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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

  

1. čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23 
 

Pisatel starozákonní Knihy kronik doznává, že 
judští králové za mnoho nestáli, že zavinili ztrátu 
národní samostatnosti a zajetí pod cizí nadvládou. 
I tak ale věří, že Boží odpovědí na lidskou pošetilost 
je milosrdná pomoc a záchrana. 
 

 Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha 
nevěrností. Napodobovali všechny hanebnosti 
pohanů a poskvrnili chrám, který si Hospodin 
posvětil v Jeruzalémě. Hospodin, Bůh jejich otců, 
posílal k nim bez ustání své posly, neboť měl soucit 
se svým lidem a se svým příbytkem. Ale oni se 
posmívali Božím poslům, pohrdali jeho slovy a 
tupili jeho proroky, až se vznítil Hospodinův hněv 
proti jeho lidu, že už nebylo léku. Nepřátelé spálili 
Boží chrám, zbořili hradby Jeruzaléma, všechny 
jeho paláce vydali napospas ohni a zničili všechny 
jeho cenné předměty. Nabuchodonosor vystěhoval 
do Babylóna všechny jeho obyvatele, kteří unikli 
meči. Sloužili jemu a jeho synům jako otroci až do 
zřízení perského království, aby se splnilo 
Hospodinovo slovo pronesené Jeremiášovými ústy, 
dokud by země nedostala náhradu za 
nezachovávané soboty. Po všechny dny zpustošení 
odpočívala, až se naplnilo sedmdesát let.  
 

 V prvém roce perského krále Kýra vzbudil 
Hospodin ducha Kýra, perského krále, aby se 
splnilo Hospodinovo slovo pronesené Jeremiá-
šovými ústy, a on dal prohlásit – i písemně – 
po celém království: Tak praví Kýros, perský král: 
Všechna království země mi dal Hospodin, Bůh 

nebes. On mi přikázal, abych mu vystavěl chrám v 
Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdo je mezi vámi ze 
všeho jeho lidu? Ať je Hospodin, jeho Bůh, s ním. 
Ať jde do Jeruzaléma! 
 
2. čtení: Ef 2,4-10 

 

Svatý Pavel zažil milosrdenství Boží v plné 
míře. Jeho vyprávění o Bohu je dílem mistrného 
básníka. 
 

 Bratři! Nekonečně milosrdný Bůh nás 
miloval svou velikou láskou, a když jsme byli 
mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu 
zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni! Když 
vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i 
nás, a když vykázal jemu místo v nebi, 
vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním 
spojeni. Tím chtěl v budoucím čase ukázat 
nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči 
nám, a to pro Krista Ježíše.  
 

 Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to 
vaší zásluhou, je to dar Boží! Dostáváte ho ne 
pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme 
přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k 
dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, 
abychom je pak uskutečňovali ve svém životě. 
  

Evangelium: Jan 3,14-21 
 

Bůh miluje svět a svého syna dává světu jako 
světlo, které ukazuje cestu k životu. Každý, kdo 
jedná v pravdě, jde k tomuto světlu. 

 

S L O V O  N A  N E D Ě L I
4. neděle postní   14.3.2021 

 
LITURGICKÁ ČTENÍ  -  NA 4.  NEDĚLE POSTNÍ   

 

 Boží příkazy mají svou velkou váhu. Nejsou to jenom nezávazné věty „aby se něco řeklo“, ani 
se nedá říci, že by nás Bůh jimi zkoušel, zda ho posloucháme. Každé slovo Páně je ryzí (srov. 
Žl 12,7), to znamená - nefalšované a upřímně slovo o lásce Boha k člověku. 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 7/ Z 18 
 

 Velkou ctitelkou sv. Josefa byla sv. Terezie od Ježíše, která jeho ochraně 
svěřila sebe samu i své dílo obnovy Karmelu. Píše o tom ve svém Životě: „Já 
si zvolila za svého přímluvce a patrona slavného sv. Josefa a svěřila jsem se 
mu s nadšením. Tento můj otec a ochránce mi pomohl v nesnázi, do které jsem 

ÚROVEŇ 1:  
 

 Zamysli se nad tím, jak se cítíš, co děláš. Je něco, z čeho máš radost, nebo naopak máš z něčeho 
strach, bojíš se něčeho? Napiš o tom sv. Josefovi, svěř se mu s konkrétními věcmi. Napiš (nebo 
nakresli) pár vět a dopis dej do obálky. (U malých dětí se samozřejmě počítá s větší pomocí 
dospělých) 

ÚROVEŇ 2:  
 

 Zamysli se nad tím, co právě prožíváš, je něco, co Tě trápí a nevíš si s tím 
rady, nevidíš východisko. Myslíš na někoho a nevíš, jak mu pomoci? Pokus se 
v pár větách svěřit starosti a úmysly sv. Josefovi, neboj se být konkrétní. Napiš 
je a vlož do obálky. 

 

se dostala, a v mnoha jiných daleko těžších, v nichž šlo o mou čest a o spásu mé duše. Viděla jsem 
jasně, že jeho pomoc byla vždy větší, než jsem mohla doufat. Nevzpomínám si, že bych ho někdy 
prosila o nějakou milost, aniž bych ji hned nedostala. A je to úchvatné vzpomínat na velkou přízeň, 
kterou mě Pán zahrnul, a na nebezpečí pro duši i tělo, z něhož mne vysvobodil na přímluvu tohoto 
požehnaného světce.  
 

 Jiným světcům, zdá se, že Bůh dovolil, aby nám přispívali v té či oné potřebě, zatímco já 
zakusila, že přímluva sv. Josefa se vztahuje na všechny. Tím nám Pán dává pochopit, že jako mu 
byl na zemi poddán, kde mu jako pěstoun mohl rozkazovat, tak i nyní v nebi udělá vše, oč ho 
požádá. … Nepoznala jsem člověka, který by ho opravdu ctil a prokazoval mu nějakou službu, 
aniž by rostl ve ctnosti. On totiž nesmírně pomáhá tomu, kdo se mu svěřuje. Už po několik let ho 
vždy prosím na jeho svátek o nějakou milost a vždycky jsem vyslyšena. A jestliže má prosba není 
zcela správná, on ji zaměří k mému většímu dobru.“ https://bosekarmelitky.cz 

 

UPOZORNĚNÍ PRO SOUTĚŽÍCÍ 
 

 Společná pouť soutěžících, která byla plánována na 31.5.2021 je z důvodu pouti na Pohoře 
přesunuta na neděli 6.6.2021 v odpoledních hodinách. Děkujeme za pochopení. 
 

 Při posílání úkolů na farnost@farnostsebranice.cz napiš, prosím, do předmětu zprávy vždy 
označení své skupiny a číslo úkolu: např. J 37, úkol č. 7. Usnadníš tím svou identifikaci. 

 

PRO OBĚ ÚROVNĚ: 
 

 Obálku zalep a dopředu napiš svoji vlastní adresu a na zadní stranu napiš „sv. Josef“ a kód 
soutěžícího. Nemusíš se bát o vyzrazení dopisu – obálku nikdo nebude rozbalovat. Takto 
připravený dopis vhoď do schránky na faře, nebo předej knězi po mši. Dopisy budou uloženy na 
bezpečném místě a nikdo, kromě tebe, nebude mít k nim přístup. (Svědectví o vyslyšených 
prosbách na přímluvu sv. Josefa si můžeš přečíst na www.fatym.com - Spolehli jsme se na 
přímluvu sv. Josefa.) 



 
 UPŘESNĚNÍ K ZADÁVÁNÍ VOLNÝCH INTENCÍ: 

Do intenčního deníku můžete zapisovat intence podle starého pořádku, tak, jak jsou v deníku 
předepsány. U mší, které jsou vloženy navíc a je volná intence, nejdříve si, prosím, zajistěte 
účast na této mši svaté (týká se Sebranic a Lubné) a zároveň můžete zapsat u paní Šplíchalové 
intenci. V Lezníku a Širokém Dole můžete zapsat intenci na mimořádné mše nejlépe v neděli 
po mši svaté, nebo telefonicky (605 768 340). 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 

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 

Lubná, Široký Důl x x x x x 18,00 x x 

5) Lezník 6) Sebranice a Lezník  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. 
 

 

Stále platí přihlašování na nedělní a sváteční mše svaté a sobotní mši v Lubné obvyklým způsobem. 

 

 Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš 
vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen 
Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze 
něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, 
že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 
věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, 
aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho 
spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo 

nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve 
jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak 
záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé 
měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky 
byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí 
světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly 
odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke 
světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou 
vykonány v Bohu.“ 
 

PAPEŽ FRANTIŠEK V IRÁKU  
 

 Irák si přál navštívit už papež Jan Pavel II., ale nebylo mu to dovoleno. Papež František je prvním 
papežem, který tuto převážně muslimskou zemi navštívil. Jde o další významný krok ve zlepšování 
a upevňování vzájemných vztahů mezi různými národy s různou kulturou a náboženstvím. Heslem 
jeho cesty bylo: „Přicházím jako poutník pokání i naděje“. V tomto duchu probíhala celá návštěva 
na různých místech Iráku. 
 

 Hned první den se konalo přátelské setkání s nejvyšší duchovní autoritou iráckých muslimských 
šiitů ajatolláhem Alim as-Sistáním. Papež toto setkání velice ocenil. Sistaniho hodnotí jako 
pokorného, ušlechtilého a moudrého člověka. Podobné bylo nedávné setkání papeže s nejvyšší 
náboženskou autoritou sunnitských muslimů Al-Tajibem v Arabských Emirátech (r.2019). Jde o 
významné kroky v růstu vzájemné úcty a respektu křesťanů a muslimů. V tomto duchu 
pokračovalo i setkání tří „abrahámovských náboženství“: judaismu, křesťanství a islámu, poblíž 
starobylého Uru, který v biblickém pradávnu na příkaz Hospodina opustil poslušný praotec 
Abraham, na kterého tři světová náboženství navazují. 
 

 Z Uru se papež přesunul do Bagdádu, hlavního města Iráku a zde měl večerní mší sv. v místním 
chaldejském ritu. Po Bagdádu následovala návštěva autonomní oblasti Kurdistánu, kde se v Irbilu 
setkal papež s místními představiteli. Dále cesta papeže pokračovala návštěvou Mosulu v Ninive, 
kde před vpádem Islámského státu představovali křesťané významnou část místního obyvatelstva. 
V Mosulu na Kostelním náměstí, kde jsou čtyři kostely, zničené teroristy Islámského státu se papež 
modlil za oběti války. 
 

 Na zpáteční cestě do Říma se papež svěřil novinářům, že tato cesta byla asi nejnáročnější ze 
všech jeho dosavadních třiatřiceti zahraničních cest, vzhledem ke stále napjaté politické i covidové 
situaci v Iráku. Navzdory tomu mu však tato návštěva vlila zase nový elán v současných únavných 
omezeních, vynucených covidovou pandemií. Prozradil, že v září tohoto roku plánuje navštívit 
eucharistický kongres v Maďarsku a při té příležitosti se chce zastavit i na Slovensku. 
 

P. Josef Kopecký, salesián 

OHLÁŠKY 
 

 V pátek 19.3.2021 na slavnost sv. Josefa budou mimořádně mše svaté i v Lubné a v Širokém 
Dole (v 18,00 hodin) a v Lezníku (v 18,30 hodin). V Sebranicích budou mše svaté v 7,00 a 
v 18,30 hodin. 

 

 Příležitost ke sv. smíření před Velikonocemi je v Sebranicích ve všední dny vždy ½ hodiny před 
každou mší svatou, v pátek už od 17,00 hodin, v Širokém Dole v úterý 23.3.2021 od 17,00 
hodin, v Lezníku ve středu 24.3.2021 od 17,30 hodin a v Lubné ve čtvrtek 25.3.2021 od 17,00 
hodin. 
 

PRO DĚTI 
 

 

Dnes jsme v evangeliu četli o světle a tmě. Najdi cestu bludištěm a dokresli paprsky 

podle vzoru. Obrázky osvětlené svíčkou jsou vidět. Najdeš jejich stíny? 

 

PRO POBAVENÍ 
 

Ptá se chatař sousedky: „Paní, proč nedáte na 
zahradu proti špačkům nějakého strašáka“ 
„Není třeba, na zahradě jsem skoro celý den.“ 
 

Povídají si dva kamarádi: „Já jsem včera chytil 
dvoumetrovou štiku.“ „To já jsem vylovil svíčku a 
ještě hořela.“ „Nelži, svíčka ve vodě nehoří!“ 
„Tak zkrať štiku a já zhasnu svíčku.“ 

 
Přijde kluk ze školy a říká: „Mami, představ 
si, že jsem dostal jedničku z matematiky.“ 
„Vážně?“ Ale néé… jenom si to představ.“ 

CITÁT Z BIBLE 
 

Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a 
nestrachuj. Dt 31,8 


