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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

   

S L O V O  N A  N E D Ě L I
6. neděle velikonoční 9.5.2021 

 
LITURGICKÁ ČTENÍ - NA 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 

 Spojující myšlenkou dnešního Božího slova je láska. Je to slovo často používané i zneužívané. 
Kolik lidí mluví o lásce a myslí jen na sebe. Ježíš však láskou především žije! A povzbuzuje k 
opravdové lásce i nás: Milujte se navzájem! 
 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 15 / Z 18 
 V životě svatého Josefa obdivujeme jeho velkou víru a důvěru v Pána Boha. 
Jak vroucně a poslušně uskutečňuje vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho 
pochybnosti a odměnil jeho víru, když přijímá Marii do svého domu. 
Poslušně zachraňuje Dítě Ježíše útěkem do Egypta, z vůle Boží se vrací 
do Nazareta. S bolestí v srdci hledá Ježíše během pouti do Jeruzaléma. 

 V duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti uskutečňuje životní úlohu, kterou mu Bůh určil. 
Při všech událostech svého života důvěřuje dobrému Bohu, že všechno, co je mu uložené vykonat, 
je z jeho vůle. Prosme svatého Josefa, ať nás učí věrnosti; ve zbožné důvěře v Boha ať podpírá ty, 
jejichž víra je slabá nebo důvěru v Boha ztratili v životních zkouškách. 

ÚROVEŇ 1:  
 

 Sv. Josef je na obrazech znázorňován s typickými znaky = atributy. V 
knížce nebo na internetu si najdi, jaké má Josef atributy a nakresli 
obrázek jeho podoby i s atributy. Obrázek vyfoť a pošli na emailovou 
adresu farnost@farnostsebranice.cz.  
 

ÚROVEŇ 2:  
 

 V dnešním zadání si můžete udělat výlet po okolí a najít venkovní 
sochu svatého Josefa. Jako vodítko vám nabízíme tyto lokality: Nové 
Hrady, Lezník, Polička. Zajeďte se alespoň do jednoho místa podívat a se 
sochou se vyfoťte. Odpověď pošlete na adresu 
farnost@farnostsebranice.cz. 

1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48 
 

 Apoštol Petr díky zjevení ve snu pochopil, že 
Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. ‚Oslava Boha‘ 
není výsadou věřících. Každý člověk může 
‚velebit‘ Boha svým životem, pokud v sobě 
odráží ducha pravdy. 
 

 Když Petr přišel do Cesareje, Kornelius mu šel 
vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale Petr 
ho zvedl se slovy: „Vstaň! Vždyť i já jsem jen 
člověk.“  
 

 Tu se Petr ujal slova a promluvil: „Teď opravdu 
chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém 
národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je 
správné.“ Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch 
svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A žasli 
věřící obrácení ze židovství, kteří přišli s Petrem, 
že i na pohany byl vylit dar Ducha svatého. 
Slyšeli totiž, jak mluví cizími jazyky a velebí 
Boha. Tehdy Petr řekl: „Může někdo odpírat 
křestní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha 
svatého?“  
 

 Pak rozkázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše 
Krista. Potom ho prosili, aby u nich zůstal ještě 
několik dní. 
 
2. čtení: 1 Jan 4,7-10 

 

Apoštol Jan dává do spojení slovo Bůh a 
Láska. Úkolem křesťanů je poznat Ježíše – 
Lásku, a podle ní žít. 

 

 Milovaní, milujme se navzájem, protože láska 
je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha 
a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, 
protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží 
láska k nám, že Bůh poslal na svět svého 
jednorozeného Syna, abychom měli život skrze 
něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali 
Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého 
Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 
 

 Evangelium: Jan 15,9-17 
 

 Láska, o které mluví Ježíš, není věcí citu, ale 
vytrvalé a dobré vůle. Podobně, jako Ježíš 
nezradil svého Otce, ale poslušně splnil 
všechno, co mu bylo uloženo, máme i my 
pracovat na tom, abychom zůstali věrni Kristu. 
 

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec 
miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v 
mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete 
v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání 
svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k 
vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby 
se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: 
Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. 
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své 
přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, 
když děláte, co já vám ukládám. Už vás 
nenazývám služebníky, protože služebník neví, 
co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, 
protože vám jsem oznámil všechno, co jsem 

Sv. Josef, dřevořezba, 2010 
autor: Roman Polanský 

PRO POBAVENÍ 
V hodině matematiky:  
„K rybníku přišlo jedenáct 
hochů. Sedm z nich má od 
rodičů zakázáno se koupat. 
Kolik jich je ve vodě?" 
„Jedenáct," odpoví žák. 
 
 
Jeden farář měl velkou zálibu 
ve zdrobnělinách.  
Na konci mše se s nimi jednou 
loučil slovy: „Děkuji vám, že 
jste v tak hojném počtu přišli 
do našeho kostelíčka. Kéž 
bychom se tak jednou sešli i 
v nebíčku;  
než tam však dojdeme, 
musíme se sejít u posledního 
soudečku.“ 
 

„Pane doktore,“ svěřuje se 
lékaři pacientka v nejlepších 
letech. „Po každém obědě na mě 
přichází spánek. Co mám dělat, 
abych neusnula u stolu?“ 
„Lehněte si na kanape, 
milostivá paní.“ 
 

U výkladní skříně stojí 
chlapeček a s pláčem se rozhlíží.  
Přijde k němu pán a chlapeček 
mu povídá: „Já jsem ztratil 
maminku, neviděl jste, prosím, 
takovou paní bez takového 
chlapečka, jako jsem já?“ 
 

„Nalil jsi už čerstvou vodu do 
akvária?“ 
„Ne, maminko, rybičky ještě 
nevypily starou.“ 

 



 OHLÁŠKY 
 

 Ve čtvrtek 13.5.2021, o slavnosti Nanebevstoupení Páně, budou mše svaté v Sebranicích 
v 7,00 a 18,30 hodin a v Lubné v18,30 hodin. 

 

 Pobožnost u kapličky sv. Jana Nepomuckého na Pohoře bude v neděli 16.5.2021 
v 15,00 hodin.  

 

 Májové pobožnosti jsou v měsíci květnu 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 neděli 
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.  

 

 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. 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,30 kaple 7,00 7,00 7,00 7,00 1) 7,00 7,30 
Sebranice, Lubná, Lezník, Š. Důl 9,00 x x x x x x 9,00 
Sebranice,  10,30 x x x x x x 10,30 
Lubná,  x x x x 18,30 x 18,00  x 

Sebranice  x x x x 18,30 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. 
 

 

DOBROČINNÝ JARMARK 
 

 V době postní bývalo zvykem plnit papírové schránky (pokladničky) penízky, které děti i 
s dospělými ušetřili, když si odřekli nějakou sladkost, nebo méně důležitou věc. Také býval 
v některých farnostech Misijní koláč. Peníze, získané v obou aktivitách se potom 
prostřednictvím Charity věnovaly potřebným lidem. Obojí možnost nám pandemie vzala, a tak 
jsme se rozhodli v rámci Soutěže se sv. Josefem uspořádat Dobročinný jarmark. Jarmark se 
bude konat na svatodušní neděli 23.5.2021.  
 

 Vyzýváme tedy všechny farníky (nejen soutěžící), aby si připravili vlastní rukodělné výrobky, 
které mohou nabídnout k „prodeji“: věci ze dřeva, šité, háčkované a pletené výrobky, 
fotografie, kresby… Můžete napéct koláče, nabídnout různé druhy ovoce… Program jarmarku 
bude včas sdělen, stejně tak i účel, na který půjde výtěžek. 

SLOVO NA DEN 
 Kristus nás v dnešním evangeliu vybízí: „Zůstaňte v mé lásce, … milujte se navzájem, jak jsem 
já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“ Sotva 
bychom našli větší a přesvědčivější příklad lásky než ten, který nám podal Kristus na kříži. Tak 
moc nás miloval, a tak moc si přál naše blaho, zvláště to vrcholné blaho v nebeském království, 
že bolestnou smrt dobrovolně přijal, i když si byl plně vědom své božské moci tomuto utrpení se 
vyhnout. Je to velká a trvalá výzva k lásce pro nás pro všechny. Přijmout nesrovnatelně menší 
kříže spojené s prokazovanou láskou k bližním. 
 

 Dnešní šestá neděle velikonoční je také nedělí modliteb za pronásledované křesťany. 
Nemůžeme být lhostejní k tomu, že ve světě mnoho našich sester a bratrů musí pro svou víru 
trpět a že počet pronásledovaných stále narůstá. Od r.2018 až 2020 se pronásledování pro víru 
rozšířilo z 62 do 196 zemí světa (31,6%) a z 200 milionů pronásledovaných křesťanů v r. 2017 
vzrostl jejich počet na současných 340 milionů. Extrémní pronásledování je v Severní Koreji, 
Afganistanu, Somálsku, Libyi, Pákistánu, Eritrei, Jemenu, Iránu, Nigerii a dalších.  
 

 Nejčastější příčinou pronásledování je radikální islám, etnické konflikty, represe 
komunistických režimů (zvláště v Číně) a v poslední době též budhistický a hinduistický 
extremismus. Modleme se proto za všechny pronásledované a děkujme Pánu, že můžeme svou 
víru svobodně vyznávat a prožívat.  
 

P. Josef Kopecký, salesián 
 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM MAMINKÁM, I TĚM DUCHOVNÍM MATKÁM 
 

 Jeden syn si do deníku napsal: „Včera jsem byl na obědě v hospodě. Jídlo ušlo, ale ta cena! Obsluhovala 
nás servírka, co nebyla ani hezká, ani milá. Za celý oběd jsem jí asi stokrát řekl děkuji. Ona si toho ani 
nevšimla a měla pravdu: je za tu práci přece placená! 
 

 Dneska matka jako obvykle vstala od stolu, aby mi podala pití. Nevím, jak je to možné, ale uniklo mi 
„děkuji“. Nikdy předtím jsem to neudělal. Matka si sedla a připadalo mi, že skoro brečí. Závěr z toho 
plynoucí: chcete-li rozbrečet matku, stačí, když jí jednou za třináct let poděkujete." 
 

 Jedna matka si do deníku napsala: „Dnes mi syn řekl „děkuji“. Rozbrečela jsem se, to jsem pitomá! 
Doufám, že si toho nevšiml, jinak už mi nepoděkuje, aby mě nerozbrečel znovu. 
 

Kdyby si tak radši všiml, že já, matka, se jmenuju Lucie, je mi 34 let, často jsem unavená, někdy se cítím 
osamělá, často bych si ráda popovídala, šla ven, někdy je mi zle...“ 

 
 

 Kratinký článek Bruno Ferrera chce našim maminkám říct, že na ně 
nezapomínáme, i když to tak někdy vypadá. Nesete na svých bedrech úděl 
Marie, která Bohu řekla své ‚ano‘, aby umožnila vtělené Lásce přijít na svět.  
 Děkujeme vám za vaši péči, za vaši lásku a za vaši víru. I díky tomu je svět, 
ve kterém žijeme, bohatší a radostnější. 

Salesiáni 
 
 

 

Chcete-li se učit osobnímu růstu a důstojnosti, není pro začátek lepší místo než vaše rodina. 

slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili 
mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás 
k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš 

užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá 
všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. 
To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ 

 


