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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

   

S L O V O  N A  N E D Ě L I
Slavnost Seslání Ducha svatého 23.5.2021 

 LITURGICKÁ ČTENÍ - NA SLAVNOST SESLÁNÍ 

DUCHA SVATÉHO 
 

 Slavnost Seslání Ducha svatého je vlastně oslava narozenin církve. V ten den se církev 
působením Ducha svatého veřejně zjevila světu. Obdarování Duchem Božím má velký dopad 
na náš svět: svět, který postrádá pravdu, lásku a ztrácí sílu ke konání dobra. Kde vane Duch 
svatý, tam mizí bázlivost a malomyslnost.  

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 17 / Z 18 
 Svatí, které církev uctívá, mohou nenápadně, ale zato velmi jasně osvěcovat 
náš život. Každý z nich tiše inspiruje naši každodennost, a to osobitým a 
jedinečným způsobem, v lásce, která překračuje i hranici smrti. Tichým, ale 
zato velkým spojencem, je nám svatý Josef. Dobře Ježíše zná, zná ho ze své 

každodennosti. A právě v ní nás může skvěle inspirovat. Může nám vyprošovat odvahu k tomu, 
abychom dokázali vykročit na nové cesty, odvahu k přijímání hledajících, ke skryté službě i k 
dobrým vzájemným vztahům.  
 

 Péče a ochrana vyžaduje dobrotu, je třeba žít ji s něhou. V evangeliích se svatý Josef jeví jako 
silný, odvážný a pracovitý muž, ale z jeho duše vysvítá velká něha, která není ctností slabocha, ba 
naopak, pojí se k síle ducha a všímavosti, k soucitu a opravdové otevřenosti vůči druhému, ke 
schopnosti milovat. Nesmíme se obávat dobroty, něhy! 
 

Z inauguračního kázání papeže Františka 19. 3. 2013. 
 

DOBROČINNÝ JARMARK  
 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 v Sebranicích 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.  
 

PRO SOUTĚŽÍCÍ - ÚROVEŇ 1 A 2:  
 

Důležitá informace: Se svým výrobkem se vyfoťte a pošlete na farnost@farnostsebranice.cz, 
případně doneste a ukažte na faře.  
 

 

PRO DĚTI 
 
 

1. čtení: Sk 2,1-11 
 

 Díky daru Ducha svatého první posluchači 
Evangelium nejen slyšeli, ale mu i rozuměli. 
Slovo Boží jim bylo velmi blízké, protože mluvilo 
řečí jejich srdce. 
 

 Nastal den letnic a všichni byli společně 
pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako 
když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se 
zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, 
rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. 
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit 
cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.  
 

 V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech 
možných národů pod nebem. Když se ten zvuk 
ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože 
každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. 
Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to 
všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší 
svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, 
obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, 
Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského 
kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, 
židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak 
našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ 
 

2. čtení: Gal 5,16-25 
 

Zatímco tělo spěje ke smrti, duch oživuje. 
Takové je resumé apoštola Pavla, když 
srovnává skutky tělesné žádostivosti 
s ovocem, které působí Duch Boží. Podle 
Ducha tedy jednejme, vybízí apoštol Pavel. 

 Bratři a sestry! Žijte duchovně, a nepropadnete 
žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu, a 
duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný 
odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se 
však necháváte vést Duchem, nejste už pod 
Zákonem. K jakým skutkům vede tělo, je 
všeobecně známo. Je to: smilstvo, nečistota, 
chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, 
nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, 
nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a 
jiné takové věci.  
 

 Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě 
jednou: lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou 
mít podíl v Božím království. Ale ovocem 
Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, 
vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. 
Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. 
Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali svoje 
tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Protože Duch 
je naším životem, podle Ducha také jednejme!  
 

 Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15 
 

 Duch svatý uvádí do celé pravdy. Chce nám 
dát moudrost a sílu, abychom pravdu nejen 
poznávali, ale také ji žili a uskutečňovali. 
 

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde 
Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch 
pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně 
svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože 
jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě 

 Kde se staví most nebo lávka? Tam, kde není možné 
dostat se dál, nebo na druhou stranu řeky, či propasti. Nejen 
na cestě v přírodě nebo ve městě se nám může stát, že 
nemůžeme dál a potřebujeme most. Když jsme smutní, 
nebo v pláči, když se kolem nás ostatní zlobí, když nám 
nechce kamarád odpustit, když si nevíme rady - to jsou 
situace, které nám mohou také připomínat propasti nebo 
prudké řeky u kterých stojíme a nemůžeme se pohnout dál.  
 

 Duch Svatý je ale takovým mostem, který sám sebe 
staví tam, kde si nevíme rady, kde si neumíme pomoci. 
Přichází tehdy, když ho o to prosíme a my po něm 
můžeme bezpečně jít, protože jeho most vede vždy na tu 
nejlepší další cestu. 

 Apoštolé po Letnicích se stali takovými „staviteli 
mostů“, protože v nich působil Duch Ježíše Krista, 
Duch pokoje, Duch pravdy a Duch lásky. 
 

 Vybarvi obrázek a zkus přemýšlet, jak ty se chováš 
k druhým lidem. 



 OHLÁŠKY 
 

 V neděli 23.5.2021 je sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 
 

 Minulý měsíc jsme dostali pro kostel dary ve výši 25,5 tis. korun (1,5 tis., 3 tis., 20 tis., a 1 tis. 
korun. Na běžný účet farnosti jsme dostali dary ve výši 4,5 tis korun (2x 500,- korun, 1 tis. a 2,5 
tis. korun) Všem dárcům děkujeme. 

 

 V pondělí 24.5.2021 bude mše svatá ke cti Panny Marie, Pomocnice křesťanů v 18,30 hodin 
v kostele v Sebranicích. Májová pobožnost bude po mši svaté. Jestli budou v tento den májové 
pobožnosti v Lubné a Lezníku, domluvte, se, prosím, mezi sebou. 

 

 V neděli 30.5.2021 na Slavnost Nejsvětější Trojice bude mše svatá v 10,30 hodin v kapli 
Nejsvětější Trojice na Pohoře. Mše svatá v 10,30 hodin v Sebranicích už nebude. Dejte na to, 
prosím, pozor při přihlašování u paní Šplíchalové! 

 

 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.  

 

 Děkujeme všem, kdo pomohli umýt okna v kostele i na faře. 
 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,30 x 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, 2) Pohora 10,30 x x x x x x 2)10,30 

Lubná,  x x x x 18,30 x 18,00  x 

Sebranice  x 18,30 x x x 3)17,00  x x 

4) Š. Důl, Střítež 5) Lezník 6) Sebranice x x 4) 18,30 5)18,30  x 6)18,30  x x 
 

1) Druhá mše svatá je ve stejném čase v kapli komunity „na úmysly v salesiánské aplikaci IZIDOOR“. 
3) Adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence. 
 

UPOZORNĚNÍ:  
Stále platí přihlašování na nedělní mše svaté a sobotní mši v Lubné podle obvyklého způsobu. 
 
 
 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 
 

SLOVO NA DEN 
 

 Slavností Seslání Ducha svatého se uzavírá nejdůležitější období církevního roku, velikonoční události 
(Kristova smrt, Kristovo vzkříšení a nanebevstoupení). 
 Kristus i jeho život je pro nás dostatečně srozumitelný. Zvláště je srozumitelná jeho láska, která ho pro 
naši spásu přivedla na kříž. Přes Krista můžeme dobře poznat lásku Boha Otce, jehož vůli pro naší věčnou 
spásu Kristus, Boží Syn plnil. Naproti tomu Duch svatý je pro naše chápání nejtajemnější božskou osobou. 
Velmi dobře ho však můžeme poznat z jeho působení, z darů, kterými nás Kristus v Duchu svatém 
obohacuje. V dnešním evangeliu Kristus říká: „Z mého vezme a vám to oznámí“. 
 

 Když sledujeme život apoštolů, zvláště jejich růst v době, když žili v blízkosti Krista, vidíme, jak těžko 
Krista a jeho učení chápali a neochotně přijímali. To se radikálně změnilo o letnicích, když přijali Ducha 
svatého. Z nechápavých a slabých učedníků se náhle stali nebojácní následovníci Krista, kteří s velkou 
přesvědčivostí a odvahou začali šířit Kristovo evangelium. To byla ta síla a dar Ducha svatého. 
 

 I pro nás může být Duch svatý nepochopitelný a vzdálený, ale tak jako změnil a obohatil vším potřebným 
apoštoly, tak může obohatit i nás. Apoštolé se však za seslání Ducha svatého společně modlili, i když 
předem nevěděli, v čem to bude spočívat. Důležitá zde byla i spoluúčast Panny Marie, která se modlila s 
nimi a za ně. I to by nás mohlo inspirovat, zvláště teď v mariánském měsíci květnu. 

P. Josef Kopecký, salesián 
 

 
 
 

mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. 
Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé 
pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale 
bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má 

přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám 
to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto 
jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ 

 

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ 
 

17:00 Ekumenické zahájení litomyšlské 

 noci kostelů  
 

KAPITULNÍ KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE  
 

17:30 Mše svatá  
 

18:15 Pečení hostií pro děti s doprovo-

 dem harmonikářů (farní zahrada)  
 

18:30  Nevšední příběh Křížové cesty 

 Josefa Ceregettiho - Luboš  Machačko  

 

19:30  Přednáška o portálu proboštského 

 chrámu, jeho ikonografie  

 a liturgický význam - Vít Večeře  
 

20:30 Adorace s doprovodem scholy  
 

KOSTEL SV. ANNY NA HŘBITOVĚ 
 

19:00 Varhanní večer - hrají: Petr Sauer, 

 trio sestry Huškovy s Jitkou 

 Lacmanovou, Jan Černý 
 

KOSTEL ROZESLÁNÍ APOŠT. NA SPITÁLKU 
 

18:15  výtvarná aktivita pro děti 
 

 Eko-informační tabule - u každého 

 kostela bude informační tabule o 

 určité oblasti ekologie 

Letos v naší farnosti nebude program na Noc kostelů. Využijeme možnosti „podívat se k sousedům“. Zde 

máte přehled toho, co se bude odehrávat v pátek 28.5.2021 v Litomyšli. Původní záměr objednat autobus 
ke společné pouti do Litomyšle jsme zrušili kvůli přetrvávající pandemii. Nabídli se však ochotní farníci, 
kteří mohou auty dopravit do Litomyšle ty, kteří by se rádi Noci kostelů zúčastnili. Nemějte tedy, prosím, 
obavu a přihlaste se na tel. čísle 605 768 340, pokud máte chuť zúčastnit se Noci kostelů. 

Pepa si stěžuje kamarádovi: „Můj život je 
samý problém. Například nevím, kam mám 
vložit peníze. Do banky na termínovaný vklad, 
nebo do nemovitosti?" 
„Počkej, počkej, jaké peníze?" 
„No vidíš, další problém." 
 
Oznámení v parku: „Ztratil se pitbul.  
Vzkaz pro nálezce: Hodně štěstí! “ 
 

Zubař sděluje pacientovi: „Ty zuby musí 
ven...“ „Tak jo, pane doktore," odpovídá 
pacient a zvedá se z křesla, „a já jdu pro 
jistotu s nimi!“ 
 
Vedoucí přijímá nového zaměstnance a  
ptá se ho, jak dlouho byl v posledním místě. 
„Čtyři roky.“ 
„To je pěkné. A pročpak jste odešel?“ 
„Já musel, přišla amnestie.“ 
 


