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Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle 

   

S L O V O  N A  N E D Ě L I
12. neděle v mezidobí  20.6.2021 

 
 ÚVOD DO LITURGIE  A  NEDĚLNÍ  B IBL ICKÁ ČTENÍ  

 

 Každý z nás už asi zažil pocit lidské bezmoci: Když někdo těžce onemocněl, někomu se 
zhroutily všechny životní plány, jiný musel přihlížet utrpení blízkého člověka. V takových 
situacích se cítíme bezradní, O lidské bezmoci, o tom, co nás zatěžuje a činí náš život méně 
příjemný, ale i o velké Boží moci promlouvá dnešní slovo Boží.  

1. čtení: Job 38,1.8-11  
 

 Biblickým obrazem bezmocného trpícího člověka 
je Job. On ve své bídě volá k Bohu a Bůh mu 
odpovídá. 

 

 Hospodin odpověděl Jobovi z hlubin bouře 
a řekl: „Kdo zahradil moře branami, když 
vytrysklo, vyšlo z lůna, když jsem je oblékl 
mraky jak šatem, temnotou přikryl jak 
plenkami, když jsem pro ně vylámal hranice a 
položil závoru s bránou? Řekl jsem: Až sem 
smíš přijít, ne dále, zde se má tříštit bujnost 
tvých vln.“ 
 

2. čtení: 2 Kor 5,14-17  
 

Také slova svatého Pavla jsou posilou v 
pocitu bezmoci: Nejsme už sami, patříme 
Kristu, máme nový život pro celou věčnost. 
 
 Bratři! Kristova láska nás nutí k tomuto 
úsudku: Jeden umřel za všechny, umřeli 
tedy všichni; a umřel za všechny, aby ti, 
kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro 
toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. 
Proto my od nynějška nikoho neposuzujme 
podle lidských měřítek. A třebaže jsme 
Krista kdysi posuzovali podle lidských 
měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy 
někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. 
To staré pominulo, nové nastoupilo. 

  Evangelium: Mk 4,35-41 
 

 Pán Ježíš nejen podobenství vypravoval, on 
je také činil. To, co nazýváme zázraky, jsou 
znamení, která se netýkají jen historické 
události, ale jsou i znamením pro náš život. 
 

 Jednoho dne večer vybídl Ježíš své 
učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ 
Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, 
tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. 
Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny 
dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On 
však ležel na zádi lodi na polštáři a spal.  
 

 Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, 
že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a 
poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal 
a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se 
bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně 
bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: 
„Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a 
moře?“ 
 

 

AFORISMUS 
 

 Neboj se duchovní hloubky - ještě nikdo se 
v ní neutopil. 
 

Pavel Kosorin 

 

V NEDĚLI ČTEME S DĚTMI 
 

Dlouhý a únavný den se chýlil ke konci. Ježíš a jeho přátelé se plavili přes Galilejské jezero. 
Bylo ticho a klid a Ježíš usnul. 
 

Pak najednou vznikla bouřka. Vítr hvízdal „fíí…“, hromy rachotily „prásk, prásk“ a vlny se 
draly do lodi „cák, cák“. 
 

Ježíšovi přátelé dostali velký strach - ale Ježíš spal hluboce dál. 
„Vzbuď se!“ volali na Ježíše. „Prosím! VZBUĎ SE!“ 
 

Ježíš se postavil a promluvil k větru a vlnám. 
„Pššt... buďte zticha,“ poručil Ježíš. A vítr ustal a vlny přestaly cákat. Všechno se uklidnilo.  
 

A Ježíšovi přátelé se už nebáli. 
Ježíš utišil bouřku! 

 
 
MALÝ KVÍZ  
 

1. Z Genezaretského jezera vytéká řeka 
a) Nil 
b) Jordán 
c) Cedron 
 

2. Rybáři byli 
a) Tomáš, Filip, Bartoloměj, Jidáš 
b) Natanael, Jakub, Juda 
c) Šimon Petr, Ondřej, Jakub, Jan 
 

3. Učedníci se s Ježíšem plavili na druhý 
břeh 

a) ráno 
b) večer 
c) o půlnoci 
 

4. Ježíš na lodi 
a) spal 
b) rozmlouval s učedníky  
c) modlil se 
 

5. Bouře přišla 
a) protože ji poslal zlý duch 
b) protože takové počasí bývá na 

Genezaretském jezeře  
c) protože Ježíš chtěl učedníky vystrašit 
 

6. Ježíš utišil bouři 
a) protože se nechtěl utopit 
b) protože chtěl nám lidem ukázat, že je s 

námi a že nás ochrání i v bouři 
c) přál si, aby ho učedníci obdivovali 

 
 

Řešení: 
 

 
1.   2.   3. 
  
 
4.   5.   6.  
 

 
 
Pokud vyplníš správně řešení a doneseš je 
do příští neděle na faru, dostaneš malou 
sladkou odměnu. 
 

 

Učedníci s Ježíšem na rozbouřeném moři. 



 OHLÁŠKY 
 

 Při měsíční sbírce na zaplacení ochranných sítí ve věži kostela a sněžných zábran proti 
padání sněhu a ledu z věže bylo minulou neděli vybráno 27.705,- Kč (S 12.855,- Kč, Lu 
11.220,- Kč, Le 2.030,- Kč a ŠD 1.600,- Kč. V měsíci květnu jsme dostali také dar na 
kostel 4 tis. korun a na běžném účtu farnosti 2,5 tis., 2 tis. a 2x 500,- Kč. Děkujeme všem, 
kdo ve sbírce i osobními dary naší farnosti přispěli. 

 

 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. 

 

 Blíží se oslavy sto let posvěcení kaple v Lubné, proto prosíme o zapůjčení fotografií z akcí 
naší kaple, pokud máte nějaké doma v albu, třeba i hodně staré. Chceme udělat malou 
výstavu z fotografií, které dokumentují dění kolem kaple sv. Anny. Fotografie můžete 
předat Libě Bulvové, případně poslat elektronicky na farnost@farnostsebranice.cz. 

 

 Na stolku ve velké síni jsou přihlášky do náboženství na školní rok 2021/22. Vyplněné je, 
prosím, odevzdejte na faru do neděle 20.6.2021. Ke stažení jsou také na 
www.farnostsebranice.cz  

 

 Účastníci soutěže se sv. Josefem, kteří si nevyzvedli malou odměnu při pouti na Hřebeč, 
si ji mohou odebrat na faře. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 

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, (Střítež 20.6.) 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, 3) 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. 
 

 

„BETLÉM NENAROZENÝCH“ I SALESIÁNI Z BULHARSKA DĚKUJÍ… 
 

Vážený otče, milí farníci, 
 

s velkou vděčností za Váš velkorysý dar, který jste nám zaslali, bychom Vám 
rádi předali kousek radosti, kterou aspoň občas smíme zažívat v našem 
azylovém domě při pomoci těm nejmenším z nás.  
 

Děkujeme, že také Vy jste vnímaví pro dětské oči a jejich potřeby i pro jejich mámy, které se ocitly samy... 
Vážíme si tohoto Vašeho povzbuzení lidské dobroty a vstřícnosti a jsme za ně vděčni…  

 

   
 

Vážení přátelé, 
 

srdečně Vás zdravíme ze Salesiánské provincie Praha. Potvrzujeme přijetí 
daru 18.200,- Kč dne 2.6.2021 a děkujeme za podporu díla Dona Boska….  

 

Oba dopisy si můžete přečíst na vývěsce nebo na webových stránkách farnosti. 

 

SLOVO NA DEN 
 

 V dnešním evangeliu čteme, že když se loď s učedníky a spícím Kristem dostala do velké 
bouře, vzbudili ustrašení učedníci Krista se slovy: „Mistře, je Ti jedno, že hyneme?“ Kristus 
bouři utiší a učedníky napomíná: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Nebylo to poprvé, 
kdy byli učedníci svědky Kristových zázraků, kterými projevil svou božskou moc a starostlivost, 
ale ti, co toho byli svědky, Kristův záměr úplně nepochopili.  
 

 Neadresoval by Kristus podobnou výtku často i nám? Zvláště když podobně jako oni 
prožíváme různé těžké chvíle a divíme se, proč Bůh nezasahuje, jestli mu vůbec na nás záleží? 
Je to právě otázka správné víry nejenom v Boží moc, ale také správné víry v jeho lásku, která si 
přeje naše štěstí už tady na zemi, ale hlavně to pravé a trvalé štěstí v nebi. Jde o víru v Lásku, 
která nesrovnatelně přesahuje naši lásku. Jde také o správnou víru v Boží moudrost a 
prozřetelnost, která vidí náš život v mnohem širších souvislostech, než jak jsme toho schopni 
my.  
 

 My většinou sledujeme jen naše pozemské zájmy, ale Kristu jde o mnohem víc. Přeje si, 
abychom byli hlavně trvale a vrcholně šťastni v nebeském království. Už během svého 
pozemského života ukázal, že není lhostejný k našim pozemským trampotám. Uzdravoval 
nemocné, rozmnožil chléb pro hladovějící atd., ale to podstatné a nejdůležitější viděl v naší 
spáse. Na kříž nešel proto, aby nám zajistil pozemský blahobyt, ale aby každému umožnil 
věčnou blaženost v nebi.  
 

 O správnou víru, ke které nás Kristus vybízí, je však nutné stále usilovat. K tomu nám také 
Kristus nabízí všechnu potřebnou pomoc. Hlavně ve svátostech, zvláště v eucharistii a ve 
svátosti smíření, v modlitbě, v Bibli, ve společenství církve a v dalších nabídkách lásky svého 
Nejsvětějšího Srdce, což si zvláště teď v červnu připomínáme. 
 

P. Josef Kopecký, SDB 

 
INFORMACE NA LETNÍ PRÁZDNINY 
 

   
 

 Během prázdnin (od 4.7. do 29.8.2021) budou nedělní bohoslužby v naší farnosti omezeny. 
V Sebranicích budou mše svaté v 7,30 hodin a v 9,00 hodin a v okolních kaplích se budou 
pravidelně střídat v 10,30 hodin. Výjimky budou vždy oznámeny v ohláškách. Na nedělní 
bohoslužby se o prázdninách nemusíte již hlásit. Ostatní hygienická nařízení budeme stále 
dodržovat podle vládních prohlášení. 
 

   
 

 Slovo na neděli bude i o prázdninách vycházet, bude však k rozebrání ve Velké síni (v okolních 
kaplích na stolku pod kůrem). Starší farníci, kteří se nedostanou do kostela, mohou požádat o 
doručení tohoto nedělního lístku buď telefonicky (stačí nahlásit na tel. 605 768 340 své jméno a 
adresu) nebo poproste své příbuzné, či sousedy, aby vám lístek z kostela vzali, případně váš 
zájem o odběr nahlásili na faře. 
 

   
 

 Děkuji také všem, kdo ochotně a pravidelně pomáhali Slovo na neděli roznášet do domů našich 
farníků, i těm, kdo přispívali k jejich tvorbě (např. tisk části nákladu - OU Lubná, umisťování 
textu na webové stránky farnosti apod.). 

P. Ladislav  
 

Salesiánská 

provincie 

Praha 


