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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

  

Evangelium při žehnání ratolestí Mk 11,1-10 
 

 Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u 
Olivové hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků 
napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před 
vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané 
oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk. 
Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás někdo zeptal: 
‚Co to děláte?‘, řekněte: ‚Pán ho potřebuje a hned ho 
sem zase pošle nazpátek.‘“  
 

 Učedníci odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří 
venku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří 
tam stáli, se jich ptali: „Co to děláte, že to oslátko 
odvazujete?“ Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, a 
oni je nechali. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili 
přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnoho lidí 
prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které 
nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, 
volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu 
Páně! Požehnané království našeho otce Davida, 
které přichází! Hosana na výsostech!“ 
 

1. čtení: Iz 50,4-7  
 

 Izaiášovu píseň o věrném a statečném Božím 
služebníku právem chápeme jako obraz našeho 
Pána a Vykupitele. 
 

 Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl 
znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno 
mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je 
povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho 
a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem 

vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj 
vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. 
Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem 
potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen 
a vím, že nebudu zahanben. 
 

2. čtení: Flp 2,6-11  
 

I druhé čtení opěvuje Pána Ježíše jako věrného 
a pokorného Božího služebníka.   
 

 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, 
nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe 
se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal 
se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, 
ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na 
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno 
nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu 
musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i 
v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce 
vyznat: Ježíš Kristus je Pán. 
 

 Pašije: Mk 14,1-15,47  
 

„Způsobem bytí byl (Ježíš) roven Bohu, a 
přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe 
zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se 
jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v 
poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na 
kříži.“ (srov. Flp 2,6-8) 
 
 

Text pašijí najdete v Českém misálu, str. 403 (rok vydání 2000), 
nebo na http://m.liturgie.cz/misal/03pust/06_00.htm  

S L O V O  N A  N E D Ě L I
Květná neděle  28.3.2021 

 LITURGICKÁ ČTENÍ  -  NA KVĚTNOU NEDĚLI  
 

 Vstup do Svatého týdne začíná na Květnou (Palmovou) neděli slavným vjezdem Páně do 
Jeruzaléma, prastarou oslavou Krista – Krále. Palmové ratolesti (u nás převážně ratolesti vrby 
jívové) připomínají radost a nadšení lidí, kteří vítali Ježíše jako Mesiáše. Druhé označení 
dnešní neděle je „neděle pašijová“. Vybavuje se nám přitom vzpomínka na utrpení Ježíše při 
čtení evangelní zprávy o jeho odsouzení a popravě. V tom je paradox dnešní slavnosti: stejní 
lidé, kteří dnes volají „Hosana - ať žije!“ - budou v pátek volat „Na kříž s ním - ať zahyne!“ 
 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 9/ Z 18 
 

Průvodce na cestě za Kristem 
Na některých vyobrazeních Svaté rodiny je už trochu větší Ježíš veden za ruce 
svými rodiči. Nechme Josefa, aby uvedl Ježíše i k nám. Aby v nás mohl žít i 
svůj skrytý život, tichý, nenápadný, odevzdaný, ale přesto naprosto nutný k 
tomu, aby mohl později vystoupit, vyučovat, trpět a být oslaven. Josef vychoval Ježíše pro jeho 
velké dílo, odevzdal jej lidem v okamžiku své smrti, ne náhodou bývá uváděno, že umírá v době, 
kdy Ježíš zahajuje své veřejné působení. (A je nepodstatné, je-li to fakticky pravdou. V legendách 
jde daleko více o pravdu vnitřní.) I v nás musí Boží slovo růst, aby mohlo vydávat plody, aby se 
podílelo na stavbě církve. Stane se to tehdy, až zemřeme sami sobě a necháme Ježíše vystoupit z 
našeho stínu. 

Převzato z časopisu Amen 3/1998 
ÚROVEŇ 1 a 2:  
 

 Židovské Velikonoce se slaví jiným způsobem, než jsme zvyklí my. Je to svátek 
radosti z vysvobození z otroctví z Egypta. Je to čas, kdy se rodina může sejít 
pohromadě a starší vypráví mladším příběh o vysvobození. (Exodus, 12. kapitola, 
1. – 29. verš). Více se dozvíš z videa na přiloženém QR kódu, nebo na tomto 
odkazu. Tento odkaz najdeš i na internetových stránkách farnosti. 
https://youtu.be/XI5q_OLemFY 

uvařené vajíčko (stačí jedno), jedna kost z beránka (nebo jakákoliv kost), hořké byliny – např. 
petržel, nebo pampeliškové listy (aby bylo pro každého člena), sladké byliny – např. mrkev nebo 
salát (aby bylo pro každého člena), slaná voda (jedna až dvě malé misky), charoset – směs ze 
strouhaných jablek, medu, rozinek, ořechů a červeného vína vytvarovaná do formy cihly, 
matsesy – nekvašené chleby (upečené z vody a mouky), červené víno, pro děti hroznový nebo 
rybízový džus (červené barvy), kalich. (U malých dětí se samozřejmě počítá s větší pomocí 
dospělých). 
 

 

Při posílání úkolů na farnost@farnostsebranice.cz napiš, prosím, do předmětu zprávy označení 
své skupiny a číslo úkolu: např. J 36, úkol č. 9. Usnadníš tím svou identifikaci. 

 

PŘIPOMÍNKA ŽIDOVSKÝCH VELIKONOC  
 

Smyslem je skrze symboly sederové večeře a starozákonní texty 
pochopit hlubší význam Velikonoc a jejich naplnění v Ježíši Kristu. 

 
Co je potřeba?  
Připravit slavnostní večeři a také tyto symbolické potraviny: 

 V tomto úkolu tě čeká připravit část židovské večeře, a to nekvašené chleby. Na 
tomto odkazu najdeš návod, jak je vyrobit: https://youtu.be/t0qY7xYrW64, odkaz 
najdeš i na internetových stránkách farnosti. S upečenými chleby se vyfoť a pošli na 
emailovou adresu farnosti. Pokud byste si chtěli připravit celou večeři, inspirujte se v 
textu níže: 

 

ÚKOL 1 a 2:  



 OHLÁŠKY 
 

 Změna zimního času na letní proběhne ze soboty na neděli (27.3. - 28.3.2021). Hodiny se 
posunou vpřed z 2,00 na 3,00 hodiny. 
 

 V neděli 28.3.2021 je 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 tisíc korun. Své příspěvky pro tyto děti můžete 
dát na i faru. 
 

 V pondělí 29.3.2021 bude od 14,00 hodin úklid kostela v Sebranicích. Vezměte si s sebou, 
prosím, úklidové nástroje. 
 

 Vzhledem k povolení z biskupství – opakovat obřady Tridua v jedné farnosti – budou 
bohoslužby během Tridua také v Lubné, Lezníku a Širokém Dole. Věnujte, prosím, 
pozornost rozpisu bohoslužeb. Pravidlem je, aby se každý zájemce dostal alespoň na jedny 
obřady během tridua. Přihlašujte se opět podle obvyklého způsobu: 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. Pokud zbude někde volné místo, můžete se 
zapsat i na další bohoslužby. 
 

 Pro farníky, kteří se nedostanou na bohoslužby v některé dny Tridua je připraven program 
liturgie v rodině. Můžete si jej stáhnout z farních stránek, nebo vzít ve Velké síni 
v Sebranicích. 
 

 Na Velký pátek (2.4.2021) bude kostel v Sebranicích otevřen k soukromé adoraci od 
skončení obřadů (cca v 16,15 hodin do 22,00 hodin.  
 

 Na Bílou sobotu (3.4.2021) bude otevřen kostel sv. Jana Křtitele v Širokém Dole od 9,00 
do 14,00 hodin k soukromé adoraci. Zájemci o návštěvu kostela se mohou hlásit u p. Jiřího 
Mráze. 
 

 Na Bílou sobotu (3.4.2021) po modlitbě ranních chval bude otevřen kostel sv. Mikuláše 
v Sebranicích do 12,00 hodin za předpokladu, že se zájemci o adoraci zapíší na seznam na 
stolku ve Velké síni. 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po 
Sebranice 7,00 kaple 7,00 7,00 x x 8,00 1) 7,00 7,00 2) 
Sebranice 8,00 x x x x x x 8,00 8,00 
Sebranice, Lubná, Lezník, Š. Důl 9,00 x x x x x x 9,00 9,00 

Sebranice, Lubná, Lezník, Š. Důl 10,00 x x x x x x 10,00 10,00 3) 

Sebranice 11,00 x x x x x x 11,00 11,00 2) 

Lubná,  x x x x 18,00 15,00 20,00  x x 

Široký Důl x x 18,00 x 18,00 15,00 x x x 

Lezník  x x x 18,30 18,30 15,00 19,30 x x 

Sebranice  x x x  18,30 15,00 20,00 x x 
 

1) Modlitba ranních chval v kostele v Sebranicích. 
2) Tyto mše svaté v Sebranicích budou slouženy, pokud se naplní počet přihlášených. 
3) Mše svaté v 10,00 hodin v Lubné, Lezníku a Š. Dole budou slouženy, pokud se naplní počet přihlášených. 
 

 

CO VÍME O TRIDUU?      (Na pokračování) 

 

 Je vrcholem celého liturgického roku. V průběhu 
tří dní prožíváme vrcholné tajemství našeho 
vykoupení, tajemství jediné události Kristovy smrti 
a vzkříšení. Bohoslužby velikonočního tridua nám 
toto tajemství zpřítomňují a v liturgii událost 
našeho vykoupení prožíváme a zakoušíme.  
 

 Tři dny velikonočního tridua jsou: velký pátek, 
bílá sobota, neděle vzkříšení. Podle starobylé (a 
rovněž židovské) tradice den začíná západem 
slunce. První bohoslužbu tridua slavíme ve čtvrtek 
večer bohoslužbou na památku poslední večeře 
Páně. (tzv. zelený čtvrtek není součástí 
velikonočního třídenní, neboť večerní bohoslužba 
už patří k velkému pátku a měla by se slavit po 
západu slunce). Při poslední večeři Páně si 
připomínáme ustanovení eucharistie (a kněžství), a 
má úzký vztah k následujícím událostem, neboť 
Pán zde v liturgickém znamení předjímá své 
utrpení, smrt a vzkříšení. Připomínáme si, že se 
„vydal do krajnosti“, vydává se za nás a pro nás, 
daruje svůj život, abychom my měli v sobě jeho 
život… Při adoraci „v Getsemanské zahradě“ 
doprovázíme Pána a bdíme spolu s ním v hodině 
jeho úzkosti.  
 

 Velký pátek je dnem, kdy se neslaví svátosti (tzv. 
aliturgický den). V odpoledních hodinách (nejlépe 
v 15,00 hodin, kdy Ježíš umírá na kříži) slavíme 
obřady velkého pátku, které mají tři části.  

 

 Bohoslužba slova, při níž čteme evangelium o 
umučení Páně podle Jana, jemuž předchází 
starozákonní text z proroka Izaiáše (kap. 53) tzv. 
„píseň trpícího Božího služebníka“, který 
koresponduje s pašijemi a je jejich starozákonním 
předobrazem. Na biblické texty navazují prosby, 
které mají slavnostní charakter a mohou (mají) se 
zpívat.  
 

 Obřad uctívání svatého kříže, který je zde místo 
eucharistické bohoslužby. Jsme liturgickým 
způsobem přítomni pod křížem, na němž Kristus 
umírá. Děje se přitom – zcela aktuálně – naše 
vykoupení. Jsme přítomni aktu našeho vykoupení, 
prožíváme jej. Vidíme Pánovu bolest a opuštěnost 
lidmi i Otcem.  
 

 Ani dnes se nemusíme zříci posily přijetí Kristova 
těla. Bohoslužba sv. přijímání se slaví jako třetí část 
velkopáteční liturgie. Po přenesení eucharistie do 
„Božího hrobu“ uzavírá bohoslužbu, po níž se 
rozcházíme.  

P. Pavel Kadlečík, salesián 
 

 

AFORISMUS 
 

Většina křesťanů nepotřebuje slyšet další 
vyučování, nýbrž potřebuje projít zkouškou, při 
které buď propadnou, anebo půjdou dál. 
 

Pavel Kosorin 
 

SLOVO NA DEN  
 

 Kristus krátce před svou smrtí slaví v kruhu svých nejbližších poslední večeři, při níž ustanovuje 
největší ze svátostí, Eucharistii. Tou také zajišťuje svou trvalou přítomnost ve své církvi. Při večeři 
upozorňuje apoštoly, že se nad ním všichni pohorší, že ho jeden z nich zradí, druhý zapře a ostatní 
se rozutečou. Apoštolé nic z toho nechápou, a naopak ujišťují Krista o své věrnosti. Kristus nad 
nikým neláme hůl. Ví, že nechápaví a slabí apoštolé postupně s jeho pomocí dozrají ve víře i v 
oddanosti Božímu království. 
 

 I my často Krista a jeho plán spásy nechápeme. Míváme falešné představy o svých schopnostech 
a o tom, jak by se měly věci vyvíjet a neradi je přizpůsobujeme pohledu Božímu. Ale jako se svými 
učedníky i s námi má Bůh nekonečnou trpělivost. Jen od nás očekává, že to celoživotní zápolení v 
růstu nevzdáme, tak, jak to vzdal Jidáš, který se tím sám dobrovolně odepsal. V tom je skryto i 
naše nebezpečí. Kristus nikoho nevylučuje, každému nabízí pomoc a spásu. A má s námi 
nekonečnou trpělivost. Na druhou stranu ale plně respektuje svobodnou vůli člověka a násilím 
nikoho nikam netlačí a s bolestí respektuje i to, že to někdo vzdá a odejde. 
 

 Snažme se zvláště v těchto dnech víc pochopit Kristovu lásku a s jeho nabízenou pomocí 
pěstujme v sobě ochotu ke stálé změně smýšlení a chování podle představ Krista. 
 

P. Josef Kopecký, salesián 
 


