
do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete 
přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný 
člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo 
zeptal: Proč ho odvazujete? odpovíte mu takto: Pán 
ho potřebuje. Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli 
všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, 
ptali se jich jeho majitelé: „Proč to oslátko 
odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“ 
Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a 
vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali mu na 
cestu své pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové 
hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě 
chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na 
vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází 
jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na 
výsostech!“ Někteří farizeové ze zástupu na něj volali: 
„Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl: 
„Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet 
kamení!“ 
  
 

  
 
 

 
 

1. čtení: Iz 50,4-7  
 

 Budeme nyní naslouchat Izaiášově písni o věrném 
a poslušném služebníku Božím. Právem v něm vidíme 
zobrazení životní služby Ježíše Krista. 
 
 Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl 
znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi 
probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost 
učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se 
nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, 
kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář 
jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi 
však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své 
tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. 
 
2. čtení: Flp 2,6-11 
 

 Víme, že hřích prvních lidí byl spáchán kvůli jejich 
neposlušnosti a pýše – jinak řečeno kvůli jejich 
neochotě sloužit bohu. Ježíš – ať Boží syn – zaujal 
přesně opačný postoj. Byl poslušný až k smrti. Tato 
poslušnost nebyla fanatismem, ale projevem jeho lásky 
vůči každému z nás i vůči nebeskému Otci. 
 

 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic 
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, 
vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. 
Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až 
k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a 
dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově 
jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i 
v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: 
Ježíš Kristus je Pán. 
 

Evangelium: Lk 19,28-40  
 

 Lukášovo evangelium se čte na začátku Svatého 
týdne na Květnou neděli. Chce nám naznačit, jak 
nesnadnou pozici měl Ježíš Kristus. Dnes mu 
provolávají Hosanna, avšak zítra to bude ukřižuj! To 
však nic nemění na rozhodnutí Ježíše, obětovat svůj 
život pro spásu světa. 
  
 Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil k 
Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, 
poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
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1) mše sv. v kapli salesiánů na faře. 
2) 15,00 hodin – VELKOPÁTEČNÍOBŘADY; 3) 8,00 hodin – Ranní chvály; 4) 20,00 hodin – Obřady Velké noci.  
5) Mše sv. v Lubné je v 9,30 hodin. 

 

14.4.2022 Zelený čtvrtek – památku Poslední večeře Páně 
 

18,00 Sebranice mše svatá 
   po mši sv. - bdění v Getsemanech do 22:00 
 

15.4.2022 Velký pátek – den Kristova utrpení 
 

15,00 Sebranice velkopáteční obřady 
20,00 Sebranice bdění u Božího hrobu (Velká síň) do soboty 15,00 hodin 
 

16.4.2019 Bílá sobota 
 

  8,00 Sebranice společná modlitba ranních chval (kostel) 
  9,00 Široký Důl bdění u Božího hrobu (do 14,00 hodin.) 
20,00  Sebranice VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 

17.4.2019 Zmrtvýchvstání Páně 
 

  7,30 Sebranice mše svatá 
  9,00 Sebranice mše svatá 
  9,30 Lubná  mše svatá       
10,30 Lezník   mše svatá 
10,30 Široký Důl  mše svatá 
 

18.4.2019 pondělí v oktávu velikonočním 
 

  7,30 Sebranice mše svatá 
  9,00 Sebranice mše svatá 
 
 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – KVĚTNÁ NEDĚLE  
 Dnes bude nejdůležitějším biblickým textem zpráva o utrpení Ježíše Krista. Pašijový příběh nepotřebuje 
velkých komentářů. Nejlepší asi rozjímat nad ním s pohledem upřeným na kříž. Až tak daleko jsi, pane, došel 
kvůli mně… (Text najdete v Bibli u Lk 22,14 – 23,56) 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

 

• V neděli 10.4.2022 je sbírka pro celostátní 
setkání mládeže v Hradci Králové a SDM 
v Lisabonu. 
 

• V pondělí 11.4.2022 bude od 14,00 hodin úklid 
kostela na Velikonoce. Prosíme ochotné farníky 
o pomoc. Zároveň děkujeme všem, kdo pomohli 
při úklidu okolí kostela a fary při středeční brigádě. 
 

• Katecheze nejmenších dětí jako příprava na 
Velikonoce bude výjimečně i v úterý Svatého 
týdne 12.4.2022, jako obvykle v 17,00 hodin v 
kostele. Další bude pravidelně ve středu 20. 
4.2022. 
 

• VÝZVA PRO MINISTRANTY: kdo z mini-
strantů se chce zúčastnit mše svaté na zelený 
čtvrtek v Hradci Králové, ať se přihlásí na faráře 
nebo na telefonním čísle 605 768 340. 
 

• Tým animátorů zve děti a mládež od 1. do 9. třídy 
na Výtvarnou víkendovku, která se bude konat 
6. až 8.5.2022 na faře v Sebranicích.  
 

• Animátoři SKM Sebranice vás zvou na prázdninové chaloupky. Více informací o 
jednotlivých akcích najdete na plakátech ve Velké síni. Přihlašování je možné na 
stránkách farnosti. Těšíme se na vaši účast. 
 

• Předplatitelé časopisů IN a NEZBEDA si je mohou vyzvednout ve Velké síni. 
 

• Děkujeme všem maminkám ministrantů, které vypraly ministrantské oblečení. 

Vstupujeme do Svatého týdne, který nám 
přibližuje lásku Ježíše Krista, projevenou 
vůči lidem až do krajnosti… 



      Příští redakční uzávěrka: 13.4.2022. 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  

BL. KAREL HABSBURSKÝ (1887-1922) 
 

 Letos 1. dubna uplynulo sto let od smrti 
posledního císaře a krále Rakousko-uherské 
monarchie, Karla I. Habsburského, kterého papež 
Jan Pavel II. prohlásil blahoslaveným. Jako císař 
měl velkolepé plány na radikální reformu 
monarchie na federativní státy. Proto po nástupu k 
moci usiloval o rychlé ukončení nešťastné 1. 
světové války, pro což ovšem u žádné z válčících 
stran nenašel pochopení. Naopak po pozdějším 
skončení války byl ze své země vypovězen, zprvu 
do Švýcar a později až na ostrov Madeira, kde ve 
velké chudobě po 35 letech života v kruhu svých 
nejbližších umírá.  
 

Pokračování na poslední straně 

 
       

CÍRKEV A SVĚT 
Pokračování z první strany 
 

 Císař Karel měl silné sociální cítění a smysl pro 
spravedlnost. Vydal zákon na ochranu nájemníků, 
vytvořil Ministerstvo sociální péče a Ministerstvo 
národního zdraví. Jeho angažovanost pro druhé 
vycházela z jeho hlubokého křesťanského vztahu 
k Bohu a k bližním. Když umíral shrnul svůj život 
slovy: „Vždycky jsem se snažil co nejlépe poznat 
a konat Boží vůli.“   
Když Karla I. papež Jan Pavel II. blahořečil, 
zdůraznil: „Doufám, že císař Karel bude sloužit 
jako příklad, zvláště pro ty, kteří dnes v Evropě 
nesou politickou odpovědnost.“ 
 

 Karel měl také blízký vztah k Čechům. Uměl 
mluvit česky a rád pobýval i se svou manželkou 
Zitou na svém zámečku v Brandýse nad Labem. 
Karel má také i české kořeny. Je ve 34. generaci 
potomkem sv. Ludmily. Po ženské linii byl 
Přemyslovcem. Tím pádem byl pokrevním 

SLOVO NA NEDĚLI 
 Květná neděle  10.4.2022 

 

CÍRKEV A SVĚT 

Milí farníci, 
 

 blíží se Velikonoce, největší ze svátků 
v církevním roce, a snad každý z nás si dělá plán, 
jak je prožít. Ten samozřejmě odvisí od toho, co 
od Velikonoc očekáváme, nebo co pro nás tyto 
svátky znamenají. Někomu Velikonoce nic 
neříkají, protože se při nich nedávají dárky, ani na 
stole není mísa s bramborovým salátem a 
cukroví. Jedinou vzpomínkou pak zůstávají 
modřiny po pomlázce… I takto jsem slyšel 
vyjádření osobního vztahu k těmto svátkům. 
 

 Z dějin židovského národa však víme, že 
‚Velká noc‘ byla pro izraelity nezapomenutelnou 
památkou. Bez Božího zásahu by jejich národ 
pravděpodobně vymizel z dějin lidstva. Mocnou 
Hospodinovou rukou byli izraelité vyvedeni 
z otroctví v Egyptě, jako naprosto bezbranní proti 
mnohonásobné vojenské přesile. Na takový 
zážitek se jen tak nezapomíná! 
 

 A co společného s tím mají křesťanské 
Velikonoce? I v novodobé historii se opakuje 
něco podobného jako ve starověku. Lidé, žijící 
v otroctví hříchu (rozuměj: dělali to, co by dělat 
neměli a nedělali to, co by dělat měli – pokud 
budu parafrázovat Jana Wericha), byli 
vysvobozeni Ježíšem Kristem, který svůj život 
obětoval za záchranu světa. Sám Ježíš to 
vyjadřuje slovy: Nikdo nemá větší lásku než ten, 
kdo položí život za své přátele. Jan 15,13 
 

 Co tedy slavíme o Velikonocích? Přesně to, co 
říká Ježíš! Slavíme Boží lásku, která se 
nezastavila před hříšností světa, ani před hrozbou 
bolesti a smrti, ale šla dál – přes nepochopení, 

odsudky lidí, cestou utrpení a zabití – až 
k velikonočnímu zmrtvýchvstání. Snad každý 
soudný člověk pochopí, že mít naději na život u 
Boha je trochu víc než miska bramborového 
salátu.  
 

 Ovšem slavení neznamená jen nostalgické 
vzpomínání. K opravdové oslavě patří radost; a 
taková radost může vycházet jen z čistého srdce, 
které se setká se vzkříšeným Pánem. Letošní půst 
– doba přípravy na Velikonoce – je poněkud 
poznamenán obavami, jak to bude dál. Co 
těžkého a možná i hrozného nás ještě čeká. 
Nepříliš snadno a pomalu se učíme věřit Ježíšovu 
slovu: (Nebojte se), je mi dána veškerá moc na 
nebi i na zemi. Mt 28,18 Chci abyste ve mně nalezli 
pokoj. Ve světě máte (mnoho) soužení. Ale 
vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33 
 

Přeji vám všem pokojné Velikonoce 
 

Ladislav Kozubík, farář 

pokračovatelem Lucemburků, tedy i slavného 
císaře Karla IV., otce vlasti. Po své mamince, 
Marii Josefě Saské byl přímým potomkem Jiřího 
z Poděbrad. 
 
PAPEŽOVA NÁVŠTĚVA MALTY  
 

 3.- 4. dubna uskutečnil papež František svou 36. 
apoštolskou cestu na Maltu. Po zavěřené mši sv. 
ve Florianě nedaleko Valletty, za přítomnosti 20 
tisíc lidí poděkoval za milé přijetí a znovu 
připomenul humanitární tragédii ve válkou 
sužované Ukrajině. Znovu nazval tuto válku za 
sebevražednou a opět vyzval všechny k neúnavné 
modlitbě a pomoci. Upozornil také na nutnost 
stálého růstu ve víře. Zvláště mladým popřál 
radostný růst v lásce, která osvobozuje. Ta radost 
je Ježíš, kterého je třeba si zamilovat. Ježíš, který 
s vámi sní, miluje váš život a nikdy nezklame, 
připomíná papež. 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 14/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

 Náš rodák Filip Mareš 
přijme v sobotu 11.6.2022 
jáhenské svěcení. Jelikož 
svěcení proběhne v italském 
Turíně, rozhodli jsme se ve 
farnosti, že ho podpoříme 
svou účastí a přijedeme za 
ním do Turína.  
 

Předkládáme několik informací k plánované 
cestě: 
 

 Vyjedeme ve středu navečer 8.6.2022 (odjezd 
bude později upřesněn). Ve čtvrtek ráno 
dojedeme na Colle Don Bosco u Turína, kde 
budeme rovněž ubytováni. Jsou zajištěny dva 
noclehy a dvě teplá jídla. Kromě toho bude 
zajištěna kuchyňka na přípravu snídaně. Ve 
čtvrtek a pátek si prohlédneme rodiště a působiště 
Dona Boska a město Turín. Sobota bude patřit 

slavnosti svěcení. Doprovázet nás budou salesiáni 
P. Janko Ihnát a P. Petr Zelinka. Odjezd z Turína 
bude v sobotu navečer, program zpáteční cesty se 
upřesňuje. Návrat bude přibližně v neděli 
k večeru. 
Předběžná cena zájezdu:  
 

1. varianta: 4.100,- Kč (jízdné, ubytování se 
spacím pytlem ve společné místnosti, dvě teplá 
jídla, pronájem kuchyňky).  
 

2. varianta: 4.750,- Kč (jízdné, ubytování 
v jednolůžkovém pokoji, dvě teplá jídla, pronájem 
kuchyňky). 
 

Pro děti do 15-ti let sleva 1.000,- Kč. Cestovní 
připojištění si zajistí každý sám (od 8. do 12.6.), 
doporučené kapesné 50 €. 
 

 

Přihlásit se můžete nejpozději do neděle 
24.4.2022 spolu se závaznou zálohou 2.000,- Kč 
(vybírat se bude vždy po každé nedělní mši svaté 
ve Velké síni v kostele v Sebranicích). V případě 
vážného důvodu neúčasti zájezdu si každý zajistí 
náhradníka.  
 

Filip se na vás těší a my též.  
  

JEDEME DO TURÍNA 
 


