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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

   

S L O V O  N A  N E D Ě L I
7. neděle velikonoční 16.5.2021 

 
LITURGICKÁ ČTENÍ - NA 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 

 Tyto dny jsou ve znamení přípravy na seslání Ducha svatého, Ducha jednoty a svorné lásky. 
Není těžké, pokud uvažujeme o dnešním světě, domyslet si, že jediné, co nejvíce potřebujeme, je 
Duch Ježíše Krista. Liturgie této neděle nám naznačuje, abychom o něj prosili. 
 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 16 / Z 18 
 Bůh svěřuje Josefovi poslání, aby byl ochráncem Marie a Ježíše, ale také 
celé církve. Josef toto své poslání naplňuje diskrétně, pokorně a mlčky, ale 
také ustavičnou přítomností a naprostou věrností i tehdy, když nerozumí. Je 
po boku Marie, svojí nevěsty v klidných i obtížných chvílích života. Jak 

prožívá Josef své povolání ochránce? V ustavičné pozornosti vůči Bohu, otevřenosti k Jeho 
znamením, disponibilitě k Jeho plánu, nikoli svému.   
 

 Josef je „ochráncem“, protože umí naslouchat Bohu, nechá se vést Jeho vůlí, a právě proto má 
větší vnímavost pro lidi, kteří jsou mu svěřeni. Dovede číst události realisticky, je pozorný k tomu, 
co se děje kolem, a umí přijmout ta nejmoudřejší rozhodnutí. Proto s láskou chraňme to, co nám 
Bůh daroval. Chránit veškeré stvoření, krásu stvoření, znamená respektovat každé Boží stvoření i 
prostředí, ve kterém žijeme. Znamená chránit lidi, pečovat o lidi, o každého člověka s láskou, 
zvláště o děti, o staré lidi, o ty, kteří jsou nejkřehčí a kteří se často ocitají na periferii našeho srdce. 
Znamená to vzájemně o sebe pečovat: v rodině, kde se manželé vzájemně ochraňují, potom pečují 
o děti a postupně pak děti začínají ochraňovat rodiče. Znamená to upřímně prožívat přátelství, 
které je vzájemně poskytovanou ochranou v důvěrnosti, v úctě a dobru. Vlastně všechno je 
člověku svěřeno do ochrany; je to odpovědnost, která se týká nás všech. 
 

Z inauguračního kázání papeže Františka 19. 3. 2013.  
 
ÚROVEŇ 1:  
 

 Sv. Josef byl věrný Bohu a měl v něj plnou důvěru. Proto se označuje jako ochránce církve. 
Podle přiložených fotografií zkus poznat o kterou událost v jeho životě se jedná. Stručně ji popiš 
a pošli na emailovou adresu farnost@farnostsebranice.cz.  
 

ÚROVEŇ 2:  
 

 Poznej, o jakou událost se jedná, najdi souřadnice v bibli a pošli na adresu 
farnost@farnostsebranice.cz. 

1. čtení: Sk 1,1-15-17.20-26 
 

 Důležitá rozhodnutí v prvotní církvi vycházejí 
vždy z vytrvalé a upřímné modlitby a přinášejí 
trvalé plody.   
 

 Petr se postavil před bratry – bylo tam 
shromážděno na sto dvacet lidí – a řekl: „Bratři, 
muselo se splnit to, co v Písmu předpověděl Duch 
svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal 
vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k 
nám a měl účast na této naší službě. Stojí totiž v 
knize Žalmů: ‚Ať jeho dům zpustne, nikdo ať v 
něm nebydlí‘ a ‚jeho úřad ať dostane jiný‘. Je tedy 
nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi 
chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi 
žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, 
aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem 
jeho zmrtvýchvstání.“  
 

 Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo 
Barsabáš – příjmení měl Justus – a Matěje. A 
takto se modlili: „Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, 
kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v 
této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně 
opustil, aby odešel na místo, kam patřil.“ 
Losovali tedy, a los padl na Matěje. Byl proto 
přibrán k jedenácti apoštolům. 
 
2. čtení: 1 Jan 4,11-16 

 

Velikost křesťana se nepoměřuje počtem 
odříkaných modliteb, ani vyčerpávající 
znalostí Božích pravd. Teprve pokorná služba 

bližním je důkazem toho, že vychází 
z opravdové lásky, tedy z Boha. 
 

 Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se 
i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy 
nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh 
zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k 
dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, 
poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali 
jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že 
Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo 
vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává 
Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali 
jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; 
kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh 
zůstává v něm. 
 

 Evangelium: Jan 17,11b-19 
 

 Dnešní evangelium je vzato z velekněžské 
modlitby Ježíšovy před rozloučením. Pán Ježíš 
prosí za své učedníky, za všechny, kdo v něj 
uvěří - tedy i za nás. Při pozorném sledování 
textu můžeme zjistit, co je v našem životě 
nejdůležitější.  
 

 Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče 
svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi 
dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s 
nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které 
jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich 
nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, 
aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto 

1. _____ 

2. _____ 

3. ______ 



 OHLÁŠKY 
 

 Pobožnost u kapličky sv. Jana Nepomuckého na Pohoře bude v neděli 16.5.2021 v 15,00 
hodin. V Sebranicích ten den už nebude májová pobožnost. 

 

 Ve středu 19.5.2021 od 14,00 hodin se budou umývat okna v kostele a na faře. Prosíme 
ochotné farníky o pomoc. 

 

 Noc kostelů proběhne v letošním roce v pátek 28.5.2021. Naše farnost se tentokrát 
nepřipojí, spíše využijeme možnosti podívat se, jak to mají u „sousedů“ – v Litomyšli, 
v Poličce…  

 

 Aplikace Noc kostelů: Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, 
jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. 
Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné 
využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.  

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 

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 x 2)17,00  x x 

3) Š. Důl, Střítež 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. 
 
 

D O B R O Č I N N Ý  J A R M A R K  
 Na svatodušní neděli 23.5.2021 proběhne v naší farnosti Dobročinný jarmark. Netýká se jen 
soutěžících v Soutěži sv. Josefa, ale všech farníků, kteří se chtějí zapojit. Vyzýváme proto 
všechny farníky, aby si připravili vlastní rukodělné výrobky, které mohou nabídnout k „prodeji“ 
ostatním lidem: věci ze dřeva, šité, háčkované a pletené výrobky, fotografie, kresby, ozdoby, 
tašky… Můžete napéct koláče, nabídnout různé druhy ovoce…  
 

 Jakékoli vámi ručně vyrobené věci dodejte, prosím, do soboty 22.5.2021 na faru. Jarmark 
bude probíhat před kostelem od 8,30 do 11,30 hodin. Pokud se jedná o potraviny (koláče apod.), 
prosíme, abyste je hygienicky zabalili. Výrobky, které se neprodají, budou k vyzvednutí na faře 
do neděle 30.5.2021. 
 

 Výtěžek z jarmarku je určen na Betlém nenarozených v Hamrech u Hlinska a salesiánské 
misie v Bulharsku. 
 

 

AFORISMUS 
 

Boží slovo je meč, pokud jej drží rytíř ducha – v rukou zbabělců je to koště na zametání hříchů. 
 

Pavel Kosorin 

SLOVO NA DEN 
 

 Jaká je základní charakteristika křesťana? Co je jeho hlavním atributem? Liturgické texty 
mluví zcela jasně: je to vnitřní pravdivost! Dnes se mnozí lidé snaží druhé přesvědčit o ‚své 
pravdě‘. Většinou však je to prázdná póza, protože tito lidé ‚mluví, ale nejednají‘ (srov. Mt 23, 3) 
Podle Ježíše křesťan (tedy Ježíšův učedník) je člověk, jehož ‚ano‘, znamená ‚ano‘, a ‚ne‘ 
znamená ‚ne‘.  
 

 Ježíš ve své velekněžské modlitbě prosí za posvěcení svých učedníků: „… posvěť je 
v pravdě!“ modlí se k svému Otci. Nakolik nám záleží na tom, abychom žili pravdivě, nejen 
navenek, ale i uvnitř? Je zřejmé, že Bůh nás bude hodnotit právě tímto pohledem; stejně tak nás 
vnímají a posuzují i lidé, kteří o sobě tvrdí, že v Boha nevěří. 
 

 Svědčí o tom příběh o starém člověku, ateistovi, který přišel za místním farářem, aby s ním 
‚diskutoval‘ o neexistenci Boha. Pan farář – také starší muž – očekával jeho návštěvu s napětím. 
Věděl od svých farníků, o jakého člověka se jedná, a také, že nepřichází s dobrým úmyslem. 
Ateistu přivítal, ale omluvil se, protože měl zrovna nějakou návštěvu. „Můžete, prosím, na chvíli 
počkat? Za okamžik se vám budu věnovat“. Když odcházel do kanceláře, ještě se vrátil a přinesl 
starému muži židli: „Vidím, že by vás čekání unavilo, posaďte se, prosím!“ Netrvalo to dlouho 
a dva staří muži seděli naproti sobě a pan farář se ptá: „Jaký máte problém, s čím přicházíte?“ A 
ateista odpovídá: „Nemám už žádný problém! Přišel jsem proto, abych s vámi vedl rozhovor o 
neexistenci Boha. Když jste mně, starému člověku, nabídl židli, abych se neunavil, napadlo mě, 
že slovo ‚Bůh‘ není prázdným pojmem. Že může žít i v nás, lidech.“ Toto setkání obou mužů 
nebylo posledním. Bylo zřejmé, že ti dva si mají o Bohu, o víře, hodně co vyprávět. 
 

P. Ladislav Kozubík 

PRO MENŠÍ DĚTI 
 V dnešním evangeliu se Pán Ježíš modlí za své učedníky, kteří zůstávají na zemi, aby je Pán Bůh chránil ode všeho 
zlého. Na zemi je ale i spousta dobrých věcí. Některé z nich jsou i na našem obrázku. Zakroužkuj červeně všechny 
lidi, modře všechna zvířátka, zeleně všechny stavby, které postavili lidé, žlutě všechny stromy. Dokážeš všechny 
obrázky pojmenovat? 
 
 

mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé 
radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal 
nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já 
nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, 
ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, 

jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; 
tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, 
tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se 
zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ 

 

Pokud doneseš vyplněný lísteček na faru, dostaneš malou sladkou odměnu. 
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