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F a r n o s t  s v .  M i k u l á š e  S e b r a n i c e  u  L i t o m y š l e  

 
   SLOVO NA NEDĚLINN

16. a 17. neděle v mezidobí  18. a 25.7.2021 

 
100 LET  POSV ĚC EN Í  K APL E  S V.  AN N Y 
 Když nějaký člověk slaví sto let, bývá to velká rodinná i společenská událost. 
Slova poděkování, vděčnost, přání všeho dobrého – to vše zaznívá z úst 
gratulantů. A zcela určitě dojde i na vzpomínky, co všechno v životě jubilanta 
stojí za povšimnutí. A co teprve, když sto let slaví kostel, nebo kaple… 

 V sobotu 24.7.2021 si připomeneme 100 let výročí posvěcení kaple sv. Anny 
v Lubné. Tak dlouho už naší farnosti slouží, tolik důležitého se v ní odehrálo. 
Také velký důvod k poděkování… I my budeme společně s O. biskupem 

 KDE STAVĚT? 
 

Určení místa k výstavbě kaple sv. Anny v Lubné: 
(z ústního podání syna pamětnice narozené v roce 1905) 
 

 V Lubné původně stály dvě malé kapličky, jedna na Velké straně a druhá na Malé straně (na 
místě, kde nyní stojí kaple sv. Anny). Obyvatelé Lubné došli k rozhodnutí, že postaví jednu 
velkou kapli. Nemohli se však dohodnout, na které straně Lubné to bude.  
 

 Rozhodli se tedy pro tento nápad: U lubenské lípy (u bývalého hostince) postavili vůz a do 
něho zapřáhli čtyři koně. Pár z Velké strany zapřáhli na stranu pravou a pár z Malé strany na 
stranu levou. Koně pobídli a nechali na nich, kterou stranu zvolí.  Koně se vydali na Malou 
stranu, a to rozhodlo o místě, kde byla současná kaple sv. Anny postavena.  
  

Lidové podání zapsal V. Bulva 

 PŘÍSTAVBA VĚŽE KAPLE V LUBNÉ 
 Když se zklidnila porevoluční doba, někteří lubenští farníci přišli s návrhem, že by se mohla 
dostavět věž na místní kapli, která se z finančních důvodů nemohla v roce 1921 podle 
původního projektu dokončit. Tak se našel a oprášil původní projekt a za podpory obecního 
zastupitelstva a starosty Vladimíra Roušara se rozhodlo o dostavění věže. Byla oslovena firma 
Boštík z Poříčí, kde jsme, Jan Drobný, Josef Drobný a já, pracovali jako živnostníci. A tak 
jsme v letních měsících roku 1993 postavili lešení, zbourali původní zastřešení věže a začali 
vyzdívkou podle původního projektu. Jednalo se přibližně o metry zdiva s kulatým oknem do 
průčelí.  
 

 Velkou podporu a pomoc nám brigádně poskytovali Václav Mazal a Jan Klejch a další 
dobrovolníci, kterým patří velký dík. Lešení jsme postavili i pro montáž krovu věže, kterou 
smontoval mistr tesař Jan Šplíchal se svými pomocníky. Klempířské práce vedl Josef 
Vomáčka ze Širokého Dolu s dvěma dalšími pracovníky. Též vyrobil i báň, kde jsou v tubusu 
 

(pokračování na poslední straně) 

(pokračování z první strany) 
 

zachované historické informace o stavbě kaple, noviny a 
peníze. Starosta Vladimír Roušar je doplnil o aktuální 
informace z dostavby věže z roku 1993 a vše bylo uloženo do 
nové báně. Pozlacený křížek osadil také Josef Vomáčka.  
 

 Dokončovací práce jako oprava staré fasády a její nabarvení 
provedli zedníci ze stavební skupiny JZD Lubná. Je třeba také 
zmínit početnou skupinu dalších brigádníků a dobrodinců, kteří 
přispěli ke zdárnému úspěchu celé akce. 

Jiří Pohorský 

Josefem Kajnekem za vše děkovat Pánu Bohu při mši svaté, kterou 
v 9,30 hodin zahájíme oslavu. A tady je několik střípků vzpomínek, jak 
je zapsali naši farníci: 
  

 POSVĚCENÍ ZVONU  
 

 V roce 1975 byl posvěcen zvon knězem Františkem Melkou ze Sebranic. Zvon vyrobili 
Rudolf a Květa Manouškovi ze Zbraslavi. Nápis na zvonu je ‚Zdrávas Maria‘ a posvěcení 
proběhlo jednu neděli při mši svaté. Kmotrami byly paní Žofie Šteflová z Lubné č.220 a paní 
Růžena Bulvová, Lubná č. 33. Zvon vynášeli po schodech pan Václav Bulva, Lubná č. 128 a 
 pan Josef Kopecký, Lubná č. 44. Po slavnostní mši sv. bylo pohoštění, které zajistili u 
Kopeckých – Vomáčků v Lubné č. 142. Pozvání ke stolu přijal i pan farář František Melka a 
kmotry.  

Vzpomínku poskytla paní Košňarová z Lubné 

 

1. čtení: Ef 4,1-6  
 

Svatý Pavel ukazuje, jací bychom měli být. Na 
nás je, abychom posoudili, jací ve skutečnosti 
jsme, a vyvodili z toho důsledky.  
 

Bratři! Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: 
Žijte způsobem hodným toho povolání, které 
jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, 
mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce 
a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve 
smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je 
ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak 
jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste 
byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden 
křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade 
všemi, proniká všecky a je ve všech. 
 

Evangelium: Jan 6,1-15  
 

Zázračné nasycení je předobrazem konečného 
naplnění potřeb člověka v Bohu, - nasycení všech 
ze stolu Slova Božího a chleba eucharistického.  
 
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského 
neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký 
zástup, protože viděli znamení, která konal na 
nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se 

posadil se svými učedníky. Bylo krátce před 
židovskými velikonočními svátky. Když 
Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu 
přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde 
nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To 
však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře 
věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: 
„Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se 
na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho 
učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu 
řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných 
chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ 
Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ 
Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili 
se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš 
vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; 
stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, 
řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby 
nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to 
plných dvanáct košů kousků, které po jídle 
zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé viděli 
znamení, které udělal, říkali: „To je jistě ten 
Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, 
že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho 
prohlásili za krále. Proto se zase odebral na 
horu, úplně sám. 
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OHLÁŠKY 
 

 V sobotu 24.7.2021 budeme slavit 100 let posvěcení kaple sv. Anny v Lubné. Na tuto 
oslavu je pozván O. biskup Josef Kajnek a samozřejmě jste zváni i vy farníci i obyvatelé 
obcí naší farnosti. začátek mše svaté je v 9,30 hodin. Bližší informace jsou ve vývěsce a na 
webových stránkách farnosti www.farnostsebranice.cz.  

 

 V týdnu od 19. do 23.7.2021 se s důležitými záležitostmi obracejte, prosím, na O. Pavla 
Kadlečíka. On bude ve farnosti zastupovat v době nepřítomnosti ostatních salesiánů. 

 

 V neděli 25.7.2021 bude v 15,00 hodin mše sv. ke cti sv. Anny ve Vysokém Lese. 
 

 V neděli 8.8.2021 bude v naší farnosti Farní den, při kterém si připomeneme 30 let 
přítomnosti salesiánů v Sebranicích. Pozvání přijal provinciál salesiánů P. Martin Hobza 
a rozeslali jsme pozvánky i salesiánům, kteří zde působili v pastoraci i těm, kdo prošli 
aspirantátem, nebo zde byli na asistenci. Je to vhodná příležitost, jak se setkat se známými 
a popovídat si. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

HOD. 
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 
18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 

7,00 x x  SEB SEB SEB SEB SEB x 

7,30 SEB kaple SDB x x x x x SE 

9,00 SEB  x x x x 3) LUB SE 

10,30 LEZ x x x x x x LUB 

18,00 x x 1) STŘ x x 2) 17,00 LUB 4) VYS. LES 

18,30 x x ŠD LEZ LUB SEB x x 
 

1) Pozor změna: mše sv. ve Stříteži je už v 17,30 hodin. 
2) Adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence. 
3) 9,30 hodin – Mše svatá k výročí 100 let posvěcení kaple sv. Anny v Lubné. 
4) 15,00 hodin – poutní mše svatá ke cti sv. Anny, patronky kaple ve Vysokém Lese. 

ÚVOD  D O L IT U R GIE  A  N ED Ě L N Í  B IBL I C KÁ  Č T EN Í  
 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 Boží myšlení i jednání je veskrze pozitivní. Bůh není zatížen sobectvím, ani netrpí pocitem 
ohrožení, jako my lidé. Proto je schopen stále všem odpouštět a povzbuzovat k dobrému. 

 SLOVO NA DEN  
 Kristus byl citlivý a pozorný k možnostem a potřebám lidí, zvláště pak ke svým nejbližším 
učedníkům, kteří se k němu přidali a následovali ho. Znal jejich lidské hranice a respektoval je. 
V dnešním evangeliu čteme, že když „přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se 
najíst“, navrhuje: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“  
 

 Výzva Krista k oprávněnému odpočinku se týká i nás v dnešní době. Léto, čas prázdnin a 
dovolených je zvlášť příhodná doba k důkladnějšímu oddychu a načerpání zase nových sil. Je 
to ale také jedinečná příležitost k oživení vztahu k Bohu i k bližním, zvláště k těm nejbližším, 

se kterými své volno společně prožíváme. Bylo by vhodné využít tohoto vzácného volného 
času a třeba se i více modlit, více času věnovat bibli, zvlášť kdyby se tak dělo společně 
s rodinou, nebo s přáteli. Čas, kdy můžeme starosti se školou a zaměstnáním odložit, je také 
ideální příležitostí k časově náročnějším vzájemným rozhovorům manželů a rozhovorům 
rodičů s dětmi. To, na co většinou není moc nálada ani potřebný čas během uspěchaného roku, 
plného jiných starostí.  
 

 Bylo by také vhodné, kdyby si každý vyšetřil nějaký čas jen sám pro sebe. I osobně si 
odpočinout a srovnat si to všechno v hlavě. Využijme proto této letní Boží výzvy a nabídky 
k širšímu zotavení a získání nových podnětů pro růst v dobrém... 

P. Josef Kopecký 
 

1. čtení: Jer 23,1-6   
 

 Jeremiáš varuje ty, kdo zastávají úřad 
pastýřů Božího lidu, a starají se o sebe, a ne 
o ty, kdo jsou jim svěřeni. V textu uslyšíme i 
povzbudivé proroctví o příchodu nejlepšího 
pastýře, který přinese lidem naději a spásu.  

 

 Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, 
které pasu – praví Hospodin. Proto praví 
Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří 
pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé stádo a 
rozehnali jste ho, nestarali jste se o ně; proto 
já se postarám o vás pro špatnost vašich 
skutků – praví Hospodin. Já sám shromáždím 
zbytky svého stáda ze všech zemí, kam jsem 
ho vyhnal, a přivedu je nazpět na jejich luhy, 
porostou a rozmnoží se. Vzbudím nad nimi 
pastýře, kteří je budou pást, nebudou se již bát 
ani strachovat, už se neztratí – praví 
Hospodin. Hle, blíží se dni – praví Hospodin 
– kdy vzbudím Davidovi spravedlivý 
výhonek, krále, který bude panovat moudře a 
konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho 
dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v 
bezpečí. To je jméno, kterým ho budu 
nazývat: ‚Hospodin je naše spravedlnost.‘ 
 

2. čtení: Ef 2,13-18 
 

Ježíš přinesl lidem pokoj a zbořil přehrady 
sobectví a pýchy, které brání lidem, aby mezi 
sebou vytvářeli prostředí porozumění. 

 

 Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem 
Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, 

stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je 
náš pokoj: obě dvě části – židy i pohany – 
spojil vjedno a zboural přehradu, která je 
dělila, když na svém těle zrušil příčinu 
nepřátelství, která záležela v Zákoně s jeho 
příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své 
osobě z těchto dvou částí jediného nového 
člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil 
obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak 
sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. 
A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste 
byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť 
skrze něho máme my i vy přístup k Otci v 
jednom Duchu. 
 

  Evangelium: Mk 6,30-34  
 

 Pán Ježíš nevyžaduje od svých učedníků jen 
naprostou vydanost. Je zároveň velmi 
pozorný a citlivě reaguje na situaci, v níž se 
apoštolé nacházejí: ‚Pojďte si trochu 
odpočinout‘, vybízí je po namáhavé misii. 
 

 Apoštolové se shromáždili u Ježíše a 
vypravovali mu všechno, co dělali a učili. 
Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné 
místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž 
přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli 
čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné 
místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli 
odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst 
se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. 
Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a 
bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez 
pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.  
 

ÚVOD: 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

1. čtení: 2 Král 4,42-44  
 

 Už ve Starém zákoně je vyprávění o zázraku 
nasycení hladových. Přiznává, že Stvořitel je 
lidem nablízku ve všech situacích. 

 

 Nějaký člověk přišel z Bál Šališa a přinesl v 
chlebníku Božímu muži Elizeovi chléb z prvotin, 

dvacet ječných chlebů a jídlo z rozdrcených 
čerstvých zrn. Elizeus řekl svému služebníku: 
„Dej to lidem, ať se najedí!“ Služebník mu 
odpověděl: „Jak mám tohle dát stovce lidí?“ 
Elizeus řekl: „Dej to lidem, ať se najedí, neboť 
tak praví Hospodin: Budou jíst, a ještě 
zbude.“ Dal jim to tedy, najedli se, a ještě 
zbylo podle Hospodinova slova. 


