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1. čtení: Sk 4,32-35 
 

 V prvním čtení uslyšíme, jak se změnil život 
prvních křesťanů, když uvěřili, že Pán Ježíš žije. 
Kéž nás to povzbudí k jejich následování. 
 

 Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. 
Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je 
to jeho vlastní, ale měli všechno společné. 
Apoštolové vydávali s velkou působivostí 
svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na 
nich na všech spočívala velká milost. A tak 
nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole 
nebo dům, prodávali je a peníze za to stržené 
přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho 
se pak rozdělovalo každému, jak kdo 
potřeboval. 
 

 

2. čtení: 1 Jan 5,1-6  
 

Láska k Bohu se projevuje láskou k lidem. 
Láska, je síla, která může měnit k lepšímu celý 
svět.  
 

 Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je 
Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje 
Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. 
Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží 
děti: když milujeme Boha a plníme jeho 
přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že 
zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání 
nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z 
Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které 
přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad 
světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn 
Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze 

vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu 
a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch 
je pravda.  
 

 Evangelium: Jan 20,19-31 
 

 Lásku nelze vidět, krásu nelze zvážit, věrnost 
nelze změřit. Kdo hledá smysl života, tomu při 
tom nepomůže ani měřidlo, ani mikroskop. Ty 
nejzávažnější věci života nejsou očima 
viditelné. Tomáš se o tom přesvědčil. Kéž to 
pochopíme i my. 
 

 Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš 
tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy 
měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: 
„Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce 
a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali 
se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec 
poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch 
slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte 
Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu 
jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu 
odpuštěny nejsou.“  
 

 Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, 
nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní 
učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On 
jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho 
rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na 
místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho 
boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci 
zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel 
zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: 
„Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož 
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 Před týdnem jsme slavili svátky Zmrtvýchvstání. Po nich začal zas všední život. Dnešní 
liturgie nám chce připomenout, že velikonoce musí mít své místo, své pokračování, v celém 
našem životě. 
 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 11/ Z 18 
 

Uprostřed současné celosvětové krize „můžeme zakoušet, že naše životy jsou 
spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a 
nevyskytují se na titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých 
přehlídkách nejnovějších show [...] Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a 
dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost,“ píše papež. Právě tak 
jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, „diskrétní a skrytý člověk“, v němž můžeme hledat 
„přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo 
se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy.“  
 

Papež František 
 

ÚROVEŇ 2:  
 

 Vybrali jsme 3 organizace, které pomáhají chudým po celém světě. Projdi jejich webové 
stránky a odpověz na tyto otázky: 
 

1. Mary’s Meals - Máš pocit, že proti hladomoru a chudobě jeden člověk nic nezmůže? Na 
začátku hnutí Mary's  Meals byl soucit  jednoho člověka, v dnešní době M.M. působí v 19 
zemích světa. Pouhých 459 korun nasytí jedno dítě na celý školní rok. Kolik dětí bylo v roce 
2019 podporovaných organizací Mary's Meals?  

 

2. Likvidace Lepry – Onemocnět leprou si nikdo nepřeje. Oslepnout, ztratit cit v končetinách, 
mít po těle hluboké vředy, znetvořenou tvář a končetiny. I v Novém Zákoně jsou o 
malomocenství zmínky např. Mk 1,40. Přesto se tuto nemoc nepodařilo úplně vymýtit, ale 
dokážeme ji odhalit a antibiotiky léčit. Kolik korun stojí léčba pacienta v raném stadiu 
malomocenství? 

 

3. Člověk v tísni – Tato česká organizace pomáhá po celém světě. V Africe pomáhá chudým 
nastartovat udržitelnější život díky populární sbírce „Skutečný dárek“. Jedním 
z nejelegantnějších způsobů obživy pro rodinu je vlastnictví hejna kuřat. Své o tom vědí i na 
faře  Kolik korun je třeba přispět, aby rodina v Africe dostala 20 kuřat? 
 

Odpovědi napiš na farnost@farnostsebranice.cz.   

ÚROVEŇ 1:  
 

 Sv. Josef se svou rodinou v Betlémě nemohl najít místo pro nocleh. Bez odmlouvání hledal dál, 
a proto se stal ochráncem lidí bez domova. I v dnešní době je hodně lidí bez domova. 
Popřemýšlej, proč se lidé do této situace dostávají? A jak jim mohu pomoci? Lidé bez domova 
nemají mnoho věcí, někdy dokonce nic. Zkus se i ty nějaké věci, činnosti vzdát (hraní na PC, 
sledování TV, den bez sladkostí, sníst to, co mi dají…). Napiš na farnost@farnostsebranice.cz co 
jste si vybrali a proč, a jak jste se cítili. 



 OHLÁŠKY 
 

 Sháníme materiální podporu 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. Pro ty, kdo by měli potíž s odvozem, je možná pomoc 
z fary. Někteří farníci také přispěli finančním darem, za což děkujeme! I tato pomoc je 
vítána. 

  

 Sebraničtí animátoři zvou děti na letní chaloupky. Přihlášky najdete na farních 
stránkách. Léto se blíží, tak s přihlašováním dlouho neváhejte! 

 

 Děkujeme všem, kdo pomohli při přípravě letošních Velikonočních svátků: úklidem 
kostela, výzdobou, přípravou liturgie, hudbou, zpěvem, finanční pomocí a v neposlední 
řadě modlitbou! 
 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,00 kaple 7,00 7,00 7,00 7,00 1) 7,00 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 18,30 x 18,00  x 

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

3) Široký Důl 4) Lezník 5) Sebranice x x 3) 18,30 4)18,30  x 5)18,30  x x 
 

1) Druhá mše svatá je ve stejném čase 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. 
 

 

 
 

FRANTIŠKOVO KÁZÁNÍ 
 

 Když jednou svatý František odcházel z kláštera, potkal bratra Ginepra. Ginepro byl prostý a 
hodný člověk a svatý František ho měl velmi rád. Při setkání ho vyzval: „Bratře Ginepro, pojď 
se mnou kázat.“ „Otče,“ odpověděl Ginepro, „víš, že nejsem nijak vzdělaný. Jak bych mohl 
mluvit k lidem?“ 
 

 Ale protože svatý František trval na svém, bratr Ginepro nakonec souhlasil. Prošli spolu celé 
město, tiše se modlili za všechny, kdo pracovali v domech i na polích. Usmívali se na děti, 
zvlášť na ty nejchudší. Prohodili pár slov se stařečky a stařenkami. Pohladili nemocné. Pomohli 
nějaké ženě s těžkým vědrem vody. 
 

 Když městem prošli křížem krážem už poněkolikáté, svatý František řekl: „Bratře Ginepro, 
je čas se vrátit do kláštera.“ „A co naše kázání?“ 
 

 „Vždyť jsme přece už kázali.“ usmál se světec. 
Bruno Fererro 

 

 Ježíš vykonal před svými učedníky ještě 
mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize 
není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste 
věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou 
abyste měli život v jeho jménu. 

sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku 
a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale 
věřící.“  
 

 Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ 
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi.  
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“  

SLOVO NA DEN 

 2. neděle velikonoční je neděle Božího milosrdenství. Milosrdenství Boha nám přesvědčivě 
představil Kristus nejen během svého pozemského života, ale i po svém vzkříšení. Víme, jak 
během svého veřejného působení byl milosrdný k různě trpícím lidem, ale zvlášť ke hříšníkům, 
které podle zákona nemilosrdně odsuzovali „spravedliví“ zákoníci a farizeové. Nejpřesvědčivější 
důkaz milosrdenství však Kristus projevil na kříži, kde zemřel pro spásu všech lidí. Nikoho předem 
nevyloučil. Nevyloučil ani ty co se mu posmívali, mučili a ukřižovali ho. Nevyloučil ani ty, o 
kterých věděl, že jeho nabídku spásy nepřijmou.  
 

 Ale i v dnešním evangeliu můžeme vidět Kristovu shovívavost a milosrdenství k apoštolům, 
když po svém vzkříšení „stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám“ “. Tedy žádné vytýkání, jak se oni, 
jeho „nejbližší“ zbaběle zachovali, když byl zatýkán, souzen a ukřižován, kdy se ho nikdo z nich 
nezastal, ale naopak ho jeho „nejvěrnější“ Petr zapřel a ostatní se rozutekli. Kristus zde projevuje 
obdivuhodné milosrdenství k selhání apoštolů. Všechno odpouští, a naopak je zmocňuje k 
odpouštění hříchů, jako dalšímu projevu svého velkolepého milosrdenství k ostatním lidem. 
 

 Svátek Božího milosrdenství ustanovil na 2. neděli velikonoční papež sv. Jan Pavel II., na 
základě výzvy, kterou Kristus projevil řeholní sestře sv. Faustině.  
 

P. Josef Kopecký, salesián 

OZDOBENÝ VAJÍČKOVÝ STROM  
 V posledním úkolu soutěže Po stopách sv. Josefa byla otázka, zda 
náš vajíčkový strom bude hezčí než na obrázku. Původně jsme si 
mysleli, že je to otázka jen řečnická; to jsme ještě netušili, s jakou 
chutí a kreativitou se pustíte do zdobení. Děkujeme za nápaditost a 
inspiraci do příštího roku. Jeden farník našel na vajíčku traktor, při 
dalším prohlížení i valník. Byl tím tak nadšen! Že prý v životě hezčí 
vajíčka neviděl. 
 

 Děkujeme všem kreslířům a výtvarníkům, kteří se do úkolu pustili s plným nasazením, díky nim 
máme ne jeden, ale hned dva krásně vyzdobené stromy u brány kostela. 
 

P. S. Kdo jste to ještě neviděli, určitě si udělejte procházku a zajděte se podívat.  
 

Za organizační tým soutěže Markéta 

A JEŠTĚ PRO ZASMÁNÍ … 
 

Věštkyně oznamuje zastřeným hlasem starému 

mládenci, panu Novákovi: „Vidím… Vidím… 

Vidím vaši nastávající!“  

„No, to je báječné,“ rozzáří se pan Novák.  

„A jak se jmenuje?“ 

„Nováková.“ 

Klučina se modlí: „Pane Bože, dej, aby byl 
Madrid hlavním městem Belgie!“ 
Slyší to tatínek a diví se: „A to jako proč? 
„Protože jsem to dnes napsal do písemky." 
 
Na vysvědčení mně táta neřekl nic. Jen 
potřásl hlavou. Mojí! 


