
hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k 
tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a 
řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho 
položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a 
zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý 
učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. 
Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, 
ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, 
vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. 
Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u 
těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě.  
 

Potom vstoupil i ten druhý 
učedník, který přišel ke hrobu 
první, viděl a uvěřil. Ještě totiž 
nerozuměli Písmu, že Ježíš musí 
vstát z mrtvých. 

  
 

  
 
 

 
 

1. čtení: Sk 10,34a.37-43  
 

 Následující Petrova řeč ze Skutků apoštolů je pronesena 
těsně před křtem prvního nežidovského křesťana – setníka 
Kornelia. Petr v několika větách shrnuje Kristovo 
pozemské poslání, jeho smrt a vzkříšení. Apoštolové jsou 
svědky věrohodnosti těchto událostí. 
 

 Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, 
který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po 
celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a 
mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, 
prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, 
uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme 
svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. 
Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího 
dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu 
lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, 
totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho 
zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu 
a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem 
ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm 
vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho 
dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“ 
 

2. čtení: Kol 3,1-4  
 

 Apoštol Pavel píše o tom, že jako křesťané máme 
podíl na Kristově smrti i vzkříšení. Máme se snažit o 
Boží dary a myslet na to, co pochází shůry od Boha, 
víc než na věci pozemské. 
 

 Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co 
pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to 
myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste 
přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. 
Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy s ním 
ukážete ve slávě. 
 

Evangelium: Jan 20,1-9 
 

  Apoštolové strávili s pánem tři roky života. A přece 
věří a chápou teprve nyní, když se ujišťuji o tom, že 
Ježíš skutečně vstal z mrtvých. Hrob je prázdný! 
Aleluja!   

 Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně 
ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od 
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1) Mše sv. v Lubné je v 9,30 hodin.  
2) 17,00 hodin – soukromá adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin modlitba sv. růžence. 

 
 
 
 Jednou si satan vymyslel hru, aby se pobavil. Vytvořil ďábelské zrcadlo, které mělo kouzelnou moc: 
Co bylo krásné a dobré, to se v něm zdálo ubohé a k ničemu, zatímco to, co bylo zlé a špatné, se zveličilo 
a ukázalo se do nejmenších podrobností. Satan se vydal se svým strašným zrcadlem na cestu do světa. 
A všichni, kdo se do zrcadla podívali, zachvěli se. Každá věc se v něm jevila znetvořená a všechno bylo 
ošklivé.  
 

 Zlomyslník se tím velmi bavil. Čím byly věci odpornější, tím víc se mu líbily. Jednoho dne ho pohled 
do zrcadla tak uchvátil, že se začal nezřízeně chechtat. Zrcadlo mu v tu chvíli vyklouzlo z rukou a 
roztříštilo se na miliony kousků. Mohutný vichr, který se rozpoutal, roznesl kousky zrcadla do celého 
světa. Některé kousíčky byly menší než zrnka písku a spadly do očí mnoha lidem. Tito lidé začali vidět 
všechno zkresleně - všímali si jen toho, co bylo špatné, a všude viděli jen zlo. Z dalších kousků byla 
vyrobena skla do brýlí. Lidé, kteří nosili takové brýle, už neuměli rozeznat, co je správné, ani neměli 
schopnost spravedlivě soudit. Nepotkali jste náhodou takové lidi? Některé kousky zrcadla byly použity 
do okenních skel. Ti, kteří se dívali okny s těmito skly, viděli jen nesympatické sousedy, kteří podle nich 
trávili čas vymýšlením špatností. 
 

 Když se Bůh dozvěděl, co se stalo, zesmutněl. Rozhodl se, že lidem pomůže. Řekl: „Pošlu na svět 
svého Syna. On je můj obraz, moje zrcadlo. Bude ukazovat mou dobrotu, mou spravedlnost, mou lásku. 
Ukáže člověka takového, jakého jsem chtěl a zamýšlel stvořit.“ 
 

 Ježíš tedy přišel jako zrcadlo pro lidi. Kdo na něho pohlédl, spatřil dobrotu a krásu, naučil se zbavovat 
sobectví a lži, učil se žít spravedlivě a nikým nepohrdat. Nemocní nacházeli znovu odvahu k životu, 
zoufalí se posilovali novou nadějí. 
 

 Ježíš těšil zarmoucené a pomáhal lidem přemoci strach ze smrti. Mnoho lidí si zamilovalo Boží 
zrcadlo a následovalo Ježíše. Dokázal v nich rozžehnout touhu po dobru. 
 

 Byli ale také jiní, které zlo přemohlo. Ti si přáli Boží zrcadlo rozbít. A tak byl Ježíš zavražděn. Ale 
vzápětí se zvedla nová vichřice: Vichr Ducha svatého. Pozvedl miliony kousků Božího zrcadla a rozvál 
je po celém světě. 
 

 Komu padl do oka malinký kousek tohoto zrcadla, začal vidět svět a lidi tak, jako Ježíš. V očích se 
mu ukazovaly především věci dobré a krásné, spravedlnost a ušlechtilost, radost a naděje. A co bylo 
špatné a nespravedlivé, to mu připadalo, že je možné změnit a napravit. 
 
 

Když se ke zlu stavíš čelem, Bůh ti kryje záda. 
Pavel Kosorin 

 
 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
 Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých jsme se dopustili na 
bližních, tvrdá slova, činy... prostě vlastní hříchy od narození až po současnost - to není zrovna povzbudivá 
podívaná, a přece tam, v muži na kříži, v muži bolesti, jsou naše hříchy definitivně "zabity", tam trvale mizí. 
On umírá, já jsem ze smrti zvedán... z jeho lásky.               Aleš Opatrný 
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• Při sbírce na celostátní setkání mládeže v Hradci 
Králové a SDM v Lisabonu bylo minulou neděli 
vybráno 16.674,- Kč. Děkujeme všem, kdo do 
sbírky přispěli.  

 

• V neděli 17.4.2022 bude po mši svaté žehnání 
pokrmů. 

 

• Ve čtvrtek 21.4.2022 bude pohřební mše svatá 
v kostele sv. Jana Křtitele v Širokém Dole za 
zemřelou paní Alenu Vopařilovou. Uložení 
tělesných pozůstatků bude na hřbitově v Poličce. 
 

• V neděli 24.4.2022 je sbírka na pojištění 
kostelů a církevních budov. 
 

• V neděli 24.4.2022 bude ve 14,00 hodin žehnání 
polí. Žehnání proběhne u kaple sv. Jana 
Nepomuckého „Na Kněžství“. 
 

• V neděli 1.5.2022 bude na prostranství před 
kostelem v Sebranicích žehnání kol. 
 

• Děkujeme všem, kdo pomáhali při pondělním 
úklidu kostela v Sebranicích a na faře. 
 

Bruno Ferrero 



      Příští redakční uzávěrka: 20.4.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
  

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  

poprvé si bude moci číst Bibli ve své řeči 11 
milionů lidí – například v některých 
myanmarských nebo bangladéšských jazycích či 
také v asturštině, která má 110 tisíc občanů 
v severním Španělsku a v některých regionech 
Portugalska. 
 

 Z takřka osmimiliardové světové populace má 
dnes přístup alespoň k části Bible ve vlastním| 
jazyce 7,1 miliardy lidí. Některé biblické výňatky 
jsou k dispozici též ve znakových jazycích a 
v Braillově písmu. 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 16/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 
UPŘESNĚNÍ ZÁJEZDU DO TURÍNA 
 

 Na Colle Don Bosco se nám podařilo 
zajistit oproti původně navrhovaným 16-ti 
místným pokojům jednodušší variantu jedno-
lůžkových a dvoulůžkových pokojů s tím, že 
si každý vezme s sebou ručník a deku, nebo 
spací pytel. Zajistili jsme dvakrát snídani, 
dvakrát obědový balíček a dvakrát večeři. 
Navíc je nutné při vjezdu do Turína platit 
mýtné. Tím se zvýšila celková cena zájezdu 
na cca 5.500,- Kč.  
 

 Na pouť se můžete přihlásit do neděle 
24.4.2022. Pro nebývalý zájem je však možné, že 
přihlašování bude ukončeno dříve.  
 

 
     ||

Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku a na zadní stranu obrázku napište svoji adresu, třídu, 
do které chodíte, věk, telefonický kontakt domů (na rodiče) a e-mailovou adresu. 
 

ZADÁNÍ: 
 

I. kategorie (1. – 3. třída) + kategorie MŠ (malba, kresba nebo grafika) 
 

a) Namaluj Cyrila a Metoděje, jak obdivují nádhernou přírodu po cestě na Velkou Moravu. 
b) Namaluj sebe na svém oblíbeném místě v přírodě. 
 

II. kategorie (4. – 5. třída) + kategorie ZUŠ (malba, kresba nebo grafika) 
 

a) Namaluj Cyrila a Metoděje s jejich výpravou, jak nocují v přírodě v některé části cesty na 
Velkou Moravu. 
b) Namaluj sebe, jak děláš něco pro ochranu přírody. 

SLOVO NA NEDĚLI 
 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 17.4.2022 

 

CÍRKEV A SVĚT 

VELIKONOČNÍ PŘÍMĚŘÍ 
 Papež František zahájil Svatý týden liturgií 
Květné neděle na Svatopetrském náměstí, za 
účasti 65 tisíc věřících. Před závěrečnou 
mariánskou modlitbou vyzval k velikonočnímu 
příměří v ukrajinském konfliktu a k zahájení 
konkrétních vyjednávání.  
 

 Papež připomíná, že „Anděl Páně řekl Marii, že 
u Boha není nic nemožného (Lk 1,37), tedy ani 
zastavení války, která denně přináší brutální 
masakry a krutost, zvláště na bezbranných 
civilistech. O velikonočních dnech vítězí Ježíš 
Kristus nad smrtí a hříchem, nikoliv nad někým a 
proti někomu. Dnes zuří válka. Proč chceme 
vítězit tímto způsobem? Kristus nesl kříž, aby nás 
vysvobodil z nadvlády zla. Ať jsou složeny 
zbraně a v příměří ať se dospěje k míru pro dobro 
všech“ - vyzývá papež František. 
 
 
 
 
 
 
BIBLE V 719 JAZYCÍCH 
 

 Kompletní text Bible je s počátkem roku 2022 
dostupný již v 719 jazycích, které používá 5,8 
miliardy lidí. Vyplývá to z údajů mezinárodních 
Spojených biblických společností (UBA), 
zveřejněných 30. března. Navzdory pandemii 
dokončily v loňském roce biblické společnosti 
překlady Písma do devíti desítek jazyků. Vůbec 

SOUTĚŽ PRO DĚTI 
 

Putujeme, kreslíme a soutěžíme společně… 
 

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky 
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 
vyhlašujeme, v rámci Dnů lidí dobré vůle,  
17. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti  
od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ). 
 

Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se 
nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však 
také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak 
bohatství předků, které stále uchováváme. 
 

Výtvarné práce, prosím, zasílejte do 17. 5. 2022 na adresu:  
Výtvarná soutěž – Velehrad 2022, Arcibiskupství olomoucké,  
Centrum pro katechezi, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc 

Vyhlášení výsledků: během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2022 na Velehradě. Více 
informací najdete na www.velehrad.eu 
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Anička Janů, 6 let Zuzana Krumpholzová, 9 let Sára Šebek, 9 let 

Basilika Don Bosco, Turín 


