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S L O V O  N A  N E D Ě L I
Slavnost Nejsvětější Trojice 30.5.2021 

 LITURGICKÁ ČTENÍ - NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  
 

 Slavnost Nejsvětější Trojice uzavírá v liturgii prožívané dějiny evangelia od narození Krista 
až po seslání Ducha svatého. Dnes se díváme na Kristův život z určitého nadhledu; v Nejsvětější 
Trojici je patrná láska mezi Otcem, Synem a Duchem. Vstupme s úctou, pokorou, ale také s 
radostí do tohoto tajemství Boha. 
 

FARNÍ SOUTĚŽ – OTÁZKA Č. 18 / Z 18 
 Milí soutěžící. Od konce ledna se týden co týden prostřednictvím soutěže 
snažíme poznávat sv. Josefa. Určitě každý z nás má ve svých představách 
přibližnou podobu toho svého “Josífka”. Jak mohl vypadat nám napověly 
obrazy ze světových galerií nebo sochy v našem okolí. Povahové vlastnosti 
jsme vyčetli z Bible, a hlavně uvažováním o jeho životě.  
Úkol pro obě úrovně bude tentokrát stejný. Najdi v audioarchivu Radia Proglas v sekci Čtení na 
pokračování knihu Stín Otce od Jana Dobraczyňského (viz QR kód), nebo odkaz 
https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/?fulltext=St%C3%ADn%20Otce&cycle=17&date
_from=&date_to=&page=4#Content. Přenes se do Izraele o 2000 let nazpět a zaposlouchej se do 
poutavého příběhu o Josefovi. Zcela určitě si svoji představu doplníš nebo úplně přehodnotíš :)  
 

 
 

  

 

UPOZORNĚNÍ PRO SOUTĚŽÍCÍ: 
 

Příští týden v neděli 6.6.2021 bude 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. Do neděle 30.5. můžete doplnit dosud nesplněné úkoly, byť za ně už nemusíte 
dostat plný počet bodů, ale každý bod je dobrý  

 
 

 

 
 
 

1. čtení: Dt 4,32-34.39-40 
 

 Dnes už lidé nejsou zvyklí hledat moudrost 
u dřívějších generací. Zkušenost našich 
předků mnozí považují za překonanou. A 
přece veškerá moudrost dnešní doby vychází 
z poznatků a prožitků dávných dob. Tak i víra 
v jednoho Boha má své kořeny ve víře lidí, 
kteří Boha nejen hledali, ale také mu dokázali 
za všech okolností být věrni. 
 
 Mojžíš řekl lidu: „Ptej se dávných dob, které 
tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil 
člověka na zemi, ptej se od jednoho konce 
nebes k druhému: stalo se někdy něco tak 
velkého nebo bylo něco podobného slyšet, 
aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího 
z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? 
Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si 
národ uprostřed jiného národa zkouškami, 
znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, 
napřaženým ramenem, úžasnými děsnými 
činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, 
váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptě? Uznej 
to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh 
nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného 
boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho 
příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl 
šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho 
žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, 
dává navždy.“ 
 

2. čtení: Řím 8,14-17 
 

Boha nemůžeme nikdy pochopit. Smíme se 
však k němu přiblížit, jestliže ho přijímáme 
jako svého Otce. 

 
 Bratři, Všichni, kdo se dávají vést Božím 
Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste 
přece ducha otroctví, že byste museli zase 
znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha 
těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto 
můžeme volat: „Abba, Otče!“ Spolu s naším 
duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že 
jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i 
dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. 
Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak 
mohli spolu s ním dojít slávy. 
 

 Evangelium: Mt 28,16-20  

 
 Čteme poslední slova Matoušova evangelia. 
Ježíš odchází k Otci. Ale jeho loučení není 
poznamenáno smutkem či nostalgií. Na tomto 
místě se nejzřetelněji v Matoušově evangeliu 
objeví vyznání víry v Nejsvětější Trojici. A 
každý další učedník má být do tohoto tajemství 
ponořen! 
 

 Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na 
horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a 
klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. 
Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi 

ÚKOL - ÚROVEŇ 1 a 2:  
 
 

Úkol: vymysli jednu přímluvu na téma sv. Josef do modlitby, která 
zazní na společném výletě.??? Pošli ji na emailovou adresu 
farnost@farnostsebranice.cz. 
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 OHLÁŠKY 
 

 V neděli 23.5.2021 bylo ve sbírce na pastorační aktivity v diecézi vybráno 15.825,- Kč. 
Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli. 

 

 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! 

 

 Od pondělí 31.5. do středy 2.6. bude v kapli Nejsvětější Trojice od 20,00 hodin pobožnost za 
obnovu víry v rodinách naší farnosti. 

 

 Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) nebude v neděli, jako bývalo, ale ve čtvrtek 
3.6.2021. Mše svaté budou v Sebranicích v 7,00 a v 18,30 hodin a v Lubné v 18,30 hodin. 
Připomínáme, že na tyto mše svaté se máte přihlásit! mše svaté v něděli 6.6.2021 budou 
podle dosavadního pořádku. 

 

 Pozvánka pro ministranty: V sobotu 12.6.2021 bude pouť ministrantů do Borové. Místní 
pan farář P. Milan Romportl nás pozval na minigolf a fotbal. Zatím je to jenom kratinké 
pozvání, bližší informace budou upřesněny. 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 

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 10,30 x x x x x x 10,30 
Lubná x x x x 18,30 x 18,00  x 

Sebranice  x 18,30 x x 18,30 2)17,00  x x 

Pohora (pobožnost v kapli) x 20,00 20,00 20,00 x x 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. 
 

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

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 
 

SLOVO NA DEN 
 

 Židé znali jednoho Boha, ale neznali Trojici; i tak byli vynikajícím věřícím národem. Vynikali tím, že 
neměli spoustu božstev jako jejich sousedé, že věřili v jednoho, neviditelného, jedinečného, věrného Boha, 
měli s ním z dějin své důležité zkušenosti. A přece pro ně byl Bůh při vší blízkosti poněkud vzdálený, do 
jeho vnitřního života nevstupovali ani se ho nedotýkali. 
 

Byli jako dobře informovaný muž z podhůří, který žije celý život s horami v úzkém kontaktu, 
ale který do nich, do jejich středu a na jejich vrcholky nikdy nevstoupil. Lidé, kteří chtějí poznat 
krásu a tajemství hor, musí do nich sami vstoupit, dobýt je. Člověk Boha dobývat nemůže, 
vlastními silami do jeho tajemství, do jeho nitra vstoupit nemůže. Ale Bůh může udělat to, co 
hory udělat nemohou - může člověku vyjít vstříc.  
 

 V Ježíši přišel Bůh k lidem. Poznávali vynikajícího muže, který Boha znal, a dokonce nazýval 
svým Otcem. A nezůstával u nazývání. On sám svého Otce jakožto otce uznával, byl s ním 
zajedno, konal jeho vůli, byl zkrátka ve svém vztahu k Bohu mezi lidmi jedinečný a nedostižný. 
A když zemřel, ukázalo se, že jeho vztah s Otcem převyšuje všechny lidské představy a kvality, 
že je silnější než smrt: vstal z mrtvých, Otec ho vzkřísil, pouto lásky Otce a Syna se ukázalo 
neporušitelné a Ježíš nejen jako Boží Syn, ale i jako člověk vešel vzkříšením do Boží slávy. A 
ti, kdo se se vzkříšeným Ježíšem setkali a kdo v něho uvěřili, poznali, jaký je vztah Otce i Syna, 
poznali Otce i Syna.  
 

 Ale tím to nekončilo. Před týdnem jsme slyšeli o seslání Ducha svatého - ti, kdo v Ježíše 
uvěřili, pocítili sílu a moc jeho Ducha v sobě, pocítili, poznali moc Boží, jak přímo a osobně 
působí v jejich životech. Poznali Ducha, který z Otce i Syna vychází, který je oživuje, poznali z 
vlastní zkušenosti Ducha Ježíšova - Ducha svatého. A tak se dostali mnohem dál do tajemství 
Božího než nejznamenitější lidé v Izraeli v době Starého zákona. Byli jako ti, kdo do hor vstoupí, 
pocítí, co to je stoupat do oblasti řidšího vzduchu, znají, co je to být na kopcích nad mraky, vědí, 
jak který vrcholek vypadá a kde leží. 
 

 Přesto Bůh i takto zůstával a zůstává pro nás tajemstvím. Možná podobně jako člověk, kterého 
léta důvěrně známe a setkáváme se s ním, a přesto nás leckdy může různými postoji nebo 
jednáním překvapit. Pro naši víru nestačí jen „vědět“, že Bůh je trojjediný – tedy jeden Bůh ve 
třech osobách, ale je důležité vzbudit touhu (vášeň) pro Boha. Podobně jako člověk, kterého 
jednou uchvátily hory, už si nikdy vášeň k nim vzít nenechá. 
 
 Náš křesťanský život začal křtem, kdy jsme bylo vnoření do křestní vody a označeni 
Nejsvětější Trojicí: Otcem, Synem a Duchem svatým. Je na nás, abychom se v Trojjediném 
Bohu, řečeno slovy apoštola Pavla pohybovali, v něm žili a existovali. 
 

Zpracováno podle Aleše Opatrného 
 

 

 

AFORISMUS 

Většina křesťanů nepotřebuje slyšet další vyučování, nýbrž potřebuje projít zkouškou, při které 
buď propadnou, anebo půjdou dál. 

Pavel Kosorin 
 

dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte 
tedy, získejte za učedníky všechny národy, 
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 

svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem 
vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny 
dny až do konce světa!“ 

 

Pepíček nabídl tetě bonbón. Potom se jí 
ptal: „Teto, chutnal ti ten bonbón?" 
„Ano, byl dobrý, Pepíčku.“ 
„No, vidíš a náš Punťa jej vyplivl.“ 

 
„Je to hrůza, s čím už dneska zatěžují lidi 
lékaře,“ podivuje se starší úředník. 
„Kolegyně včera odešla k doktorovi a 
vrátila se od něho s novým účesem.“ 

 

Dvě sousedky klevetí: 
„Slyšela jsi? Sousedka celé kázání při 
mši svaté chrápala!" 
„Ano, všechny nás tím probudila.“ 

 
„Děkuji, pane doktore, ta bolest v 

zádech ustoupila. A co to bylo, páteř?“ 

„Ale ne, jen jste měl vzadu 

překroucené kšandy.“ 

 


