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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

   

1. čtení: Sk 4,8-12 
 

 Náboženští představitelé židovského národa 
nechali Ježíše popravit na Golgotě a nabyli 
dojmu, že se ho zbavili. Židé ovšem zabili jenom 
jeho tělo! Nezničili však Ježíšovo učení, ani 
Ježíšova Ducha; a Ježíšovo jméno, v jehož moci 
konali apoštolé mocné činy.  
 

 Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: „Přední 
mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme 
odpovídat z dobrého skutku na nemocném 
člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte 
vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu 
Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy 
ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: 
skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. 
On je ten ‚kámen, který jste vy stavitelé 
odhodili, ale z kterého se stal kvádr nárožní‘. 
V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem 
není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž 
bychom mohli dojít spásy.“ 

 
2. čtení: 1 Jan 3,1-2 

 

Mnozí lidé hledají neotřelý životní styl a 
nestydí se kopírovat jednání různých celebrit. 
Styl křesťanů je jednoduchý: pozorovat Ježíše 
a připodobnit se mu v jeho lásce k lidem. 
 

 Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám 
Otec projevil, že se nejen smíme nazývat 
Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás 

svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď 
jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě 
zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme 
mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak 
je. 
 

 Evangelium: Lk 10,11-18 
 

 Každý z nás je v určitém smyslu slova 
‚pastýřem druhých‘. Rodiče svým dětem, děti a 
mládež svým kamarádům, křesťané svým 
nevěřícím spoluobčanům. Jsme ‚dobrými 
pastýři‘? „Dobrý pastýř dává svůj život za své 
ovce“, opakuje Ježíš třikrát v úryvku evangelia.  
 

 Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý. Dobrý 
pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý 
za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, 
jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se 
na útěk, a vlk je uchvacuje a rozhání. Vždyť je 
najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží. Já 
jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje 
ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám 
Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné 
ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty 
musím přivést a uposlechnou mého hlasu a 
bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto 
mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho 
přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, 
ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život 
dát a mám moc zase ho přijmout. Takový 
příkaz jsem dostal od svého Otce.“ 

 

S L O V O  N A  N E D Ě L I
4. neděle velikonoční 25.4.2021 

 
LITURGICKÁ ČTENÍ - NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 

 Dnes neděle se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Sám Ježíš o sobě říká: „Já jsem dobrý 
pastýř…!“ (Jan 10,11) Dnes je zároveň světový den modliteb za rozmanitá povolání v církvi. 
Věřící na celém světě se modlí k Nejvyššímu pastýři, aby v rodinách vyrůstala dobrá povolání 
k manželství, ke kněžství i k řeholnímu zasvěcení. 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 13/ Z 18 
 V příběhu o Ježíšově narození se dozvídáme, že Ježíšova matka Maria ho 
počala dříve, než začala bydlet se svým snoubencem Josefem. Josef nutně 
předpokládá, že Maria porušila zasnoubení a že ji musí – v souladu se 
Zákonem – propustit; může se přitom rozhodnout mezi veřejným právním 
úkonem a soukromou formou. Může Marii postavit před soud, anebo jí vystavit soukromý rozlukový list. Josef se rozhoduje pro druhou cestu, aby Marii „nevystavil 
hanbě“. Evangelista Matouš, který zaznamenal tento příběh, v jeho rozhodnutí vidí znamení, že 
byl „spravedlivý“. 

převzato z knihy: Benedikt XVI., Ježíš Nazaretský III. Prolog  
 

ÚROVEŇ 1 a 2:  
 

 Sv. Josef se za nás přimlouvá v nebi. Vyprav se na hřbitov do Sebranic, najdi 5 hrobů, ve 
kterých jsou pohřbení kněží (celkem je jich zde 11) a vypiš příjmení těch, kteří nosili jméno Josef. 
U hrobu se za ně pomodli (můžeš použít modlitbu dole). A správnou odpověď pošli na e-
mailovou adresu farnost@farnostsebranice.cz.  
 
 

MODLITBA KE SVATÉMU JOSEFOVI 
 

Dobrý Otče, na přímluvu svatého Josefa ti s důvěrou odevzdávám sebe, své blízké, Církev i celý 
svět. Prosím tě, abys nás ochraňoval ode všeho zlého, přivedl nás k dokonalosti lásky a jednou 
nás provedl údolím smrti do nebeského království. O to tě prosíme skrze Krista našeho Pána. 
Amen. 
 
 
 

 

Upozornění pro soutěžící:  
 

Své splněné úkoly posílejte, prosím, s vyplněným předmětem ve tvaru např. „J33, úkol č. 13.“ 
Předejdete tím omylu v přidělování získaných bodů. Pokud někdo z vás zjistil nějaký nedostatek, 
či omyl v bodování, ozvěte se na farní e-mail farnost@farnostsebranice.cz. Děkuji všem, kteří 
takto označené e-maily už posílají . 
 

 

A JEŠTĚ PRO ZASMÁNÍ… 
 
„Babičko, proč odlétají čápi na jih?“ ptá 

se vnouče.  

„Kvůli žábám.“  

„A kdy odlétají žáby?“ 

 

Zaklepe suchý chleba na dveře fary a 

říká panu faráři: „Prosil bych, Otče, 

poslední pomazání.“ 

„Co je to: 90-50-90?“ „???“ „Jízda městem 

kolem policisty.“ 

 

Potkají se dvě blondýnky a jedna vzpomíná: 

„Pamatuješ, jak tehdy vypnuli proud? Já 

jsem musela hodinu stát ve výtahu?“  

„Jo, já to měla horší. Musela jsem hodinu stát 

na jezdících schodech!“ 



 OHLÁŠKY 
 

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

 Děkujeme všem, kdo už na seminář přispěli, ať materiální nebo finanční pomocí. 
K naplněnému autu zavařeninami pohotoví dárci dali 13.610,- Kč. 

 

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

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5. 

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. 
 

 

 
 

SPRÁVNÉ SLOVO 
 

Jeden ministr se posadil na okraj fontány, a protože příliš nedával pozor, spadl dovnitř. Hned 
přiběhlo několik kolemjdoucích lidí a natahovalo k němu ruku, že ministra vytáhnou. 
 

Volali na něj: „Dejte mi ruku.“ 
 

Ale politik to neslyšel a nikomu ruku nepodal. 
 

Šel kolem člověk, který se podivil takovému shonu a zeptal se, co se děje. Když se to dozvěděl, 
přistoupil k fontáně a řekl: „Přátelé, náš ministr už od malička zná jenom slovo vzít a neví, co 
je to dát.“ 
 

A natáhl ruku k vodě. 
 

„Dobrý den, pane ministře. Vezměte mou ruku do své.“ 
 

Ministr se jí hned chopil a byl vytažen ze studně ven. 
 
 
Lidé si častou pletou slova. Bůh zná jen slovo dávat. 
 

Bruno Ferrero 
 

*** 
 
Správně vidíme jenom srdcem. To, co je důležité, je očím neviditelné. 
 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

SLOVO NA DEN 
 

 V evangeliu 4. neděle velikonoční říká Ježíš: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce 
svůj život.“ Co tím Kristus mínil, ukázal přesvědčivě již během svého veřejného působení, kdy 
uzdravoval, odpouštěl hříchy, hlásal radostnou zvěst o možnosti spásy pro všechny. Nejvíce se 
však jako Dobrý pastýř projevil svou výkupnou obětí na kříži, kterou všem lidem umožňuje život 
v plnosti a věčnou blaženost v nebeském království. Přitom jako dobrý pastýř pečuje o své stádo 
nejen jako o celek, ale i o každou ovečku zvlášť a neváhá jít hledat jednu zbloudilou, kterou pak 
když nalezne netrestá, ale s radostí z jejího nalezení ji soucitně na ramenou přinese zpět do stáda, 
tak i Kristus usiluje nejen o záchranu všech, ale i o záchranu každého jednotlivého člověka. 
 

 Dnes je také den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Krista, Dobrého pastýře, by se měl 
snažit napodobovat každý, kdo za někoho zodpovídá, zvláště rodiče, zodpovídající hlavně za své 
děti. Důležití však jsou i duchovní pastýři, zasvěcené osoby, kněží, kteří celý svůj život zasvětili 
následování Krista, Dobrého pastýře. Je třeba se modlit za nová povolání k duchovnímu stavu. 
Bylo by krásné a žádoucí, kdyby prosba za tato povolání byla – mimo jiné – též součástí pravidelné 
společné modlitby v rodinách. Vedlo by to i k větší vnímavosti pro zasvěcený život. K pozornosti, 
zda-li Bůh nepovolává zrovna i někoho z nás. 

P. Josef Kopecký, salesián 

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE S DĚTMI 
 

 

„Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám 
Otce; a za ovce dávám svůj život.“  
 

Zkus shromáždit s Ježíšem všechny ovečky do ohrádky, a přitom nepošlapat kytičky – tzn. začni u Ježíše, 
spoj postupně všechny ovečky (v jakémkoli pořadí, ale všechny) a přitom se vyhni všem kytičkám!  
 


