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   S L O V O  N A  N E D Ě L I

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie   15.8.2021 

  Minulou neděli jsme si připomínali 30 let 
působení salesiánů v sebranické farnosti a toto 
význačné datum jsme spojili s tradičním Farním 
dnem. Program oslav byl poměrně jednoduchý: 
Dopolední mše svatá, kterou jako hlavní celebrant 
vedl P. Martin Hobza, provinciál české provincie, 
společný oběd pod stanem za farní stodolou, 
vystoupení pastorálního teologa P. Michala 
Kaplánka z Teologické fakulty JU a závěrečné 
poděkování v kostele sv. Mikuláše. 

 Mnoho pozvaných se nemohlo Farního dne 
zúčastnit pro nejrůznější zaneprázdnění. Nicméně 
velkokapacitní stan, který nám propůjčil OÚ 
Sebranice, byl brzy zaplněn do posledního místa. 
Nemalé množství aspirantů a salesiánů, kteří 
Sebranicemi prošli, alespoň dopisem nebo 
telefonicky dali najevo, že na Sebranice 
vzpomínají s vděčností. P. Jaroslav Mikeš 
v úvodním slově potvrdil, že někteří aspiranti zde 
našli větší porozumění a zázemí, než měli ve 
svém domově. 

 O velké překvapení se postarala ‚divadelní 
skupina‘, složená z našich farníků leznicko-
sebranických. Představila totiž bronzovou sochu, 
vytvořenou – podle slov kurátorky dobového 
umění Aňi – ‚přímým potomkem předního 
představitele vrcholné italské renesance a 
manýrismu Michelangela‘, a která dosud chyběla 
v depozitáři naší farnosti. Slavnostní odhalení 
artefaktu doprovázela taneční skupina ABBA, 
která svým vystoupením dokonce rozhýbala 
samotnou nehybnou sochu Dona Boska. 
 

 Závěr patřil poděkování, které se odehrálo v 
kostele. Před vystavenou Nejsvětější svátostí 
oltářní jsme projevili vděčnost za dar tří desítek 
let, které mohli salesiáni prožít v této farnosti a 
také za práci a pastorační službu, kterou zde 
vykonali. Krásnou hudební tečkou byl nádherný 
liturgický zpěv Matyáše, Jiřinky a Vojty. 

 Slovy díků chceme za-
končit i toto krátké 
ohlédnutí za Farním 
dnem. Podle slov O. 
Michala Kaplánka začíná 
v Církvi něco nového (a 
možná i v naší farnosti).  
 

Ať nám Bůh na přímluvu 
Panny Marie Pomocnice a 
sv. Jana Boska žehná. 
 

Salesiáni 

ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM…  
 

 Bible vykresluje velkolepý obraz ženy s korunou na hlavě. Ta žena je těhotná, předává 
život, je matkou. A právě tohle dílo – předávání života – považuje Bůh za hodné nejvyšší 
koruny. A nejde samozřejmě jen o předávání fyzického života… K té koruně, kterou 
obdržela, ale patřila i bolest, nářek a utrpení. Je to zkušenost každého z nás – když se snažíme 
konat dobro, přináší to i slzy. Takto to zakusil i sám Kristus skrze kříž. 
 

 Vyvstává tak otázka i před každým z nás, zda máme stejné představy jako Bůh o tom, co je 
velké, co je hodné královské koruny. Nejednou se totiž pachtíme za věcmi, které nám 
připadají jako korunování našeho úsilí. Ale v Božích očích možná nejsou… 
 

Podle knihy Ryś, Grzegorz, Rozjímavý růženec 

SOUTĚŽ PRO DĚTI 
Panna Maria bývá často znázorňována jako 
Královna nebes. Proto má královské 
symboly. Uhodneš jaké? 

 
K   _   _   _   _   _ 
 

Ž   _   _   _   _ 
 

P   _   _   _   _ 

Pokud se ti podaří symboly vyluštit, přines je na faru nebo pošli své řešení na farní adresu:  
farnost@farnostsebranice.cz  (nezapomeň napsat na sebe kontakt a dostaneš malou hezkou 
odměnu. 

KÝM JE PRO MĚ PANNA MARIA 
 

Zářivá hvězda, která (nedbaje už stěn a dveří) žije v temnotě mého srdce 
jako nesmrtelná naděje, jako útěcha. 
Žena oděná světlem života – Celá krásná! Jasná. Jako luna v úplňku. 
Krásou prodchnutá! Krásou nitra. Duchem Božím. 
Přetékající Boží sláva. Neposkvrněné zrcadlo božího paprsku. Brána 
Nebe. Veliké tajemství. Skrytá skutečnost. Krásu, jakou oko nevidělo. 
Kochání se v radostech, které srdce nikdy neokusilo. Láska a život bez 
hranic, o níž v lidské řeči není slov. 
Veliké znamení, že nemusím se bát. Naděje, že všechny, které jsem kdy 
milovala a miluji, jednou navždy uvidím v plnosti radosti, beze strachu. 

Vítězství obětující se lásky nad egoismem, dobrem nad zlem. Vítězství konečné a věčné.  
Vítězství dobra nad zlem, pravdou nade lží, světla nad temnotou, lásky nad nenávistí a 
strachem, života nad smrtí.  
Dar pro mě, pro každého. To pro mě byla vzata do nebe s tělem i duší, aby nikdo nebyl bez 
matky. Matka má, matka všech, která nás chce odít svým šatem. 
 

Jiřinka L. Doubková, autorka kresby 



 

 

OHLÁŠKY 
 

 V neděli 15.8.2021 je v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Lezníku v 10,30 hodin poutní 
mše svatá. 

 

 Pěší pouť na Velehrad se uskuteční od 23. do 28. srpna 2021. Ze Sebranic se bude vycházet 
v pondělí 23.8.2021 v 9,00 hodin. Přihlásit se můžete u paní Marie Drobné na tel.: 775 097 596. 

 

 Děkujeme všem farníkům a občanům Sebranic, kteří pomohli připravit Farní den a připomenutí 30 
let působení salesiánů v naší farnosti. Zvláštní poděkování patří OÚ Sebranice a OÚ Lubná za 
zprostředkování velkokapacitního stanu a zapůjčení stolních setů. Poděkování patří i salesiánům a 
pozvaným hostům, kteří se zapojili do oslavy výročí. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

HOD. 
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 

7,00 x x  SEB SEB SEB SEB SEB x 

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

9,00 SEB x x x x x x SEB 

10,30 LEZ x x x x x x LUB 

18,00 x x STŘ x x 1) 17,00 LUB x 

18,30 x x ŠD LEZ LUB SEB x x 
 

 

1) Adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence. 
 

 
 

 CITÁT 
„Je velmi smutné, že žijeme v době, kdy je snadnější rozbít atom, než-li své předsudky!“ 
 

Albert Einstein 

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

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ) 
 

 Panna Maria nám ukazuje, … že je třeba dávat první místo Bohu. V životě často sledujeme věci 
nepatrného významu: předsudky, nevraživost, rivalitu, závist, iluze a pomíjivé materiální věci... Kolik 
hloupostí v životě. Maria nás vybízí, abychom vzhlíželi k ‚velikým věcem‘, které jí učinil Pán. 
 

Podle papeže Františka 

1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab 
 

 První čtení popisuje boj zla proti dobru. ‚Žena, 
oděná sluncem‘ překonává moc ďábla (třetinu 
hvězd svrhl na zem) důvěrou v pomoc Boží.  

 

 Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v 
něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na 
nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s 
měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti 
hvězd kolem hlavy. Potom se objevilo na nebi 
další znamení: veliký ohnivě rudý drak se 
sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě 
měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z 
nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil 
před ženu, která měla rodit, aby pohltil její 
dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, 
chlapce, toho, který má vládnout všem 
národům železným prutem. Avšak její dítě 
bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. 
Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo 
připravené od Boha. Tu jsem uslyšel hlasité 
volání v nebi: „Od nynějška patří vítězství, 
moc a královská vláda našemu Bohu a 
panování jeho Pomazanému.“ 
 

2. čtení: 1 Kor 15,20-27a 
 

Kristovo vzkříšení je zárukou, že i my 
vstaneme k novému životu. Podmínkou je, že 
zůstaneme spojeni s Pánem Ježíšem. 

 

 Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako 
první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla 
skrze člověka, přijde skrze člověka také 
vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s 
Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje 
spojení s Kristem všichni budou povoláni k 
životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: 
na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou 
Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až 
odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí 
vládu všech možných knížat, mocností a sil. 
On totiž musí kralovat, dokud mu Bůh 

nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. 
Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. 
Všechno totiž Bůh podřídil pod jeho nohy. 
 

Evangelium: Lk 1,39-56 
 

 Nanebevzetí Panny Marie můžeme vnímat 
jako ‚povýšení nepatrné služebnice‘. V textu 
zaznívá vděčnost Marie, za všechny veliké 
věci, které jí učinil ten, který je mocný. 
 

 V těch dnech se Maria vydala na cestu a 
spěchala do jednoho judského města v horách. 
Vešla do Zachariášova domu a pozdravila 
Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin 
pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím 
lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým 
a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi 
mezi ženami a požehnaný plod života tvého! 
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána 
přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj 
pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně 
pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi 
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od 
Pána!“  
 

 Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a 
můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť 
shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této 
chvíle mě budou blahoslavit všechna 
pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je 
mocný. Jeho jméno je svaté a jeho 
milosrdenství /trvá) od pokolení do pokolení 
k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým 
ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí 
pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené 
povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a 
bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého 
služebníka Izraele, pamatoval na své 
milosrdenství, jak slíbil našim předkům, 
Abrahámovi a jeho potomkům navěky. Maria 
zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila 
domů. 
 

SLOVO NA DEN 
 Apoštol Pavel říká, že „Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli“. Kristus 
vstal z mrtvých s oslaveným tělem, které má zcela jiné vlastnosti než tělo pozemské. Je věčné, 
dokonalé, nepodléhá změnám stárnutí … 
 

  Druhým člověkem, který má v nebeském království oslavené tělo, je Panna Maria, která ale 
na rozdíl od bohočlověka Krista byla a je i při své výjimečnosti stále jen člověkem. V tom je 
nám proto zvlášť blízká a vybízí nás k následování, protože z toho, že byla matkou Krista, 
neměla žádné pozemské výhody a vůbec to neumenšovalo její pozemské starosti a bolesti. 
Naopak, byla vystavena zkouškám víry daleko více než kdokoliv jiný. Ale v tom všem skvěle 
obstála a Kristus ji v nebi vše bohatě odměnil a učinil ji královnou všeho a všech. 
 

 Vezměme si proto Pannu Marii za vzor, jak prožívat s vírou a láskou náš pozemský život v 
perspektivě i našeho budoucího slavného vzkříšení, které Kristus i každému z nás nabízí. A 
Panna Maria nás v našem snažení ráda vyslyší a podpoří a dá vše potřebné. 
 

P. Josef Kopecký, SDB 

DOTAZNÍK PRO MLÁDEŽ  

 

Zveme mládež naší farnosti k vyplnění dotazníku ohledně používání sociálních sítí mladými 
lidmi. O spolupráci na tomto projektu nás prosí salesián P. Jaroslav Fogl. Dotazník najdete 

na:  https://www.surveymonkey.com/r/newplaygrounds?lang=cs 
 


