 
význam práce, jež dává důstojnost a jejímž vzorným patronem je svatý Josef. 
Práce se stává účastí na samotném díle spásy, příležitostí k uspíšení příchodu 

ÚROVEŇ 1:  
 

 Sv. Josef byl pracovitý. Myslíš si o sobě, že jsi pracovitý/á? Vyber si nějakou činnost, se kterou 
můžeš doma pomoci, nebo vytvoř něco užitečného. Může to být i nějaká práce, které tě nebaví. 
Svou činnost, nebo výtvor vyfoť a pošli s označením svého soutěžního kódu na emailovou adresu 
fary: farnost@farnostsebranice.cz  (U malých dětí se samozřejmě počítá s větší pomocí dospělých) 

ÚROVEŇ 2:  
 

 Josef musel často překonávat obtížné situace a jednat navzdory svému 
nepohodlí. Zkus se také překonat a udělej něco, co jsi už dlouho odkládal/a 
(např. vymést kotel, zaštupovat ponožky, napsat dopis, udělat daňové přiznání, 
vyměnit blikající žárovku atd.) a pošli na adresu: farnost@farnostsebranice.cz  

království, rozvoje vlastního potenciálu a kvalit službou společnosti a pospolitosti. Práce se stává 
příležitostí nejen k seberealizaci, nýbrž také k realizaci rodiny – základní buňky společnosti. 
Rodina, které se nedostává práce, je více vystavena těžkostem, napětím, rozkolům, a dokonce 
zoufalému a zoufajícímu pokušení rozpadu. Jak můžeme mluvit o lidské důstojnosti, aniž 
bychom se snažili, aby každý měl možnost důstojné obživy. (Papež František) 
 

INFO K SOUTĚŽI  
 

 Poslední dva úkoly soutěže se zabývají dovedností rukou. Měli jste vytvořit něco nového, 
nebo udělat to, co jste už dlouhý čas odkládali. Oba úkoly podtrhovaly Josefovu pracovitost a 
vytrvalost. Úkol na čtvrtou neděli postní měl téma práce završit. Chtěli jsme vyzkoušet vaši 
dovednost, která by se projevila v napečení buchet, koláčů nebo nejrůznějších druhů pečiva. 
Tento úkol byl součástí plánovaného Postního koláče, aktivity, při které jedny šikovné ruce 
pečou a jiné ruce „kupují“ a utržené penízky se odevzdávají prostřednictvím Charity potřebným 
lidem v našich farnostech. 
 

 Tento plán však nevyšel a my jsme nuceni přesunout Postní koláč na lepší časy, podle situace 
to bude v době velikonoční, někdy koncem května. Náš organizační tým pohotově aktivitu 
přejmenoval na Misijní koláč, a zároveň poněkud pozměnil pravidla. Kromě pečiva můžete 
svýma rukama vytvořit jakoukoli věc, kterou při Misijním koláči nabídnete k „prodeji“ a 
pomůžete tím i k získání peněz potřebným.           -r- 
 

AFORISMUS 

Základním tématem křesťanství je změna - kdo se nechce měnit, měl by změnit náboženství. 
 

Pavel Kosorin 



 

 
 

OHLÁŠKY 
 

 Při svatopetrské sbírce bylo minulou neděli celkem vybráno 22.851,- Kč. Děkuji všem, kdo 
do této sbírky přispěli. 

 

 V pátek 12.3.2021 je nabídka duchovní obnovy pro mládež od 19,00 hodin přes aplikaci 
Zoom. Upřesnění pro připojení bude zveřejněno na FB stránkách farnosti Litomyšl. Odkaz 
najdete na https://www.facebook.com/proboststvilitomysl  

 

 V sobotu 13.3.2021 je další možnost postní duchovní obnovy s P. Janem Linhartem, 
prostřednictvím přenosu YouTube na internetu na kanále - Farnost Litomyšl. Z programu: v 
9:00 hodin první přednáška, v 10:00 hodin druhá přednáška, a v 11:00 hodin třetí přednáška 
+ dotazy. Dotazy je možné zasílat během dopoledne přes SMS na telefon 603 275 062. 
 

 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 
7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 

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 
 Ježíšovo vystoupení v Jeruzalémském chrámě, při kterém rozházel mince obchodníků a vyhnal 
prodavače býčků, se dá vysvětlit jedině veršem 69 žalmu „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje!“ 
Nezdá se, že by Ježíš odsuzoval oběti, kterými lidé projevovali vděčnost a poděkování Bohu, 
stejně jako prostřednictvím obětí prosili za usmíření a odpuštění svých hříchů. Ježíš miloval tento 
chrám jako dům nebeského Otce. Vzpomeňme jenom na situaci, kdy v něm, coby 12 letý, strávil 
několik dnů v rozhovoru s učiteli; tehdy snad ani nepostřehl, že se vlastně ztratil rodičům. O to víc 
ho muselo bolet, když viděl, jak se původní gesto lásky – oběti, darované Hospodinu – změnilo 
v pouhé obchodování ziskuchtivých prodavačů. 
 

 Tato evangelní scéna však nekončí „vyčištěním chrámu“. Dostává se nám i Ježíšova poučení. 
Kamenný chrám je místem, kde se člověk skutečně s Bohem setkat může. Je to však jenom 
prostředek ke opravdové komunikaci. Pravé setkání se odehrává v srdci člověka. To je prostor, 
který se buď otevírá působení Božímu, nebo je skrze pýchu, chamtivost a neupřímnost Bohu trvale 
uzavřen. „Zbořte tento chrám“, ukazuje Ježíš na honosnou stavbu, „a já ho ve třech dnech 
vystavím!“ Evangelista Jan poznamenává, že toto řekl o chrámu svého těla. 
 

 Co se tedy událo v oněch třech dnech? To, že Ježíš obnovil vztah mezi lidmi a Bohem, porušený 
hříchem našich dávných prarodičů. Že byl věrný Božímu zákonu a poslušný k poslání, které mu 
svěřil Otec v nebi. 
 

 Můžeme si být jistí, že se stejnou horlivostí, s jakou Ježíš obnovil zastaralý Jeruzalémský chrám, 
touží obnovit i chrámy našich srdcí. 

P. Ladislav Kozubík 

však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až 
byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho 
učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i 
slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě 
o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo 

v jeho jméno, když viděli znamení, která 
konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, 
protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu 
někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, 
co je v člověku. 
 

RŮŽE 

Německý básník Rilke bydlel jistý čas v Paříži. Každý den, když chodil na univerzitu se svou francouzskou 

přítelkyní, procházel jednu velmi rušnou ulici.  

Na jednom rohu této ulice vídal pokaždé žebračku, která prosila chodce o almužnu. Žena seděla bez hnutí 

jako socha vždycky na stejném místě s rukou nataženou a očima sklopenýma k zemi. 

Rilke jí nikdy nic nedal, zatímco jeho společnice ji pokaždé nějakým penízem podarovala.  

Mladé Francouzce to bylo divné, a tak se básníka jednou zeptala: „Proč té chudince nikdy nic nedáš?“ 

„Měli bychom obdarovávat srdce, ne ruce“, odpověděl básník. 

Dalšího dne přišel Rilke s nádhernou, čerstvě rozvitou růží. Vložil ji žebračce do ruky a chtěl odejít. A 

tu se stalo něco neočekávaného. Žebračka zvedla oči, pohlédla na básníka, namáhavě se zvedla ze 

země, uchopila jeho ruku a políbila ji. Růži přitiskla na prsa a pomalu odcházela. 

Celý týden ji nikdo neviděl. Ale za osm dní znovu seděla na svém obvyklém rohu ulice. Tiše a bez 

hnutí jako vždycky. 

„Z čeho žila po celou tu dobu, kdy nic nedostávala?“ ptala se francouzská dívka. 

„Z růže“, odpověděl básník. 

Bruno Ferrero 
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B I S O Á L O E U 

S L O V J M O L O 

 

OSMISMĚRKA 

Pán Ježíš v evangeliu jasně odsoudil ty, kdo dělali 
z Jeruzalémského chrámu tržnici. Naznačil, že on 
vytvoří nový chrám, ve kterém nebude vládnout 
lidská chtivost, ale Boží Duch. I sv. Pavel si půjčuje 
Ježíšova slova, když v 1 Kor 3 kap. a v 2 Kor 6 kap. 
napomíná křesťany podobnými slovy, která najdeš 
v osmisměrce. Získaná slova můžeš napsat do 
tajenky a poslat na farnost@farnostsebranice.cz  
 

Tajenka: 
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