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   S L O V O  N A  N E D Ě L I

21. neděle v mezidobí    22.8.2021 

 JAK BYLO NA POUTI 

 Ve vzpomínkách se velmi ráda vracím k minulé neděli. Kromě toho, že školáci mají před 
sebou ještě 14 dní prázdnin, svátek slaví Haničky, tak v katolickém kalendáři je slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie a u nás na Lezníku slavíme pouť. Snad rok od roku bývá 
slavnostnější. Určitě výjimečnou 
atmosféru tvoří bohatá květinová 
výzdoba, vysmýčená a vygruntovaná 
kaple a hlavně věřící, kteří přicházejí.  
 

 Ovšem, ještě něco tuto slavnost 
obohatilo a sice družičky, mládenci a 
pár dospělých v novodobých krojích ve 
věrné kopii těch z konce 19. století. 
Možnost obléci si kroj využívají i ti, 
kteří znají kapli pouze zvenčí a mše 
svatá je pro ně něco úplně nového.  

 Tentokrát se do krojů obléklo dvacet lidí. Ministranti, družičky, mládenečci, - ba i varhanice 
zářila v nevšedním přestrojení. Věřím, že i tato vnější krása může přispět k niterné a hluboké 
oslavě Panny Marie. Děkujeme všem, kteří jste s námi pouť oslavili. 

Ludmila Kopecká 

KROJOVANÁ POUŤ V LEZNÍKU 
 

 Půlka srpna je neodmyslitelně spjatá se svátkem Nanebevzetí 
Panny Marie a je to zároveň den, kdy se slaví pouť v leznické 
kapličce. Letošní pouť měla opět velmi slavnostní ráz, o který se 
postarali místní nadšenci v krojích, kterých navíc rok od roku 
přibývá. 
 

 Kde se kroje vzaly a co je kroj zač? S nápadem obnovit místní 
tradici spojenou s nošením krojů přišlo několik místních nadšenců 
a pak už se věci daly do pohybu. První kroje podle vzoru 
litomyšlského lidového kroje ušila před několika lety paní Olga 
Rašovská z Drásova a další šikovné švadleny se postupně přidávaly 
- paní Kordiovská, paní Kulhavá, výšivky pomohly šít šikovné ruce 
místních žen leznických. 

Šotková Božena, Šijeme kroje kroj 
litomyšlský, Novina, 194 
 

 Jak je uvedeno, jedná se litomyšlský lidový kroj, ten se u žen skládá z košile, spodničky, 
sukně mezulánky, zástěry fěrtochu, živůtku, šátku, punčoch a střevíců. Svobodné ženy nosí ve 
vlasech květiny, vdané ženy pak bílý čepec a přes něj pruh bílé látky, zvaný šata.  
 Muži oblékají košili, vestu bruslek, žluté kalhoty, punčochy, boty. Původně byl součástí kroje 
i kožený pásek - s květy, vyšívanými pavím perem. Pokrývkou hlavy býval černý klobouk 
širák. Tento kroj se na Litomyšlsku nosil zejména v 1. polovině 19. století.  
 

Pokračování na poslední straně 

Pokračování z první strany 
 

 Ve druhé polovině téhož století již kroj postupně zanikal. Nejdéle se na litomyšlském 
venkově udržel ženský kroj. 
 

 O pouti tak letos bylo 20 krojovaných dívek, mládenců, mužů a žen a byla to krásná 
podívaná, dokreslující důstojně největší mariánský svátek v roce. Příští rok jste u nás v 
Lezníku srdečně vítáni. 

Marie Jílková 
 

A JEŠTĚ JEDEN STŘÍPEK Z POUTI… 

 Letos připadl svátek nanebevzetí Panny Marie na 
neděli, a tak jsme se rozhodli, že navštívíme filiální 
kapli na Lezníku, která je zasvěcená nanebevzetí 
Panny Marie. Už při vstupu do kaple upoutá 
pozornost obraz této události. Poutní mši svatou 
zahájil průvod krojovaných od malých dětí až po 
dospělé, a to při mariánské písni Tisíckráte 
pozdravujem tebe. Celebroval P. Jožka Kopecký, v 
kázání nám připomenul, že Panna Maria nebyla 
uchráněna žádných problémů, nebyla od Pána 
protěžována. Svůj život a zkoušky prožívala podobně 
jako my. Kromě varhanního doprovodu nás potěšili 
zpěvem Jiřinka, Nina a Vojta.  
 

 Na závěr P. Jožka zdůraznil, že účast krojovaných zvýšila lesk této slavnosti. Pohodu ještě 
umocnila štědrost, se kterou děvčata v krojích nabízela dobré koláčky. Je vidět, že lezničtí rádi 
mezi sebou přivítají poutníky z okolí.                                                                                                                
 

Alena a Jirka Pohorských 
 

P.S. Kroje nám připomněly návštěvu hodů u našich dcer v Újezdě u Brna a bylo to velmi milé.                            
 

Z poutní mše svaté v Lezníku 15.8.2021 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  

Jo, a vezmi nám tři zmrzliny. 

S ÚSMĚVEM TO JDE LÍP 

 
Koná se olympiáda a pan president má 
proslov, Čte: „Ó, ó, ó, ó, ó“ 
Nakloní se k němu poradce a šeptá: „To 
nečtěte, to jsou olympijské kruhy!“ 

„Honzíku, když kašleš, dej si ruku před 
ústa!“ napomíná babička vnoučka. 
To už jsem zkoušel, babi, ale ono to 
stejně nepomáhá!“ 

 
Na stavbě: „Ochranná přilba je velmi 
důležitá. Znal jsem jednoho, co nenosil 
přilbu. Jednou mu spadla cihla na hlavu 
a na místě ho zabila. A taky jsem znal 
jednu dívku, která chodila s přilbou a 
když jí spadla na hlavu cihla, usmála se 
a šla dál“. 
Jó, tu znám, bydlí v sousedním baráku. 
Dodnes chodí v přilbě a usmívá se. 



 

 

OHLÁŠKY 
 

 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. 

 

 K Farnímu dni: Děkujeme za finanční podporu Farního dne. Dobrovolné příspěvky činily 
18.790,- Kč a přijali jsme dary k tomuto účelu ve výši 2.700,- Kč, tj. celkem 21.490,- Kč. 
Zaplatili jsme celkově 22.763,- Kč. Touto cestou chceme poděkovat i mnoha dalším farníkům a 
pracovníkům OÚ v Sebranicích a Lubné, kteří pomáhali zajistit dobré zázemí Farního dne. 

 

 V neděli 29.8.2021 bude měsíční sbírka na nezbytné potřeby farnosti. Stále vyrovnáváme 
finanční nedostatek, který byl způsoben uzavřením kostela v minulém roce a částečným 
omezením bohoslužeb v letošním roce. Nastřádané finanční prostředky na plánované opravy 
(nové vstupní dveře do kostela v Širokém Dole, odvlhčení kostela v Sebranicích – cca 129.000,- 
Kč) jsme byli nuceni použít na úhradu běžného provozu (el. energie, plyn, režijní výdaje apod.) 
a mimořádné výdaje na pořízení ochranných sítí ve věži kostela a zábran proti padání sněhu na 
věži kostela ve výši 95.303,- Kč jsme rovněž zaplatili z běžných prostředků. Při bouřce 
v minulém měsíci byla poškozena elektronika zvonů v Sebranicích a oprava stála 44.564,- Kč a 
čeká nás také oprava poškozeného číselníku. Tyto peníze budeme nárokovat od pojišťovny. 
Červnová měsíční sbírka pomohla snížit potřebné výdaje, nicméně k vyrovnání nejnutnějších 
finančních prostředků bychom potřebovali cca 100 tisíc korun (platba fondu solidarity, platba 
dofinancování aj. Prosíme farníky, aby podle svých možností přispěli. 

 

 Zároveň chceme poděkovat těm, kdo pravidelně finančně přispívají na běžný účet naší farnosti. 
 

 V sobotu 11.9.2021 bude Filip Mareš z naší farnosti skládat věčné sliby v kongregaci sv. Jana 
Boska. Obřad proběhne v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni – Lobzích v 11,00 hodin. Kdo by 
se chtěl slavnosti zúčastnit, ať se přihlásí nejpozději do 29.8.2021 na faře v Sebranicích (nebo se 
zapíše na seznam ve Velké síni). V rámci přípravy na věčné sliby se budeme od neděle 22.8.2021 
modlit po každé mši svaté modlitbu za nová kněžská a řeholní povolání (pozvánku na sliby a 
natištěnou modlitbu si můžete vzít na stolku pod kůrem; modlitba je také v kanc. č. 49 E).  
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

HOD. 
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 

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 LUB x x x x x x ŠD 

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. 
 

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

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 Doba, kdy jsme měli zavřené kostely, měla i pozitivní účinek: mohli jsme si uvědomit jaké místo má 
v našem životě Eucharistie, společná hostina kolem jednoho stolu. Některé křesťany touha po setkání 
s živým Ježíšem posílila. Boží slovo a eucharistický pokrm se pro ně nestal ‚tvrdou řečí‘, ale ‚slovem 
k věčnému životu‘. 

1. čtení: Joz 24,1-2a.15-17,18b  
 

 Jozue staví vyvolený národ před jednoduchou 
volbu: sloužit mrtvým modlám, nebo živému Bohu.  

 

 Jozue shromáždil všechny kmeny Izraele do 
Sichemu a svolal přední muže Izraele, jeho 
náčelníky, soudce a písaře. Když předstoupili 
před Boha, řekl Jozue všemu lidu: „Jestliže se 
vám nelíbí sloužit Hospodinu, vyvolte si dnes, 
komu chcete sloužit: zda bohům, kterým 
sloužili vaši předkové za řekou Eufratem, či 
bohům Amoritů, v jejichž zemi přebýváte. Já 
však a má rodina budeme sloužit Hospodinu!“ 
  

 Lid odpověděl: „Daleko ať je od nás 
myšlenka, že bychom opustili Hospodina a 
sloužili cizím bohům. Vždyť Hospodin je náš 
Bůh. On vyvedl nás a naše otce z egyptské 
země, z domu otroctví, a udělal před našima 
očima tyto veliké divy a chránil nás po celé 
cestě, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, 
jejichž středem jsme procházeli. I my chceme 
sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh!“ 
 

2. čtení: Ef 5,21-32  
 

Nehledejme v Pavlově návodu na šťastné 
manželství složitost. Všichni jsou podřízeni 
Bohu; z toho vyplývá respekt a láska k druhým. 

 

 Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty 
ke Kristu. Ženy ať jsou podřízeny svým 
mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je 
totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus 
hlavou církve, sám spasitel svého tajemného 
těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i 
ženy mají být svým mužům podřízeny ve 
všem. Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, 
jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe 
za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě 

a slovem. Tím si chtěl církev připravit 
slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho 
takového, aby byla svatá a bez vady. Tak také 
muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. 
Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku 
sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti 
vlastní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i 
Kristus jedná s církví, protože jsme údy jeho 
těla. ‘Proto opustí člověk otce i matku a 
připojí se k své manželce, a ze dvou se stane 
jen jeden člověk.’ Toto tajemství je veliké; 
mám na mysli vztah Krista a církve. 
 

Evangelium: Jan 6,60-69  
 

 Ježíšova řeč rozdělí posluchače na několik 
skupin: První ji odmítají a Ježíše opouští; i 
druzí odmítají, ale zůstávají s Ježíšem – zde se 
rodí Jidáš; třetí zůstávají a přijímají Ježíše!   
 

 Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je 
tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš 
věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to 
reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se 
pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna 
člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co 
dává život, je duch, tělo nic neznamená. 
Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a 
jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo 
nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou 
ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A 
dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně 
nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ 
Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s 
ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy 
chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: 
„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova 
věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, 
že ty jsi ten Svatý Boží!“ 

 
SLOVO NA DEN 
  

 V dnešní světě býváme často svědky, jak lidé mezi sebou jednají tvrdě, nemají k druhým soucit 
ani slitování.  Je s podivem,  že  nás  takové  jednání  už  nepohoršuje.  Když Ježíš lidem nabízel  

cestu obětavé lásky a milosrdenství, tehdy ho nepřijali: Je to tvrdá řeč, kdo to má poslouchat? 
Jejich problém by Ježíš zřejmě označil slovy: Nevíte, co chcete (srvn. Mk 10,38) Jistěže bychom 
chtěli, aby ve světě vládl pokoj, aby se lidé, jeden k druhému, chovali dobře. Ale aby se tak 
chovali ti druzí, my přece nemáme na sobě co napravovat! 
 

 Starověký filosof Archimédes jednou prohlásil: dejte mi pevný bod a pohnu zemí! Křesťané, 
ale nejen oni, nemají jiný ‚pevný bod‘, než Ježíše Krista. On je cestou, pravdou i životem. Pokud 
lidé nechtějí poslouchat Krista, nezbývá, než aby poslouchali tvrdou řeč mocných tohoto světa. 
 

Ladislav Kozubík  


