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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

   

S L O V O  N A  N E D Ě L I
10. neděle v mezidobí  6.6.2021 

 ÚVOD DO LITURGIE  A  NEDĚLNÍ  B IBL ICKÁ ČTENÍ  
 

 Zatímco člověk se skrývá, Bůh člověka volá. To je obraz toho, že hříchem se nepokazil vztah 
Boha k člověku, ale naopak. Bůh říká Adamovi: „Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal 
jíst.“ Tím nechce zjistit, co se stalo, ale chce mu umožnit, aby se odvážil svůj hřích pojmenovat 
a přiznat. Každý zápasíme s pokušením prvních lidí, vystačit si v životě sami a být nezávislí. 
Nechceme, aby nám Bůh či církev mluvili do života… jsme podezřívaví. Pokud nasbíráme 
odvahu z tohoto egoistického houští vystoupit, výsledkem nebude strach, ale svoboda. 
 

Podle promluvy biskupa Pavla Konzbula 
 

FARNÍ SOUTĚŽ – POUŤ KE SV. JOSEFOVI 
 Po dobu 18 týdnů jsme poznávali v soutěži k Roku sv. Josefa tuto biblickou, 
a nebojím se říci – nám velmi málo známou postavu. Díky organizátorům 
soutěže se nám poněkud poodkryl obraz Pěstouna Páně, Nazaretského tesaře, 
který svou upřímností, ryzí zbožností, ale i s velkou odvahou chránil počátek 
naší spásy. Chci moc poděkovat všem, kdo se zapojili, ať přípravou jednotlivých úkolů, nebo i 
plnění jednotlivých částí soutěže; zvlášť děkuji rodičům, kteří pomáhali malým dětem v plnění 
někdy nesnadných zadání a že to nevzdali  
 

 Předposlední úkol – Dobročinný jarmark – nakonec ukázal, že i my jsme schopni vnášet do 
našeho lidského společenství něco krásného: obohatit druhé něčím neobvyklým (kromě hezkých 
a mnohdy originálních výrobků) i milým ztvárněním jarmarku včetně starobylých krojů a 
v neposlední řadě i finanční pomocí těm nejohroženějším: v Betlémě nenarozených a pro 
potřebnou práci našich salesiánů v Bulharsku. 
 

 I za tuto pomoc je dobré projevit vděčnost, a 
to uděláme se soutěžícími při posledním setkání 
tuto neděli na pouti ke sv. Josefovi. Soutěžící 
dostali za úkol vymyslet nějakou přímluvu 
k snoubenci Panny Marie a tyto přímluvy 
předneseme za celou farnost spolu se vzácným 
hostem, který rád přijal pozvání a pouť i celou 
soutěž s námi zakončí. 
 

 
 

 
 
 

 

SLAVNOST BOŽÍ LÁSKY  
 

 V týdnu jsme oslavili svátek Těla a krve Páně neboli Boží tělo. V tento den je zvykem, že se 
konají takzvaná procesí. To je průvod ulicemi města nebo uvnitř kostela s Nejsvětější svátostí, k 
chvále a díkůvzdání. U nás jsme průvod nahradili adorací a požehnáním obci a lidem ve farnosti. 
 

 V Nejsvětější svátosti se stále naplňuje Ježíšův příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až 
do konce světa!“ (Mt 28,20). Radujme se z této přítomnosti! Ježíš chce být blízko každému z nás, 
posilovat nás, provázet nás. A také prosme za lidi, kteří žijí kolem nás, aby Boží lásku zakusili a 
nechali se jí proměňovat. 
 

1. čtení: Gn 3,9-15  
 

 Biblické vyprávění o prvním hříchu lidí je 
vyprávění o každém lidském hříchu: o cestě 
člověka od nevinnosti k vině, od viny ke 
strachu, od strachu k agresivitě - k napadání 
druhého. 
 

 Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj 
Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On 
odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a 
bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se 
skryl.“ Bůh řekl: „Kdopak ti pověděl, že jsi 
nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti 
zakázal jíst!“ Člověk odpověděl: „Žena, 
kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a 
tak jsem jedl.“  
 

 Hospodin Bůh se zeptal ženy: „Cos to 
udělala?" Žena odpověděla: „Had mě svedl, a 
tak jsem jedla.“  
 
 Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protože jsi 
to udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými 
i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu 
a žrát prach po všechny dny svého života. 
Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, 
mezi potomstvem tvým a jejím. Její 
potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš 
šlapat po jeho patě.“ 

2. čtení: 2 Kor 4,13-5,1 
 
Svatý Pavel neměl život ani lehký ani 

pohodlný - a přece: můžeme se přesvědčit, 
kolik optimismu a důvěry si dovedl uchovat. 

 
 Bratři! Protože máme téhož ducha víry, 
jak je řečeno v Písmu: ‚Uvěřil jsem, a proto 
jsem mluvil‘, věříme i my, a proto také 
mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil 
Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a 
společně s vámi nás postaví před něho. 
Všecko to se přece děje pro vás: čím více 
se totiž rozmnoží milost, tím větší počet 
lidí bude potom projevovat vděčnost k 
Boží oslavě.  
 

 A proto neklesáme na mysli. Tělo nám 
sice chátrá, ale duše se den ze dne 
zmlazuje, neboť nynější lehké břemeno 
utrpení zjednává nám nad každou míru 
věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na 
srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci 
viditelné přece pominou, ale neviditelné 
budou trvat věčně. Víme totiž, až bude 
stržen stan, v kterém tady na zemi 
bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne 
dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný 
v nebi. 

Dobročinný 
jarmark 



 OHLÁŠKY 
 

 V neděli 23.5.2021 bylo při dobročinném jarmarku vybráno 36.400,- Kč. Peníze byly rozděleny 
rovným dílem a poslány jako dar pro Betlém nenarozených a salesiánské misie v Bulharsku. Děkujeme 
všem, kdo se do jarmarku zapojili a přispěli na dobročinné účely. 

 

 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. Bližší informace jsou ve vývěsce nebo na webových 
stránkách farnosti www.farnostsebranice.cz. V neděli 6.6.2021 je poslední možnost přihlášení na 
farnost@farnostsebranice.cz, nebo osobně na faře. 

 

 Obec Sebranice a SKM Sebranice zvou všechny malé i velké 27. června 2021 na nedělní procházku 
do Pohádkového lesa za koupalištěm. Vstup možný od 14,00 do 15,30 hodin. Na shledání s Vámi se 
těší kouzelné bytosti s hravými úkoly a malou odměnou. Sebraničtí animátoři. 

 

 V uplynulém období bylo provedeno na doporučení Ekonomické rady farnosti zasíťování věžních 
oken kostela v Sebranicích proti přístupu a znečišťování prostoru půdy holuby. Dále jsme nechali 
nainstalovat měděné tyče na věži kostela kvůli padání sněhu a kusů ledu na střechu kostela a chodník 
před hlavním vchodem. Práce provedla firma pana Halamky z Proseče. Celková cena s vícepracemi 
bude činit cca 90 tis. korun. V neděli 13.6.2021 bude měsíční sbírka na tento účel.  

 

 Odběratelky časopisu IN si jej mohou vyzvednout ve Velké síni. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,30 kaple SDB 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. 
 

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

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 
 

 

SLOVO NA DEN 
 

 V evangeliu 10. neděle v mezidobí Kristus říká, že „každý, kdo plní vůli Boží, je můj bratr i sestra i 
matka“. Tak Kristus reaguje na sdělení, že přišla jeho matka s příbuznými. Kristus byl vzorem pro 
synovskou lásku, ale svým výrokem chtěl sdělit, že miluje nejen svou matku a své příbuzné, ale všechny 
lidi, a že mu jsou zvlášť blízcí ti, kteří plní Boží vůli. Žít podle ní je totiž také cesta k pravému šťastnému 
životu, který nám Kristus přeje a nabízí už zde na zemi, ale pak hlavně v plné míře v nebi. 
 

 Svou lásku ke všem lidem Kristus prokázal celým svým životem, ale zvlášť přesvědčivě svou výkupnou 
obětí na kříži, která se i nadále vždy zpřítomňuje při každé mši svaté. Toto velké tajemství Kristovy lásky 
si během roku připomínáme hlavně každý pátek a zvlášť výrazně ve čtvrtek v tomto týdnu při slavnosti 
Těla a Krve Páně. 
 

 V pátek 11.6. je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Srdce je všeobecně chápáno jako symbol lásky. 
Božské Srdce Krista představuje božskou vrcholnou lásku, jaké je schopen jen Bůh. Tu nám zvlášť zřetelně 
projevil Kristus svou obětí na kříži, která končila probodením jeho srdce. Toto vyvrcholení kalvárské oběti 
výstižně vyjadřuje mešní preface z této slavnosti: „On nás miloval do krajnosti: Vydal se za nás na smrt a 
dal se vyzdvihnout na kříž, aby všechno přitáhl k sobě. Z jeho probodeného srdce vytryskla krev a voda, a 
církvi se otevřela studnice života a všichni jsou pozváni, aby přicházeli a s radostí čerpali milost a spásu.“  
 

 Nebuďme proto lhostejní k této božsky velkorysé nabídce a s vděčností čerpejme nabízené milosti. Svou 
pomoc nám v tom nabízí i Panna Maria, která se na lásce Krista k nám celým srdcem účinně podílí. To 
nám také církev připomíná v sobotu 12.6. památkou Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 
 

 P. Josef Kopecký, SDB 
 

 

AFORISMUS 
 

Byli jsme vyhnáni z ráje, ale už se nám nestýská. 
Pavel Kosorin 

  Evangelium: Mk 3,20-35  
 

 Ve starozákonním čtení jsme slyšeli o 
manželské hádce mezi Adamem a Evou, v 
evangeliu slyšíme neuvěřitelnou zprávu, že Pán 
Ježíš měl potíže i s vlastní rodinou. 
 

 Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se 
shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani 
najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, 
vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se 
totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé 
Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o 
Ježíšovi: „Je posedlý Belzebubem. Vyhání 
zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů.“ 
Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: 
„Jak může satan vyhánět satana? Je-li 
království v sobě rozdvojeno, takové 
království nemůže obstát. Je-li dům v sobě 
rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. 

Jestliže satan vystoupil proti sobě a je 
rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. 
Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka 
a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed 
nespoutá. Teprve potom mu dům může 
vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude 
lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se 
dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu 
Svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude 
vinen věčným hříchem.“ To řekl proto, že 
tvrdili: „Je posedlý nečistým duchem.“ Přišla 
jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku 
a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. 
Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se 
venku po tobě ptají!“ Odpověděl jim: „Kdo je 
má matka a moji příbuzní?“ A rozhlédl se po 
těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: 
„To je má matka, a to jsou moji příbuzní! 
Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i 
sestra i matka.“ 
 

 

„To nechápu,“ poznamenala manželka 
hasiče, „můj muž se stal náčelníkem 
hasičského sboru, a přitom nikdy v životě 
nezpíval!“ 
 

U zvěrolékaře zvoní telefon: „Pane 
doktore, za chvíli za vámi přijde moje žena 
se svou kočkou. Dejte jí injekci, ať 
bezbolestně usne.“ „Spolehněte se,“ 
povídá lékař, „ale trefí ta vaše kočka 
potom sama domů?“ 

Katecheta chce v náboženství přiblížit dětem, 
co je to pokušení. Obrátí se na toho 
nejživějšího kluka ve třídě a ptá se: „Řekni 
mi, Karle, napadlo tě někdy vzít nůž a zkusit 
vyndat v kostele ze štěrbiny pokladničky 
peníze?“ 
„Ne, pane faráři,“ odpoví po pravdě hoch. 
Hned se mu však rozzáří tvář a dodává: „Ale 
špatný nápad to není.“ 
 

„Jak se vám daří?" 
„Bohužel vás nepotěším, všechno je v 
pořádku..." 


