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S L O V O  N A  N E D Ě L I
13. neděle v mezidobí  27.6.2021 

 
 ÚVOD DO LITURGIE  A  NEDĚLNÍ  B IBL ICKÁ ČTENÍ  

 

 Dnešní Boží slovo nás chce povzbudit k radosti ze života. Totiž k radosti z toho, že náš Bůh 
není bohem mrtvých, ale že je původcem a udržovatelem, a tím i ochráncem života. Je nám takto 
vykreslený Bůh blízký a přitažlivý? 

1. čtení: Mdr 1,13-15;2,23-24  
  

 Dnešní svět se nám může jevit jako svět zla, 
strachu a násilí. Boží slovo však mluví jinak: 
„Smrt na zemi nevládne… spravedlnost smrti 
nepodléhá!“ Je to zřejmě proto, že Bůh stvořil 
člověka k nesmrtelnosti. Kdo jiný by měl být 
nositelem optimismu a důvěry než ten, kdo 
uvěřil Božím příslibům? 

 

 Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou 
živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo; 
stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed 
zhouby v nich není; ani smrt na zemi 
nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá. 
Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, 
udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti, ale 
ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji 
ti, kdo jsou v jeho moci. 
 

2. čtení: 2 Kor 8,7.9.13-15 
 

Apoštol Pavel vybízí Korinťany ke štědrosti 
při sbírce pro chudé jeruzalémské křesťany. 
Opravdová láska se nedá projevovat jen 
naoko, ale konkrétně a prakticky. 
 
 Bratři! Jako vynikáte po každé stránce: ve 
víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a 
lásce, kterou jste od nás přijali, tak se 
vyznamenejte i v tomto díle lásky. Znáte 
přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, 
ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste 

EVANGELNÍ KOMIKS PRO DĚTI 
 

 
 

vy zbohatli z jeho chudoby. Nebylo by totiž 
dobré, že byste jiným v tísni ulehčili, a sami 
do ní upadli. Spíše má nastat jakési 
vyrovnání: za nynějších okolností to, co vám 
přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase 
jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. 
Tak se to vyrovná, jak stojí v Písmu: „Kdo 
nasbíral mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo 
málo, neměl nedostatek.“ 
 

  Evangelium: Mk 5,21-24 
 

 Ježíšův soucit s trpícími lidmi nás neustále 
zaráží a překvapuje. V jeho přístupu 
k nemocným není nic hraného ani falešného. 
Pomáhá lidem z jednoho prostého důvodu: 
Miluje lidi a je ochoten pro jejich dobro 
obětovat úplně všechno. 
 

 Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se 
kolem něho shromáždil velký zástup. Když 
byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden 
z představených synagogy, jmenoval se 
Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a 
snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. 
Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a 
žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za 
ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, 
která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho 
zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek 
vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, 
spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o 

Pokus se co nejlépe vybarvit obrázky s příběhem uzdravení. Vyprávěj si s rodiči o tom, jak 
Pán Ježíš pomáhal nemocným lidem a zkus zjistit, proč to dělal? Když doneseš vybarvený 
komiks a svoji odpověď na zadaný úkol, můžeš se těšit na malou odměnu.   

NĚCO PRO ZASMÁNÍ… 

Otec uděluje synovi rady do života: „Když 
chceš být dobrým člověkem, buď v životě 
poctivý a opatrný.“ 
„A co to znamená být poctivý?“ 
„Splnit všechno, co jsi slíbil.“ 
„A opatrný?“ 
„Nikdy nic neslibovat.“ 

 
Návštěva obdivuje malého Míšu: „Takový 
maličký a už čte noviny?“ 
„Ale ne, to by nezvládl“, uklidňuje hosty 
otec, „on jenom luští křížovku.“ 



 OHLÁŠKY 
 

 UPOZORNĚNÍ: Mše svatá v neděli 27.6.2021 v Lezníku bude v 10,30 hodin. 
 

 V neděli 27.6.2021 je v Širokém Dole poutní slavnost ke cti sv. Jana Křtitele. 
 

 Obec Sebranice a SKM Sebranice zvou všechny malé i velké 27. června 2021 od 14,00 do 
15,30 hodin. na nedělní procházku do Pohádkového lesa za koupalištěm. 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. 

 

 INFORMACE NA 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. 

 

 Slovo na neděli bude i o prázdninách vycházet, v Sebranicích však bude pouze ve Velké 
síni. 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. V Lubné a Lezníku se bude roznášet jako dosud. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
27.6. 28.6. 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 

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 
Lubná, Lezník, Š. Důl 9,00 x x x x x x x  

Sebranice 9,00 x x x x x x 9,00 
Sebranice 10,30 x x x x x x x 

Střítež  x 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. 
 

 

 

VÝMĚNA 
 

Nějaký otec jede do města a jeho pětiletá dcerka se ho vyptává, co jí tam koupí. Nenechá ho na 
pokoji a stále znovu mu dává stejnou otázku. Táta nakonec ztrácí trpělivost a vybuchne. 
„Kup mi tohle, kup mi támhleto,“ napodoboval holčičku. „Ty myslíš jen na to, co ti mají dát 
tví rodiče. Rád bych věděl, co dáváš ty nám!“ 
Odpověď holčičky ho zcela odzbrojila. 
„Já vás mám přece ráda, to vám dávám,“ řekla jednoduše. 
 

Bruno Ferrero 

 

         BŮH NÁS PŘITAHUJE TVÁŘÍ A PŘÍBĚHEM KRISTA 
 

 Vždycky mě fascinovalo, jak se v evangeliu píše o tom, že Ježíše 
doprovázely a na mnoha místech obklopovaly celé zástupy lidí.  
 
 Napadla mě otázka: Jestliže je Kristus stejný včera, i dnes i navěky 
(Žid 13,8), jak je to možné, že dnes se kolem něho davy lidí netísní? Co 
se změnilo? 

 
 Jedno z možných vysvětlení může být, že Ježíš se tehdy lidem jevil jako velmi lidský, chápající, a 
jeho moc nespočívala v ovládání druhých lidí, jako spíše ve službě potřebným. Nemával paragrafy 
Božího zákona, naopak hledal to, co vedlo k Životu. A lidé zřejmě rychle vycítili, že Ježíši záleží na 
tom, aby všichni žili bohatým a radostným životem. Patrně i proto lidem pomáhal, aby objevili krásu 
života a uměli se z něho, společně s druhými, radovat.  
 

 Může nás tento Ježíšův zápal pro život něčím inspirovat? Ermes Ronchi v knize Klíčové otázky 
evangelia říká: Všichni se rodíme jako vášnivá bytí. Náš život nepostupuje vpřed skrze příkazy nebo 
zákazy, ale vášní. Nepokračuje silou vůle, nýbrž díky přitažlivosti. Nerozvíjí se závazky, ale vábením. A 
vášeň se rodí z krásy, která je alespoň tušena.  
 

 Vášeň pro Boha se rodí z toho, že člověk objevil krásu Krista. Bůh mě nepřitahuje proto, že je 
všemohoucí, nesvádí mě tím, že je věčný nebo dokonalý, z těchto důvodů může být obdivován nebo si 
dokonce zaslouží poslušnost, ale nemůže být milován. Bůh mě svádí tváří a příběhem Krista, člověka 
dobrého, krásného a blaženého života, svobodného jako nikdo jiný, milujícího tak, jak nikdo nikdy 
nemiloval. On je ta dobrá zvěst, která praví: Lepší život je možný, a to pro všechny. A evangelium k 
němu vlastní klíč, střeží jeho tajemství. 
 

 Nyní možná lépe porozumíme Ježíšovu přání, když říká davu lidí kolem sebe: „Oheň jsem přišel 
vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“ (Lk 12,49) Zajisté v tom okamžiku myslel i na nás, na naši 
víru a – snad to můžeme tak říci – i na naši vášeň pro Boha a jeho Království. 
 

Ladislav Kozubík  

Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla 
jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu 
třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned 
jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze 
svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě 
poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil 
se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to 
dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu 
odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe 
tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš 
se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. 
Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná 
– věděla dobře, co se s ní stalo – padla před 
ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On 
jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi 
v pokoji a buď zdráva, zbavena svého 
neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z 
domu představeného synagogy se zprávou: 

„Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra 
obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a 
řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen 
věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom 
Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k 
domu představeného synagogy a viděli tam 
rozruch, lidi, jak pláčou a velmi naříkají. 
Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak 
rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom 
spí.“ Posmívali se mu. On však všechny 
vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku 
a své společníky a šel do světnice, kde dítě 
leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, 
to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče 
ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. 
Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim 
přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, 
a řekl jim, aby jí dali jíst. 


