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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

   

1. čtení: Sk 10,34a.37-43 
 

 Příkaz hlásat vzkříšeného Krista pochází od 
samotného Ježíše. V něm najdou odpuštění 
hříchů všichni, kdo v něho uvěří. 
 

 Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se 
po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v 
Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh 
pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z 
Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval 
dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval 
všechny, které opanoval ďábel. A my jsme 
svědky všeho toho, co konal v Judsku a v 
Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. 
Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby 
se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, 
které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž 
nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho 
zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom 
hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: 
To je Bohem ustanovený soudce nad živými i 
mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni 
proroci, že skrze něho dostane odpuštění 
hříchů každý, kdo v něho věří.“ 
 

2. čtení: Kol 3,1-4  
 

K čemu je náš zrak upřen? K nepodstatným 
věcem, nebo k těm, které vedou ke spáse? 
Odpověď nám pomůže nalézt Pavlův list do 
Kolos.  
 

 Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, 
usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus 
po Boží pravici. Na to myslete, co pochází 

shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už 
mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. 
Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i 
vy s ním ukážete ve slávě. 
 
 Evangelium: Jan 20,1-9 
 

 Velikonoční dění doprovází neopakovatelná 
atmosféra: všechno je v pohybu. Teprve 
potom se rodí radost. Jak to vypadá s našim 
křesťanstvím? Je v něm patrná radost? 
 

 Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská 
časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že 
je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k 
Šimonu Petrovi a k tomu druhému 
učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: 
„Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho 
položili.“  
 

 Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili 
ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý 
učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k 
hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že 
tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak 
za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a 
viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, 
která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch 
pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném 
místě.  
 

 Potom vstoupil i ten druhý učedník, který 
přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž 
nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z 
mrtvých. 

S L O V O  N A  N E D Ě L I
Neděle Zmrtvýchvstání 4.4.2021 

 LITURGICKÁ ČTENÍ - NA NEDĚLI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
 

 O Velikonocích si nepřipomínáme pouze to, co se stalo před dvěma tisíci léty v Jeruzalémě. 
Apoštolé přece zažili opravdové Velikonoce teprve tehdy, když se setkali se vzkříšeným Kristem; 
nestačila jim pouhá zpráva o prázdném hrobě. I pro nás je důležité, abychom zažili blízkost 
vzkříšeného Pána. Jen to může pravdivě ovlivnit náš život! 
 

OPRAVENÁ SOCHA KRISTA 
 

Začátkem minulého roku, pravděpodobně vlivem povětrnostních podmínek, byla za kostelem 
v Sebranicích poškozena pískovcová socha Krista. Sochu opravil Petr Rejman z Proseče a zvolil 
variantu, která je pro naši farnost velmi výhodná. Opravu provedl oproti původní objednávce 
v plném rozsahu za nižší cenu (necelých 60 tis. korun), což by jinak pro farnost znamenalo výdaj 
přes 80 tisíc korun. Patří mu za to velké poděkování, a hotové dílo si můžete prohlédnout při 
procházce kolem kostela. 
 

Od pojišťovny jsme dostali náhradu za pojistnou událost 24 tisíc korun a firma Boštík vypomohla 
vstřícně při transportování a usazení podstavce sochy. I díky obětavosti dvou našich farníků se 
podařilo sochu instalovat před nedávnou vlnou sněhu a mrazivého počasí. 
 

Letošní Velikonoce tedy můžeme prožít ve znamení vítězného Krista, což v novém pojetí 
symbolizuje opravená socha, držící standartu s křížem.  

Ladislav Kozubík 

 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 10/ Z 18 
 

„Josef byl po lidské stránce Ježíšovým učitelem a mistrem, jednal s ním s 
ohleduplnou láskou a staral se o něho obětavě a radostně. Není to snad 
dostatečným důvodem k tomu, abychom považovali tohoto spravedlivého 
muže, tohoto svatého patriarchu, u něhož vrcholí starozákonní víra, za učitele 
duchovního života? Duchovní život není přece nic jiného než to, že se snažíme o vytrvalé a důvěrné 
setkávání s Kristem tak, abychom se posléze s ním ztotožnili. A Josef nám toho bude umět říci o 
Ježíšovi hodně. Proto ho nikdy nepřestávejte uctívat: ite ad Ioseph (jděte k Josefovi), jak říká 
křesťanská tradice větou ze Starého zákona (Gn 41, 55). Učitel duchovního života, dělník oddaný 
své práci, věrný Boží služebník, je stále s Ježíšem: to je Josef. „Ite ad Ioseph.“ Od svatého Josefa 
se může křesťan naučit, co to je být z Boha a zároveň být plně mezi lidmi, a tak posvěcovat svět. 
Jděte za Josefem a naleznete Ježíše. Jděte za Josefem a naleznete Marii, která stále naplňovala 
přívětivou dílnu v Nazaretě pokojem.“  

z časopisu Amen 3/1998 

ÚROVEŇ 1 a 2 a zároveň i úkol pro obě úrovně:  
 

 Minulý týden jsme si připomněli židovskou večeři. Tento týden se 
podíváme na české zvyky. U nás se na Velikonoce barví vajíčka – 
symbol nového života. Proto i vaším úkolem bude ozdobit vyfouknutá 

vajíčka (čím více, tím lépe �) podle vlastní fantazie a zavěsit je 
v neděli 4.4.2021 na připravený strom na bráně u kostela 
v Sebranicích. Vyfoťte se při zavěšování u velikonočního stromu a foto 
pošlete na adresu farnost@farnostsebranice.cz. Bude náš strom hezčí?  
 



 OHLÁŠKY 
 

 Při měsíční sbírce minulou neděli bylo vybráno 25.366,- Kč (S 14.925,- Kč; Lu 7.720,- Kč; 
Le 851,- Kč; Š 1.870,- Kč). Dary mimo tuto sbírku činily celkem 10.500,- Kč (2x 2 tis., 1,5 
tis., a 5x 1 tis. korun). Děkujeme všem, kdo přispěli ve sbírce i svými dary. 

 

 V těchto dnech bylo v Lezníku instalováno ozvučení firmou Elektroacoustic Bolcek. 
Celková částka činí 32.982,- Kč. Na toto ozvučení jsme v jednotlivých darech dostali 
celkem 20 tis. korun (3 tis., 5 tis., 1 tis. a 11 tis. korun). Farníci z Lezníka dali ve sbírkách 
7.149,- Kč. Děkujeme všem, kdo na ozvučení přispěli. 
 

 Ve Velké síni v Sebranicích a na stolku pod kůrem v okolních kaplích je připraven program 
liturgie v rodině pro farníky, kteří se nedostanou na bohoslužby v některé dny Tridua. 
Můžete si jej také stáhnout z farních stránek.  
 

 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. 
 

 Při kněžské rekolekci litomyšlského vikariátu jsme byli vybídnuti k materiální podpoře 
kněžského semináře v Praze. Jedná se o ulehčení vypjaté finanční situace, se kterou se, 
podobně jako jiné instituce, seminář potýká. Na dotaz, jaká pomoc by to měla být, 
odpověděl vicerektor semináře, že by uvítali do seminární kuchyně na doplnění jídelníčku 
zavařeniny různého druhu, marmelády apod. Prosíme tedy ochotné farníky, kteří by mohli 
v této věci pomoci, aby zmíněné potraviny donesli na faru nejpozději do soboty 17.4.2021.  
 

 Spolu s letním časem se mění čas mše svaté v Širokém Dole v úterý a v Lubné ve čtvrtek na 
18,30 hodin. Po dohodě s farníky ve Stříteži nebudou zatím mše svaté v kapli sv. Václava. 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
4.4. 5.4. 6.4. 7.4 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 

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

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

Sebranice 11,00 x x x x x x 11,00 
Lubná,  x x x x 18,30 x 18,00  x 

Široký Důl x x 18,30 x x x x x 

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

4) Lezník 5) Sebranice x x x 18,30 4) x 18,30 5) 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. 
3) Na velikonoční pondělí bude mše svatá v 10,00 hodin jen v Sebranicích a Lubné. 
 

 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

CO VÍME O TRIDUU?           (Pokračování) 

 

 Bílá sobota je rovněž aliturgický den. Pán 
odpočívá v hrobě. Vyznáváme, že sestoupil mezi 
mrtvé (do pekel), aby přinesl radostnou zvěst o 
spáse „starému adamovi“, tj. všem zemřelým. V 
tento den je přísně zakázáno slavit svátosti, s 
výjimkou svátosti smíření a pomazání nemocných. 
Nelze přijímat Eucharistii, s výjimkou 
zaopatřování jako viatikum – pokrm na cestu 
(spolu se svátostí smíření a pomazáním 
nemocných). Po skončení velkopátečních obřadů a 
na bílou sobotu (až do velikonoční vigilie) setrvává 
církev na modlitbách u „Božího hrobu“ a rozjímá o 
jeho umučení. V našich krajích bývá zvykem 
znázorňovat tzv. „Boží hrob“ sochou nebo 
obrazem Krista ležícího v hrobě. Ten může být 
upraven na kterémkoli vhodném míst v kostele, 
nejlépe u oltáře, kam byla na zelený čtvrtek 
přenesena Nejsvětější svátost (nikdy ovšem u 
hlavního oltáře!).  
 Velikonoční vigilie už nepatří k bílé sobotě, ale k 
neděli zmrtvýchvstání. Proto se všechny obřady 
vigilie konají v noci. Mají začít nejdříve po setmění 
a končit nejpozději před svítáním.  
 Neděle vzkříšení začíná velikonoční vigilií 
(vigilie znamená doslova noční hlídka – bdění) 
Velikonoční vigilie je nejvýznamnější slavnost v 
liturgickém roce. Oslavujeme Kristovo vítězství na 
smrtí. Smrt již nemá vládu na světem, protože nad 
ní zvítězil Život. K účasti na tomto vítězství jsme 
všichni zváni, abychom na ní měli účast jako 
mystické Kristovo tělo, které je (bude) tam, kde je 
jeho hlava. Vzkříšený Kristus je prvotinou nového 
stvoření, nového věčného života v Bohu i pro ty, 
kdo jsou v Kristu. Velikonoční vigilie má čtyři 
části.  
 Liturgie velikonoční svíce (paškálu) nám 
symbolizuje Krista – světlo světa, které nám září v 
temnotách, světlo, které ozařuje všechny věky a 
svítí všem lidem (a současně, svíce která, má-li 
svítit, musí stravovat sama sebe, je připomínkou 
Kristova zmaření se na kříži). Naše svíce zapálené 
od paškálu jsou symbolem rozlévání se Kristova 
světla mezi křesťany, do celé církve a do celého 
světa. V závěru liturgie velikonoční svíce 
zaznívá mohutný chvalozpěv, tzv. veliko- 
noční exultet.  

 Bohoslužba slova nabízí sedm starozákonních 
čtení, které jsou jakýmsi průřezem dějinami našeho 
vykoupení. Na jednotlivá čtení odpovídáme 
modlitbami žalmů a modlitbami, pronášenými 
hlavním celebrantem. Chvalozpěv Gloria (Sláva na 
výsostech Bohu) a vstupní modlitba je 
předznamenáním vzkříšení, které si zpřítomňujeme 
v novozákonním čtení, oslavujeme alelujovým 
žalmem (aleluja = chvála Hospodinu). Bohoslužba 
slova vrcholí evangeliem o Kristově vzkříšení a 
promluvou. 
 Křestní bohoslužba připomíná že skrze křest se 
rozmnožuje shromáždění těch, kdo přijali Krista. 
Podle starobylé tradice byli v tuto noc křtěni 
katechumeni, kteří se na tuto slavnost připravovali 
jeden i více roků. I dne církev s oblibou křtí dospělé 
katechumeny právě v tento den, obnova křestních 
slibů (zřeknutí se zlého a přiznání se ke Kristu) 
celého shromáždění a udělení iniciačních svátostí 
(křest, biřmování, eucharistie) katechumenům – 
křtěncům, kteří jsou skrze svátosti uváděni do 
tajemství Krista a jeho církve (ekklésia). Celá 
slavnost vrcholí eucharistickou bohoslužbou. 
 
 

 

STUDNA 
 

 V jedné muslimské vesnici v Libanonu se 
malá skupina obyvatel stala křesťany. Tím se 
jim zavřely všechny dveře ostatních obyvatel 
vesnice. Křesťané už nemohli pobývat s 
ostatními na náměstí, odpočívat a povídat si. 
Ženy už nesměly brát vodu z vesnické studny. 
Noví křesťané byli nuceni si vykopat na vlastní 
náklady svou studnu. 
 

 Jednou však vesnická studna vyschla a 
zůstala bez vody. A v této situaci křesťané 
pozvali své spoluobčany, aby přišli k nim a 
čerpali vodu z jejich studny. A udělali ještě víc 
- na všechny své domy pověsili cedulku, kde 
bylo napsáno: „Tady bydlí křesťané.“ 
 

 Každý tak věděl, že v takovém domě nalezne 
pomoc a nabídnutou ruku. 
 

Bruno Fererro 
 

 


