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1. čtení: Jer 31,31-34  
 

Izraelité, přes mocné skutky, které Bůh učinil 
k jejich osvobození z otroctví, stále pošilhávali po 
pohanských bozích. V Babylónském zajetí se jim ale 
otevřely oči; tam poznali, co znamená žít v nevěřícím 
prostředí. Navíc pochopili, že Bůh navzdory jejich 
zradě zůstává svému slibu věrný. 
 

 Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy 
sjednám s Izraelovým a Judovým domem 
novou smlouvu: ne jako byla smlouva, kterou 
jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za 
ruku, abych je vyvedl z egyptské země; 
smlouva, kterou zrušili, ačkoli já jsem byl 
jejich pánem – praví Hospodin. Taková bude 
smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem 
po těch dnech – praví Hospodin: Vložím svůj 
zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, 
budu jim Bohem a oni budou mým lidem! 
Nebude již učit druh druha, bratr bratra: 
„Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají 
všichni od nejmenšího do největšího – praví 
Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na 
jejich hřích už nevzpomenu. 
 
2. čtení: Žid 5,7-9  

 

Pokud by se nám zdálo, že Ježíš lehce a 
s přehledem vzal na sebe úkol zachránit 
zbloudilé lidstvo, pisatel listu Židům nám tuto 
mylnou představu vyvrací.  
 

 Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, 
přednesl s naléhavým voláním a se slzami 

vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od 
smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu 
k Bohu. Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se 
svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal 
své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro 
všechny, kteří ho poslouchají. 
 
 Evangelium: Jan 12,20-33  
 

Janovo evangelium přiznává, že Ježíše si 
přáli spatřit i pohané. Co je vedlo k této 
touze? Možná Ježíšova opravdovost, se kterou 
přiznává osobní lidskou slabost; možná i jeho 
věrnost poslání, protože nepřišel na svět, aby 
si nechal sloužit, ale aby položil svůj život jako 
výkupnou oběť za všechny. 

 

 Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako 
poutníci, aby se o svátcích zúčastnili 
bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k 
Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a 
prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ 
Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip 
pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to 
řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude 
oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže 
pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, 
zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný 
užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo 
však svůj život na tomto světě nenávidí, 
uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo 
chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, 
tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo 
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 Zdálo by se, že Bůh vyžaduje od lidí, aby trpně přijímali svůj osud. Nakonec i Ježíš vyzývá: 
„Kdo chce jít za mnou, ber na sebe denně svůj kříž a následuj mě!“ Pravdou je, že Bůh utrpení 
nemiluje, ale sám se stal člověkem, aby – v solidaritě s námi – zakusil, co je kříž. 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 8/ Z 18 
 

 Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v 
kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží povolání a papežem byl Jorge 
Bergoglio zvolen 13. 3. 2013 - několik dní před svátkem sv. Josefa. Proto 
si datum své inaugurace zvolil právě svátek sv. Josefa 19. 3. Odkaz na sv. 

ÚROVEŇ 1:  
 

 Sv. Josef byl i přes nelehkou situaci milující otec. I vaši rodiče vás mají rádi. Uvědomuješ si to? 
Přemýšlej o všem, co pro tebe tvoji rodiče dělají a poděkuj jim za to. Můžeš jim nakreslit obrázek, 
vyrobit přání, udělat snídani, nebo co tě napadne. Svoje poděkování zdokumentuj a pošli na 
emailovou adresu farnost@farnostsebranice.cz. (U malých dětí se samozřejmě počítá s větší 
pomocí dospělých) 

Josefa má i ve svém papežském znaku. Tématem Františkovy následné inaugurační promluvy 
bylo mj. Josefovo ochranářské a laskavé vůdcovství: Nikdy nezapomínejme, že skutečná moc je 
službou a že také papež, když vykonává moc, musí ještě více proniknout do oné služby, která zářně 
kulminuje na Kříži. Musí se nechat inspirovat pokornou, skutečnou a věrnou službou, jíž se 
vyznačoval svatý Josef, a jako on musí otevřít náruč k ochraně všeho Božího lidu a láskyplně 
obejmout všechny lidi, především ty nejchudší, nejslabší, ty nejméně důležité, ty z Matoušova 
seznamu posledního soudu lásky: hladové, žíznivé, pocestné, nahé, nemocné a ty ve vězení 
(Matouš 25,31-46). Jen ti, kteří slouží s láskou, mohou chránit! Podle knihy: Ivereigh Austin, 
Papež reformátor. 
 

ÚROVEŇ 2:  
 

 Tento týden slavíme svátek sv. Josefa. Šifra ti napoví něco o jeho jmenovci a dovede 
tě k verši v bibli. Úkol: Pošli text tajenky a číslo verše, ke kterému tě dovedla, na 
farnost@farnostsebranice.cz. (K hledání můžeš použít stránky www.biblenet.cz) 
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Návod k ideálnímu použití: obrazec vpravo (případně oba obrazce) můžeš okopírovat a nalepit na 
tvrdý papír a vystřihnout, potom opatrně vystřihni prázdné čtverečky a můžeš začít luštit. 

Sv. Josef 
19. března 



 OHLÁŠKY 
 

 Ve čtvrtek 25.3.2021 na slavnost Zvěstování Páně 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 pátky večer 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. 

 

 V neděli 28.3.2021 bude měsíční sbírka na potřeby farnosti. Z ní část použijeme na 
podporu Adopce na dálku. Pro dvě indické děti, Ashmithu a Anthony Felixe, které naše 
farnost finančně podporuje, potřebujeme vybrat 13 tis. korun. Své příspěvky pro tyto děti 
můžete dát na i faru. 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 

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 
Lubná  x x x x 18,00 x 18,00  x 

Sebranice x x x x x 17,00 2) x x 

Široký Důl x x 18,00 x 18,00  x x 

Lezník  x x x 18,30 18,30  x x 

Sebranice  x x x  18,30 18,30 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. 

slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje 
duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, 
vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té 
hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ 
Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě 
oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, 
říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu 

promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas 
se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní 
nastává soud nad tímto světem, nyní bude 
vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze 
země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi 
slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. 
 
 

SLOVO NA DEN  
 

 Kristus nás upozorňuje, že „nepadne-li zrno do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, 
přinese hojný užitek.“ Kristus nám v tom sám šel příkladem. Obětoval za nás svůj život na kříži. 
Díky tomu všem lidem umožnil spásu a sám sobě tím získal nesmírnou slávu jak na zemi, hlavně 
však velkolepou, věčnou slávu v nebeském království.  
 

 Kristus nás tím zároveň vybízí k následování. „Kdo chce jít za mnou, ať vezme svůj kříž a 
následuje mne.“ Je třeba si uvědomit, že nejde jen o následování na křížové cestě, ale samozřejmě 
i o následování k nebeské slávě a blaženosti. Bylo by špatné a mylné vidět izolovaně jen bolestný 
kříž a nevidět slavné vzkříšení, a to jak u Krista, tak ale i u nás.  
 

 Naučme se vnímat Kristův kříž vždy v souvislosti s jeho slavným vzkříšením a s naší spásou a 
podobně vždy vnímat i naše kříže, mimořádné í ty každodenní, v souvislosti s naším slavným 
vzkříšením a také s možností přispět touto cestou i ke spáse druhých.  
 

P. Josef Kopecký, salesián 
 PRO DĚTI 
 

Nepochybuji o dětech, že jsou pracovité a rády 
rodičům pomáhají. Zkuste pojmenovat nástroje, 
se kterými (možná) Ježíš pomáhal svému 
pěstounovi, svatému Josefovi. 
 

PRO ZASMÁNÍ 

 

Tak, Františku, už sis pohrál s opičkama 
a je na čase jít domů. 

Láteří bytový zloděj: „Všichni si odjedou 
na dovolenou a já abych makal!“ 
 
„Nechápu, jak někdo mohl uhodnout můj 
PIN!“  „A co jsi měl za PIN?“  
 

„Letopočet, kdy papež Řehoř IX 
svatořečil Dominga de Guzmána 
zakladatele dominikánského řádu.“  
 

„A v kterém roce to bylo?“  
 

„V roce 1234.“ 
 

ROK RODINY 
 

19. března 2021 vyhlásil papež František zvláštní rok rodiny. Jak 
oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce, datum slavnosti sv. 
Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím zveřejnění 
apoštolské exhortace Amoris laetitia. Odtud také titul tohoto 
zvláštního roku „Rodina Amoris laetitia“, který vyvrcholí 10. 
Světovým setkáním rodin, plánovaným na červen 2022 v Římě. 

Zkušenost pandemie silněji vynesla na světlo centrální úlohu rodiny jako domácí církve a 
zdůraznila význam vztahů mezi rodinami, které činí církev „rodinou rodin“ (AL 87). 
Prostřednictvím duchovních, pastoračních a kutlurních iniciativ naplánovaných na rok 
„Rodiny Amoris Laetitia“ papež František zamýšlí oslovit všechna církevní společenství na 
světě a povzbudit každého jednotlivce, aby byl svědkem rodinné lásky. 
 


