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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

   

1. čtení: Sk 3,13-15.17-19 
 

 Ve Skutcích apoštolů se nám zachovalo 
velikonoční promluva apoštola Petra. Není to 
však pouhé kázání; Petr je svědkem všech těchto 
událostí, proto jeho řeč má tak velkou váhu a 
účinnost. 
 

 Petr promluvil k lidu: „Bůh Abrahámův, 
Izákův a Jakubův, Bůh našich praotců oslavil 
svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice 
vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, 
ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. Vy jste se 
zřekli Svatého a Spravedlivého, a vyprosili jste 
si milost pro vraha. Původce života jste dali 
zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme 
toho svědky. Já ovšem vím, bratři, že jste to 
udělali z nevědomosti, a stejně tak i vaši přední 
muži. Bůh to však dopustil, aby se tak splnilo, 
co předem oznámil ústy všech svých proroků, 
že jeho Pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy 
a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly 
zahlazeny.“ 

 
2. čtení: 1 Jan 2,1-5a 

 

Ve druhém čtení se sice mluví o hříchu a o 
oběti za hřích. Celý úryvek ale vyznívá velmi 
radostně: máme Přímluvce u Boha! Díky jemu 
mohou být naše hříchy odpuštěny! 
 
 Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste 
nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme 
přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. 
On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za 

naše, ale i za hříchy celého světa. Podle toho 
víme, že jsme ho poznali, když zachováváme 
jeho přikázání. Kdo tvrdí: „Znám ho“, ale jeho 
přikázání nezachovává, je lhář a není v něm 
pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom 
je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. 
 

 Evangelium: Lk 24,35-48 
 

 Závěr evangelií je v podstatě jakousi 
zkratkou, která vystihuje to, co se doposud 
stalo s Ježíšem. Lukáš věnuje prostor 
vyprávění o dvou učednících a jejich cestě do 
Emauz. A teprve po této „přípravě“ přichází 
Ježíš ke všem do večeřadla. Jde o závěrečné 
verše Lukášova evangelia, tedy i určité 
vyvrcholení předkládané zvěsti. 
 

 Dva učedníci vypravovali, co se jim 
přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při 
lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on 
sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ 
Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí 
ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč 
vám v mysli vyvstávají pochybnosti? 
Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť 
jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte 
se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte 
na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a 
nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě 
nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich 
zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu 
kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. 
Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která 

S L O V O  N A  N E D Ě L I
3. neděle velikonoční 18.4.2021 

 
LITURGICKÁ ČTENÍ - NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 

 V liturgických textech se vracíme k minulosti: jak to bylo se vzkříšením Ježíše, jak to bylo 
s prvotní církví. My si však klademe otázku do současnosti – co přineslo Kristovo vzkříšení 
nám? Jak z něho můžeme žít konkrétně my? 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 12/ Z 18 
Svatého Josefa velmi bolelo, když nenašel v Betlémě důstojné místo pro 
narození očekávaného Spasitele. Tuto bolest však snášel mlčky, pokorně 
odevzdaný do vůle Boží, plný živé důvěry v Boží Prozřetelnost. Bez reptání 
snášel všechny těžkosti, které ho v životě potkaly. Svěřme Bohu a ochraně 

sv. Josefa rodiny bez domova, hledající ubytování a strádající kvůli nedostatečnému bydlení.  
 

(Novéna ke sv. Josefovi) 

ÚROVEŇ 2:  
 

 Vyber si jednu z organizací, která pracuje s lidmi bez domova a v azylových domech (můžete 
využít seznam některých organizací, které působí v ČR), a nějakým způsobem ji podpoř 
(dobrovolnictvím, finančním, nebo materiálním darem, modlitbou). Napiš, jak jsi pomohl (pokud 
finančně, nemusíš psát konkrétní částku), případně proč jsi si vybral právě danou organizaci. 
 

ÚROVEŇ 1:  
 

 Sv. Josef s Marií nepocházeli z bohatých rodin, byli zvyklí žít v chudobě. Díky tomu se 
dokázali vžít do situace strádajících a pomáhat jim. Vím o někom ze svého okolí, kdo potřebuje 
pomoci? Jak bychom mohli pomoci zmírnit bídu? Zkus najít organizace, které chudým lidem 
pomáhají a vyber si věc, hračku, oblečení a daruj to vybrané organizaci. Nebo můžeš jít pomoci 
jako dobrovolník, nebo se za organizace pomodlit. Napiš, vyfoť, jakou věc jste darovali a pošli 
na emailovou adresu farnost@farnostsebranice.cz. 

 Charita ČR  

www.charita.cz,  www.policka.charita.cz, 

nebo obchůdek Fimfárum v Poličce 

 Armáda spásy www.armadaspasy.cz  

 Komunita St. Egidio www.santegidio.cz  

 Jako doma www.jakodoma.org  

 Betlém nenarozeným www.nfbetlem.cz  

 Naděje www.nadeje.cz  

 Nový prostor www.novyprostor.cz  

 „Loď pro bezdomovce“ – botel Hermes 

https://www.csspraha.cz/lod-hermes-

nocleharna 

PO MALÝCH KRŮČCÍCH 
 
Jeden mladý student měl ohromnou chuť starat se ve svém životě jen o lidské dobro.  
 

Jednoho dne navštívil sv. Františka Saleského s dotazem: „Co mám dělat, aby byl ve 

světě pokoj?“ 
 

Svatý František Saleský mu odpověděl: „Nebouchat tak silně dveřmi...“ 
 

Z mnohých malých nedorozumění a nepříjemností se vyvinou velké spory. Mnoho rozvodů začíná 

zapomenutými ponožkami pod postelí. Ale také velké lásky jsou tvořeny mnoha maličkostmi 



 

OHLÁŠKY 
 

 Do soboty 17.4.2021 je možné dovést na faru v Sebranicích zavařeniny, marmelády apod. 
pro kněžský seminář v Praze. 

 

 Děkujeme všem, kdo už na seminář přispěli ať materiální nebo finanční pomocí.  
 

 V neděli 25.4.2021 je sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 
 

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

 
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 

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. 
 

 

 
 

AFORISMUS 
 

Nejlepším důkazem opravdové lásky je, že na vás nevyžaduje žádný důkaz. 
 

Pavel Kosorin 

třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu 
bude hlásáno obrácení, aby všem národům, 
počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny 
hříchy. Vy jste toho svědky.“ 

 
 

jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: 
že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno 
v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ 
Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. 
Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a 

SLOVO NA DEN 
 

 V dějinách lidstva znamená Kristovo vzkříšení radikální předěl. Ježíš už nepatří starému světu. 
„Hle, všechno tvořím nové“, slyšíme ve Zjevení. (Zj 21,5). Takto můžeme chápat i Ježíšův postoj 
k ustrašeným učedníkům: žádné výčitky, žádné pocity křivdy, ani projev zklamaného člověka. 
Ježíš se nevrací do minulosti. Výrazem nového života v Kristu je odpuštění. Proto ho nabízí i 
apoštolům: „Pokoj vám!“ (Lk 24,36) 
 

 Žijeme ve světě, ve kterém se pořád tvoří nové věci. Pokrok jde neustále dopředu a zdá se, že 
tento pohyb nelze zastavit. Co však zůstává stejné, je neklid, nejistota a beznaděj lidí. „Neklidné 
je naše srdce“, říká sv. Augustin. A jedním dechem dodává: „dokud to srdce nespočine v Bohu!“  
 

 Chybí nám Kristův pokoj. Jak rádi bychom se společně s nevěřícím Tomášem chtěli dotknout 
nějaké „jistoty“. Naší jedinou jistotou však může být pouze ujištění Ježíše, který dává apoštolům 
své slovo: „Hle, já jsem s vámi až do konce světa!“ (Mt 28,20) 
 

Ladislav Kozubík 

JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH, ŽIJE! 
 

PRO DĚTI: Přečti si úryvek z evangelia podle citace, která je v Bibli na obrázku a odpověz na otázky. 

  

 

2. Co ženy překvapilo?  

……………………………. 

 

3. Co jim mladík řekl?  

……………………………. 

  

 

4. Proč ženy utíkaly?  

……………………………. 

 

5. Kdo je na obrázku?  

……………………………. 
 

  

 

1. Kam šly tyto ženy a proč? 

……………………………. 
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Řešení můžeš poslat na farnost@farnostsebranice.cz. Malá odměna je pro tebe připravena. 


