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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

   

S L O V O  N A  N E D Ě L I
5. neděle velikonoční 2.5.2021 

 
LITURGICKÁ ČTENÍ - NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 

 Zmrtvýchvstání není nahodilou a ojedinělou událostí v dějinách lidstva. Dotýká se úplně 
každého člověka, protože ‚bez víry v Ježíše Krista a jeho vzkříšení není spásy‘. (srvn. Jan 6,47) 
On je kmenem, ze kterého čerpají ratolesti svou životní sílu a mohou nést dobré ovoce. 
 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 14 / Z 18 
 Svatý Josef není jen „mužem s kytkou, ale je to především chlap... Až časem 
mi postupně došlo, že svatý Josef není jen „muž s květinou“, ale bývá rovněž 
znázorňován jako muž v dílně se dřevem, s pilou v ruce, zkrátka při 
všednodenní chlapské práci. Bývá také zobrazován při své zkoušce víry – 
když chtěl odejít od Marie, od níž se cítil podveden; jindy jako muž, který stál po boku své ženy v její těžké chvíli, když ji před porodem nikdo nechtěl přijmout do domu a ona musela 
porodit v nevyhovujících podmínkách ve chlévě. Josef byl asi jak člověk citlivý, „muž s kytkou v ruce“, 
tak i odvážný a statečný chlap. Každopádně se ale stal tím, kým ho Bůh zamýšlel mít. 
 

z knížky Ve víru víry, Rachel Caine 
 ÚROVEŇ 1:  
 

 Sv. Josef je znázorněn kolem nás ať už na obraze, nebo jako 
socha. V kostele v Sebranicích se nachází socha sv. Josefa. 
Zde je černobílý obrázek a ten vybarvi podle skutečné sochy 
v kostele. Obrázek vyfoť a pošli na emailovou adresu 
farnost@farnostsebranice.cz.  
 

ÚROVEŇ 2:  
 

 I když se nám svatost a obliba sv. Josefa zdá jaksi 
samozřejmá, nebylo tomu tak vždycky. Popularitě sv.  Josefa 
vděčíme mimo jiné sv. Terezii z Avily, která reformovala 
karmelitánský řád a později také založila klášter bosých 
karmelitánek, zasvěcený právě sv. Josefovi. Díky 
karmelitánkám se šířila obliba sv. Josefa do světa, a máme tak 
asi nejvíce obrazů, soch i chrámů zasvěcených sv.  Josefovi z 
období baroka. 
 

 Vybrali jsme tři slavné barokní obrazy zobrazující život sv. 
Josefa. První můžete shlédnout v Národní galerii v Praze, 
druhý byste našli v Gemaldegalerie v Berlíně a třetí (asi 
nejslavnější) je umístěn v Louvru v Paříži. Všechna tři díla 
spojuje jedna malířská technika, typická pro baroko. Která to 
je? Odpověď pošli na adresu farnost@farnostsebranice.cz  

1. čtení: Sk 9,26-31 
 

 Díky odvaze Barnabáše našel budoucí apoštol 
Pavel své místo v církvi. I dnes možná mnoho 
lidí čeká na pozvání do společenství křesťanů. 
 

 Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel 
se navázat styk s učedníky, ale všichni se ho 
báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem. Ujal 
se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a 
vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána, 
který s ním mluvil, a jak v Damašku 
neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. 
Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve 
styku a směle vystupoval ve jménu Páně. 
Také rozmlouval s helénisty a přel se s nimi. 
Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se 
to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do 
Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu. 
Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i 
Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v 
bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha 
svatého. 
 
2. čtení: 1 Jan 3,18-24 

 

Slovo ‚láska‘ se dnes skloňuje ve všech 
pádech. Málokdo ale ví, v čem spočívá 
opravdová láska. Sv. Jan naznačuje, že láska 
se posuzuje našimi skutky, ne slovy.  
 

 Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale 
činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že 
jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše 

svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť 
Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše 
svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí 
neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v 
Boha a dostaneme od něho všechno, zač 
prosíme, protože zachováváme jeho 
přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to 
jeho přikázání: abychom věřili ve jméno 
jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se 
milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává 
jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 
A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, 
kterého nám dal. 
 

 Evangelium: Jan 15,1-8 
 

 Beze mne nemůžete dělat nic – říká 
učedníkům Ježíš. Tuto jednoduchou pravdu 
znali naši pradědové, kteří každou práci 
začínali i končili modlitbou. Výsledky jejich 
činnosti tak překonaly celá desetiletí. Nečeká i 
dnešní generaci návrat ke Kristu? 
 

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý 
vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou 
ratolest na mně, která nenese ovoce, 
odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, 
aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí 
tím slovem, které jsem k vám mluvil. 
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako 
ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, 
nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, 
nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, 

UPOZORNĚNÍ PRO SOUTĚŽÍCÍ:  
 

Pomalu se blíží poslední zadání soutěže 18/18 a týden nato (6.6.) bude následovat společná pouť, 
na kterou budete osobně pozváni e-mailem. Pozvání se bude týkat pouze těch, kdo splnili 
nejméně 15 úkolů z 18 a platí pro všechny členy vašeho týmu, jak jste je nahlásili v přihlašovacím 
formuláři. Podrobnosti k pouti najdete ve zvacím dopise. A ještě nakonec: kdo v soutěži zaváhal 
a některé úkoly nesplnil, nebojte se je doplnit. Každý bod se počítá a možná jste si už všimli, 
že v soutěži nejde v prvé řadě o body. Odměněn bude každý a několik účastníku mně už napsalo, 
že největší odměnou pro ně je to, že se mohli k soutěži připojit. Těším se na další e-maily (už 
jsem jich dostal přes 350) a těším se i na závěrečné setkání s vámi. Možná o to víc, že nás, dá-li 
Bůh, čeká vzácné překvapení. 

 

P. Ladislav 



 OHLÁŠKY 
 

 Při sbírce na bohoslovce bylo minulou neděli vybráno celkově 14.794,- Kč. Děkujeme 
všem, kdo do sbírky přispěli. 

 

 V pátek 7.5.2021 budu navštěvovat nemocné. Na faře se mohou přihlásit nemocní (mimo 
těch, které navštěvuji), a kteří chtějí návštěvu kněze a přijmout sv. smíření a Eucharistii. 

 

 Májové pobožnosti budou v měsíci květnu (od 2.5.) podle následujícího rozpisu. 
V Sebranicích v neděli a pondělí od 18,00 hodin a v pátek po večerní mši svaté, v Lubné 
– neděle, pondělí, úterý a středa od 18,00 hodin, v Širokém Dole v úterý po mši svaté a 
v Lezníku v pondělí v 18,00 hodin a ve středu po mši svaté.  

 

 Zároveň vyzýváme farníky, aby se přihlásili (jednotlivci i rodiny) k vedení májových 
pobožností. Hlásit se můžete na faře (pro májové pobožností v Sebranicích), a v okolních 
obcích se, prosím, domluvte mezi sebou. Zároveň se můžete na faře přihlásit o materiály 
k májovým pobožnostem. Děti s rodiči si také mohou připravit básně nebo písničky. Jak si 
pobožnost připravíte, tak bude vypadat. 

 

 Papež František vyzývá věřící k „růžencovému maratonu“ za ukončení pandemie a sice 
v mariánském měsíci květnu. Chtěli bychom všechny povzbudit k této mariánské a 
zároveň christologické modlitbě, a to zvláště rodiče s malými dětmi. Můžete se modlit 
v rodinách, ale nebojte se ani zajít do kostela, kde se pravidelně modlí růženec přede mší 
svatou. 

 

 Od 26.4.2021 došlo ke změně protiepidemiologických nařízení a s tím souvisí i změněná 
nařízení pro návštěvníky bohoslužeb. Počet účastníků už není omezen. Je jen nutné 
dodržovat hygienická opatření (dezinfekce rukou, používání roušek) Z důvodu uvolnění se 
mění počet nedělních bohoslužeb: v Sebranicích v 7,30, 9,00 a 10,30 hodin a v okolních 
kaplích a kostele – Lubná, Lezník a Široký Důl – v 9,00 hodin. Vzhledem k tomu, že je 
zachována vzdálenost 2 m mezi osobami jiné domácnosti, platí stále povinnost hlásit se na 
mše svaté v neděli podle zaběhlého pořádku.  

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,00 kaple 7,00 7,00 7,00 7,00 1) 7,00 7,30 
Sebranice 8,00 x x x x x x x 

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 6)10,30 

Sebranice 11,00 x x x x x x x 

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. 
6) Nedělní mše svatá v 10,00 hodin od neděle 9.5. už nebude; mše bude pouze v Sebranicích v 10,30 hodin. 
 

 

 
 
 

 

SLOVO NA DEN 
 

 V současné době si mnozí kladou důležité otázky: co nám vzala pandemie a co nám dala, jak 
bude vypadat náš život, až přijde ‚normální doba‘… Jsou to nesnadné otázky, na které těžko 
hledáme odpovědi. Do stejných (starých) kolejí se už sotva vrátíme, něco budeme muset úplně 
opustit a něco objevíme jako nové a možná dokonce i lepší. 
 

 Podobné otázky, jako lidé v profánní společnosti, si klademe i my, věřící. Změní se něco 
v Církvi, ve farnostech? Změní se náš vztah k Bohu, k našim bližním? Asi by se měl změnit! Co 
bylo zastaralé, nefunkční, mělo by být nahrazeno novým, lepším.  
 

 Napadá mě dávný příběh: Mladý intelektuál se vrací domů a v pokoji v křesle vidí starou matku, 
jak se v tichu modlí růženec. Přijde k matce, vytrhne jí růženec a hodí do kouta. „Přestaň už s tím 
nesmyslem! Nežijeme v době temna! Dělej raději něco smysluplného; čti si knížku, sleduj zprávy, 
odpočívej!“ Matka neodpověděla ani slovem. Po několika dnech říká syn své matce: „Nebavíš se 
se mnou?“ Stará žena mu odpovídá: „Tys mně něco vzal a nedal jsi mně nic lepšího!“ A syn jde 
do kouta, bere růženec a beze slova ho dává matce do rukou. 
 

 Ptám se, co bychom měli uchovat jako pravou hodnotu, kterou nám předali naši prarodiče? Co 
by se naopak mělo změnit k lepšímu, aby i následující generace byly obohaceny naší prožitou 
zkušeností? A jak by to mělo změnit náš vztah k Bohu a jeho stvoření, abychom nebyli těmi, kdo 
něco dobrého boří, ale naopak těmi, kdo staví na dobrém základě. Nejen na to se pokusí 
odpovědět O. Pavel Kadlečík v upraveném článku Nemůžeme žít bez společného slavení 
eucharistie, který je v příloze tohoto Slova na neděli. Přeji vám příjemné zamyšlení. 
 

Ladislav Kozubík  
 

vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v 
něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne 
nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, 
bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, 
seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-

li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, 
můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím 
bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho 
ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“ 

 

V dnešním evangeliu jsme četli podobenství o vinné révě. Na našich obrázcích se o ni právě stará 
dobrý vinař. Oba obrázky vypadají na první pohled stejně. Když se ale podíváš pořádně, určitě 
mezi nimi najdeš 10 rozdílů.  

PRO DĚTI 
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