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Autor: Jan Renza, Lubná 

O H L É D N U T Í  Z A  O S L A V O U 1 0 0  L E T  K A P L E  S V .  A N N Y  V  L U B N É  
 

 Na farních webových stránkách naší farnosti je v oddílu „historie“, mimo jiné, zmíněna kaple 
sv. Anny v Lubné. Stručná historie je zakončena větou: „… blíží se nám stoleté výročí, které 
společně s naší farností a obcí důstojně oslavíme“.  
 

 Jako by tato věta byla spouštěcím mechanismem, který uvolnil spoustu dobrých nápadů našich 
farníků a občanů z Lubné. Kdo se zúčastnil oslavy 24. července 2021, nemohl si nevšimnout, 
kolik věcí bylo připraveno: hezké prostředí před kaplí s praktickým podiem, které plnilo funkci 
presbytáře k děkovné mši svaté a následně prostor pro koncert dechové hudby Dolnovanka, 
zabezpečené posezení a občerstvení pro všechny přítomné, vyzdobená kaple spolu s výstavou 
dobových fotografií, perfektní ozvučení, nádherné zpěvy staronové scholy pod vedením Ivo 
Klusoně, liturgická služba, připravené dárky pro hosty i možnost zakoupení různých předmětů 
a občerstvení v krámcích na okraji, pořadatelská a zdravotní služba…  

 Jistě jsem ještě na mnohé 
zapomněl, ale záměrem tohoto 
článku není vyjmenovat 
detailně všechno, co bylo 
připraveno. Spíše chci 
poděkovat těm, kdo věnovali 
svůj čas i nápady k oslavě 
výročí naší kaple. 
Prostřednictvím starosty 
Lubné pana Josefa Chadimy 
děkuji všem občanům Lubné, 
kteří zde pomáhali a také všem 
farníkům, kteří se do oslavy 
zapojili. 

 A ještě jedno poděkování 
jsem si ponechal na samotný 
závěr: Otec biskup Josef 
Kajnek k nám vážil cestu 
z Pardubic a ochotně se ujal 
děkovné mše svaté. Povzbudil 
nás laskavým slovem: To, co 
vyrůstá v našem lidském 
společenství a zaslouží si, aby 
bylo uchováno pro další 
generace, vyrůstá z dobrých 
rodin, ve kterých se každému 
dítěti dostává bezpečného 
místa a vřelého přijetí a také 

z Božího požehnání, bez kterého lidské namáhání zcela jistě přijde vniveč. Tak by se dala 
parafrázovat myšlenka O. biskupa, jak k nám při homilii promlouval. Děkujeme za jeho milá 
slova i za jeho lidskou blízkost, kterou nás svou návštěvou obohatil. 

LK 

 

Fotografie ze slavnosti 100 výročí posvěcení kaple sv. 
Anny v Lubné si můžete prohlédnout na webu farnosti 
Sebranice www.farnostsebranice.cz, nebo na tomto odkazu: 
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/541d99e0-bafa-
4e56-82fc-5b75d3526389 
 

PŘEMÝŠLÍME S DĚTMI O SLOVECH PÁNA JEŽÍŠE: „JÁ JSEM CHLÉB ŽIVOTA…“ 
 

Člověk k životu nutně potřebuje jídlo. Základní potravinou je chléb. Někdy říkáme „chléb“, 
a myslíme tím všechno důležité. Člověk však potřebuje nejen pokrm pro tělo, ale i pro duši. 
Proto Pán Ježíš řekl: „Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z 
Božích úst“. A sám sebe označil za „chléb života“. Co nám tento „chléb“ přinese? To se 
dozvíš, když vyluštíš tajenku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  J E Š T Ě  J E D E N  S T Ř Í P E K  Z  O S L A V Y  K A P L E  V  L U B N É  
  
Vracejí se nám hezké vzpomínky na prožití slavnosti minulou sobotu 24.7.2021 při příležitosti 
100. výročí posvěcení kaple sv. Anny. 
Jistě patří poděkování všem, kdo se zasloužili o přípravu na tuto slavnost. Panu biskupovi 
Josefu Kajnekovi, že toto pozvání přijal, P. Ladislavovu Kozubíkovi, panu starostovi Josefu 
Chadimovi se členy zastupitelstva obce Lubná a také všem ochotným lubenským farníkům a 
občanům. 
Kéž se za nás sv. Anna přimlouvá a se sv. Jáchymem je všem příkladem dobrých rodin a 
vztahů. 

Za sebranickou farnost Anička   
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OHLÁŠKY 
 Ve čtvrtek 5.8.2021 se bude od 14.00 hodin uklízet kostel v Sebranicích. Prosíme ochotné 

farníky o pomoc při úklidu kostela na Farní den. 
 

 V pátek 6.8.2021 je návštěva nemocných. Na faře se mohou přihlásit nemocní (mimo těch, 
kdo jsou již navštěvováni), a kteří chtějí návštěvu kněze a přijmout sv. smíření a Eucharistii. 

 

 V neděli 8.8.2021 bude v naší farnosti Farní den, při kterém si připomeneme 30 let 
přítomnosti salesiánů v Sebranicích. Mše sv. budou v 7,30 hodin v Lezníku a v 7,30 a 
v 9,00 hodin v Sebranicích. Pozvání přijal provinciál salesiánů P. Martin Hobza a někteří 
salesiáni, kteří zde působili v pastoraci nebo prošli aspirantátem, anebo zde byli na asistenci. 
Bližší informace jsou ve vývěsce nebo na webových stránkách farnosti 
www.farnostsebranice.cz. Všichni jste na tento Farní den srdečně zváni. 

 

 Děkujeme všem, kdo pomáhali při přípravě a realizaci oslavy 100 let kaple v Lubné. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

HOD. 
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 
1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 

7,00 x x  SEB SEB SEB SEB SEB 1) LEZ 

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

9,00 SEB x x x x x x SEB 

10,30 ŠD x x x x x x x 

18,00 x x STŘ x x 2) 17,00 LUB x 

18,30 x x ŠD LEZ LUB SEB x x 
 

1) V neděli 8.8.2021 bude mše sv. v Lezníku v 7,30 hodin. 
2) Adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence. 
 

 

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

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 Co potřebuje člověk k životu?  Chléb, dobré slovo, lásku druhého člověka. Ježíš toto všechno 
nabízí. Proto přišel na svět, aby s námi sdílet radosti i těžkost našeho života. 

1. čtení: Ex 16,2-4.12-15 
 

 Náš život se někdy podobá izraelskému 
putování pouští. Nechápeme, proč musíme jít po 
tak obtížných a osamělých cestách. V dnešním 
prvním čtení však slyšíme, že se nikdy nemusíme 
cítit osaměli. Pro věřícího člověka stále platí, že v 
nouzi je nám Bůh nejblíže.  

 

 Celé společenství synů Izraele reptalo na 
poušti proti Mojžíšovi a Árónovi. Synové 
Izraele jim řekli: „Kéž bychom zemřeli 
Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když 
jsme seděli u hrnců masa a jedli chléb dosyta. 
Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste umořili 
celé shromáždění hladem!“ Hospodin řekl 
Mojžíšovi: „Hle, jako déšť vám sešlu chléb z 
nebe. Lidé vyjdou a každý den si nasbírají 
dávku na den. Chci je zkoušet, zda půjdou v 
mém zákoně, nebo ne. Slyšel jsem reptání 
synů Izraele. Řekni jim toto: Kvečeru budete 
jíst maso a zrána se nasytíte chlebem. 
Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“  
 

 Když nastal večer, přilétly křepelky a 
pokryly celý tábor. Zrána padla rosa na tábor 
kolem dokola. Pokrývka z rosy se rozplynula, 
a hle – na povrchu pouště bylo cosi drobného, 
šupinatého, jemného jako jíní na zemi. Když 
to synové Izraele viděli, ptali se navzájem: 
„Co je to?“ – neboť nevěděli, co to je. Mojžíš 
jim řekl: „To je chléb, který vám Hospodin 
dává k jídlu.“ 
 

2. čtení: Ef 4,17.20-24  
 

Ježíš se dnes nabízí nejen jako chléb života, 
ale i jako vzor správného lidského jednání: 
myslí na duchovní rozměr člověka, jehož 
výsledkem je spravedlnost a svatost. 

 

 Bratři! Říkám vám a zapřísahám vás ve 
jménu Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané! 
Jejich smýšlení je neplodné. Takhle jste se 
tomu přece o Kristu neučili! Vy jste přece o 

něm slyšeli a jako křesťané jste byli poučeni 
podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte 
odložit starého člověka s dřívějšími způsoby 
života, který je chtivý rozkoší a žene se do 
zkázy. Stále si obnovujte mysl po její 
duchovní stránce a oblečte člověka nového, 
který je stvořen podle Božího vzoru jako 
skutečně spravedlivý a svatý. 
 

Evangelium: Jan 6,24-35 
 

 Jako člověk pociťuje tělesný hlad a touží po 
nasycení, tak lidská duše potřebuje naplnění 
duchovním pokrmem. 
 

 Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho 
učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, 
přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho 
našli na druhé straně moře, zeptali se ho: 
„Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim 
odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: 
Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, 
ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. 
Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o 
pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten 
vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil 
svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, 
abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim 
odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v 
toho, koho on poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty 
děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? 
Co konáš? Naši předkové jedli na poušti 
manu, jak je psáno: ‘Chléb z nebe jim dal 
jíst.’“  
 

 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím 
vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale 
pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť 
chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a 
dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, 
dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já 
jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, 
nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, 
nebude nikdy žíznit.“ 
 

 SLOVO NA DEN  
 Ježíš řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude 
nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“  To Ježíš 
řekl v následném rozhovoru po zázračném nasycení zástupu pěti 
tisíc. Naznačuje tak, že mu jde o něco mnohem důležitějšího, než 
je běžné jídlo, nutné k pozemskému životu. Je zde život, který 
překračuje hranice pozemského života člověka a zároveň dává 
tomuto životu člověka smysl. Proto Ježíš vybízí: „Neusilujte o 
pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu. Ten vám dá Syn člověka“. 
 

 Chlebem života je tedy sám Kristus. V eucharistii pod proměněnou způsobou chleba a vína. 
Mše svatá, při které k této proměně dochází, je zároveň zpřítomnění Kristovy výkupné oběti na 
kříži. Proto je mše sv. vrcholem veškeré liturgie a největší dar, který nám Kristus odkázal. Při 
mši sv. je také důležité svaté přijímání, při kterém se chléb života, Kristus, daruje a s každým 
přijímajícím osobně spojuje a obohacuje vším potřebným pro život v plnosti a takto zároveň 
výrazným způsobem spojuje všechny přijímající ve své tajemné, mystické tělo – církev, což je 
zároveň předobraz budoucího spojení s Kristem v nebeském království. 
 

 Kromě toho se nám Kristus jako posila pro život věčný nabízí i jiným způsobem. Nabízí se 
nám ve svém slově, v Bibli, dále při modlitbě, zvláště společné. Přichází k nám také v našich 
bližních a při různých dalších příležitostech. Využívejme proto s vděčností všech nabídek 
velkorysé Kristovy lásky, která nám nabízí život v plnosti. 
 

P. Josef Kopecký, salesián 


