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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

   

S L O V O  N A  N E D Ě L I
11. neděle v mezidobí  13.6.2021 

 
 ÚVOD DO LITURGIE  A  NEDĚLNÍ  B IBL ICKÁ ČTENÍ  

 

 Problém dnešního člověka tkví zřejmě v tom, že je ohlušován a ohlupován ‚pozlátkem tohoto 
světa‘. Ovšem, to, co je v očích mnoha lidí ‚veliké a vznešené‘, v očích Božích je ohavnost. 
(Srov. Lk 16,15) Poučení k dobrému životu nám dává Boží slovo. Matěj z Janova nabádá věřící: 
„Bible je a musí být první a základní věcí každého vzdělaného křesťana.“  A Werich v Davidovi 
a Goliáši potvrzuje „… čtěme Bibli, tam to všechno je!“ 

 Před časem, když jsme se přihlašovali do soutěže se sv. 
Josefem, nevěděli jsme, co nás čeká. Každý týden jsme se těšili 
na nové Slovo na neděli, kde jsme našli další úkol. Nejhezčí 
na celé soutěži bylo, že jsme jako rodina všichni 
spolupracovali a každý musel něčím přispět, abychom úkoly 
splnili. Ocenili jsme, že v době covidové jsme mohli přemýšlet 
také nad něčím jiným. 
 

 Trošku tajemně na nás působili ostatní spolusoutěžící, které jsme znali jenom pod čísly a 
sledovali, jak jim přibývají body. Až tuto neděli jsme zjistili, že to nejsou jen písmenka a čísla, 
ale že jsou to všechno fajn lidi.  
 

 Užívali jsme si to, že si dal někdo velkou námahu s tím, aby nám připravil velkolepý program 
u sv. Josefa na Hřebči. Organizátoři soutěže, děkujeme Vám! 
 

Hana Kopecká 
 

 Opravdu je konec? Účastníci soutěže Po stopách svatého Josefa 
se pustili do splnění posledního úkolu a tím byla pouť ke sv. Josefu 
na Hřebči. V dopise bylo soutěžícím sděleno tajné místo, kde pouť 
bude začínat. V neděli 6. června jsme se sešli v Koclířově, odkud 
jsme vycházeli. Po cestě soutěžící museli splnit poslední dva 
úkoly. Po zdolání asi 5 km jsme se ocitli na místě.  
 

 V kostelíku proběhla krátká pobožnost za přítomnosti vzácného hosta O. biskupa Josefa Kajneka.  Na 
závěr každý tým dostal malou odměnu – placku s obrazem sv. Rodiny a puzzle, jejichž obraz vytvořily 
dvě naše farnice. Ze soutěžících, kteří splnili všechny úkoly, jsme vylosovali 3, kteří obdrželi dárkový 
poukaz. Poté se soutěžící občerstvili a doufáme, že spokojení, odcházeli domů.  

Markéta Andrlová 
 

Co nebylo ‚vidět‘… 
 

 Kromě navenek viditelných věcí v soutěži se sv. Josefem, jako byly otázky, 
plnění úkolů, tabulky s výsledky soutěžících, e-maily s fotografiemi apod., bylo 
také mnoho skutečností ‚neviditelných‘, tedy věcí ne(tak)viditelných. V první 
řadě chci poděkovat katechetce Jitce Šebkové za její ‚nástřel‘ celé soutěže. Dále 
už na tom pracovali naše farnice a farníci: Markéta Andrlová, Ludmila Kopecká, 
Anna Hebronová, Ludmila Kopecká, Majka Kopecká, Veronika Pešková, 
Bohuslav Kysilka (web), Pepa Grycman, a neodmyslitelnou velkou technickou 
pomocí v závěru soutěže – Jiří Kopecký. Těm všem patří poděkování za jejich 
čas, nápady (mnohdy neotřelé) a chuť udělat něco hezkého pro farnost. 
 

 A ještě jednu nenápadnou věc bych zmínil: soutěžní družstva dostala na závěr 
soutěže jako odměnu krabici puzzlí. Obrázky sv. Josefa nakreslily opět naše 
farnice: Jiřinka Liliana Doubková a Anička Kuchtová, jr. Úpravu k tisku provedl 
Šimon Votřel, výrobu zařídil táta Kamil. Také těmto bych rád ze srdce 
poděkoval, jako i všem kdo se v soutěži zapojili a namáhali se plnit roztodivná 
zadání. 
 

A ještě upozornění nakonec: Kdo ze soutěžících si nemohl vyzvednout malou 
odměnu, má ji schovanou na faře. 
 

P. Ladislav 

1. čtení: Ez 17,22-24 
 

 Patrně i z dnešního textu knihy Ezechiel si mohla 
Panna Maria vzít inspiraci pro svůj chvalozpěv: 
‚…mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil…‘. Bůh 
zřejmě nikoho nehodnotí podle jeho schopností a 
kvalit. To dělají lidé. V Božích očích se i ‚slabá 
větévka‘ může stát nádherným a mohutným cedrem. 
Je to velké povzbuzení pro všechny, kdo se cítí být 
nepatrnými před lidmi i před Bohem. 
 

 Tak praví Pán, Hospodin: „Já vezmu z 
vrcholku vysokého cedru slabou větévku, 
ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a 
zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. 
Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene 
větve, vyraší výhonek, ponese plody, stane se 
nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit 
ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho 
ratolestí. Poznají pak všechny polní stromy, 
že já jsem Hospodin: ponižuji strom vysoký, 
povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu 
zelenému, vypučet stromu suchému. Já, 
Hospodin, jsem to řekl a učinil.“ 
 

2. čtení: 2 Kor 5,6-10  
 

Apoštol Pavel věří, že život na tomto světě je 
pro nás velkým darem, protože nám pomáhá 
na cestě k Bohu. Jak využijeme tohoto daru – 
záleží na každém z nás. Pavel nás vede 
k zodpovědnosti za naše činy, jejichž kvalita 
se projeví u soudu Ježíše Krista. 

 Bratři! Jsme ustavičně plni důvěry. 
Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, 
jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od 
Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha 
jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme 
však plni důvěry a chtěli bychom raději 
opustit domov tělesný a odebrat se do 
domova k Pánu. A proto stůj co stůj 
usilujme o to, abychom se mu líbili, ať už v 
domově těla zůstáváme, nebo se z něho 
odebíráme. My všichni se přece musíme 
objevit před Kristovým soudem, aby 
každý dostal odplatu za to, co za života 
udělal dobrého nebo špatného.  
 

  Evangelium: Mk 4, 26-34  
 

 Podobenství je – můžeme říci – příběh, ve 
kterém je ukryta hluboká pravda. A každý, kdo 
má otevřené a vnímavé srdce, může být tou 
pravdou obohacen.  
 
 Ježíš řekl zástupu: „Boží království je 
podobné člověku, který zaseje do země 
semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v 
noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. 
Země sama od sebe přináší plody: napřed 
stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. 
Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk 
vezme srp, protože nastaly žně.“ Řekl také: 
„K čemu přirovnáme Boží království nebo 

Sv. Josef: J. Doubková 

Sv. Josef: A. Kuchtová, jr 



 OHLÁŠKY 
 

 V neděli 13.6.2021 je měsíční sbírka na zaplacení ochranných sítí ve věži kostela a 
sněžných zábran proti padání sněhu a ledu z věže.  

 

 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. 

 

 Můžete si vzít malou knížečku modliteb ke sv. Josefovi. Je na stolku ve velké síni 
v Sebranicích (v okolních kaplích na stolku pod kůrem) a stojí 20,- Kč. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 

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, 6) 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  10,30 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. 
 
 

STŘÍPKY ZE SOUTĚŽE SE SV. JOSEFEM 
 

 V neděli 6. 6. 2021 byla slavnostně zakončena dlouhodobá soutěž naší 
farnosti Po stopách sv. Josefa. Posledním úkolem bylo společné putování za 
svatým Josefe m ke kapli ve Hřebči u Koclířova. Na konci putování nás 
čekalo i velké překvapení. Neboť pozvání přijal vzácný host, pomocný biskup 
Josef Kajnek, s kterým jsme v kapli prožili bohoslužbu slova.  

 

 Ve své krátké promluvě se s námi podělil o příběh ze svého života, který má souvislost s naší 
farností. Vzpomínal, že jeho rodiče se účastnili primice otce Landy v Polné. Poté, oba nezávisle 
na sobě zatoužili, aby se jejich syn Josef stal knězem a pak se za to i dlouho modlili. Maminka 
mu tento příběh vyprávěla až v době, kdy se stal knězem. 
 

 Po skončení bohoslužby slova následovalo připravené výborné občerstvení a vyhlášení 
výsledků s předáváním cen. Velké poděkování patří všem organizátorům soutěže. 
 

Bohuslav Kysilka 
 
 

Po počáteční naší nerozhodnosti zapojit se do soutěže (18 týdnů a 18 otázek není jen tak), jsme 

do toho šli �. „Vždyť přece každou neděli sedáme před sochou sv. Josefa v našem kostele a 
chceme nahlédnout více do jeho života.“ 
 Děkujeme za jeho příklad, možnost být spolu i s farním společenstvím. 

Kuchtíci J29 

 

SLOVO NA DEN 
 

 Známe to z přírody, že má-li něco užitečného ze země vyrůst, musí se nejprve zasít semeno, kterému 
člověk připraví vhodné podmínky k růstu, potom následuje dlouhá doba, kdy se zdánlivě nic neděje a pak 
znovu člověk ošetřuje a obdělává rostoucí plodinu, až opět po delší době dozrává plod a stává se pro 
hospodáře užitkem. 
 

 Je zajímavé, že podobný princip jaksi nefunguje v našem každodenním životě. My bychom 
chtěli ‚užitek‘ hned, bez dlouhého čekání. Ztrácíme trpělivost, když se nám nedaří tak, jak 
bychom očekávali. A někdy máme pocit, že bychom mohli Pánu Bohu i radit, jak by měl svět, 
potažmo náš život vypadat. Zapomínáme však na to, že Bůh zná všechno dokonaleji než lidé. A 
také ví, že i ‚zlé a nepříjemné věci‘ se jeho působením mohou změnit v požehnání pro člověka. 
 

 Všechny nesnadné, těžké a neřešitelné věci v našem životě mohou v nás vyvolávat obraz 
bouře. Ermes Ronchi však říká – s poukazem na evangelní příběh potápějící se lodičky apoštolů 
na Genezaretském jezeře, že Bůh nezachraňuje z bouře, ale v bouři. 
 

 Ladislav Kozubík 
 
 

AFORISMUS 
 

Nejlepším lékem proti trémě je modlitba – když se naučíš mluvit s Nejvyšším, se všemi vysoce 
postavenými už to půjde snadno. 

Pavel Kosorin 
 

HUMOR – KOŘENÍ ŽIVOTA 

 
 

jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako 
hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je 
menší než všechna semena na zemi, ale když 
je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné 
zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že 

ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ Mnoha 
takovými podobenstvími jim hlásal Boží 
slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství 
k nim nemluvil. Když však byl se svými 
učedníky sám, všechno vysvětloval. 
 

 

V obchodním domě se jedna paní 
přehrabuje při nákupu barevných 
ponožek. Když už vše probrala a nic si 
nevybrala, poznamená: „Hm, to je 
všechno, co tady máte?" 
Prodavačka suše odvětí: „Ne, prosím, 
ještě mám jedny na nohou." 
 
Na pískovišti si hrají dva kluci s 
bateriovým bagrem na dálkové 
ovládání, který sám nakládá písek do 
dětského nákladního autíčka.  
Povídá jeden klučina druhému: 
„Paráda! Když si pomyslím, že tuhle 
strašnou dřinu jsme donedávna dělali 
ručně..." 
 

„Kam jdeš s tím pytlíkem plným 
písku, Otíku?“ „Strýček, co bydlí v 
bytě nad námi, mi slíbil čokoládu, 
když nasypu písek do našeho 
gramofonu. 

 
Katecheta vykládá o svatbě v Káni 
Galilejské. Na závěr položí žáčkům 
otázku: „Co si asi mysleli hosté, když 
Pán Ježíš proměnil vodu ve víno?“ 
Celá třída mlčí. 
Konečně zvedá ruku malá Michaela a 
po vyvolání říká: „Co si mysleli hosté, 
to nevím, ale moje babička by řekla: 
Až se bude vdávat naše Máří, tak ho 
taky pozveme.“ 
 


