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SLOVO NA NEDĚLI 
  Slavnost Ježíše Krista Krále 22.11.2020 

ÚVODNÍK 
  

 Blíží se advent a s ním i tradiční Putování 
Svaté rodiny po naší farnosti. Už po několik let 
se ustálil zvyk předávat si v rodinách během 
adventu sošky Panny Marie a sv. Josefa, které se 
o Vánocích instalují do Betléma v kostele. 
Rodiny, které se k Putování přihlásily, se 
společně scházely k modlitbě a po dvou dnech 
přinesly figurky do další rodiny. Trasy jsou dvě 
– jedna s figurkami ze sebranického betléma a 
druhá se soškami z betléma v Širokém Dole. 
Poslední putující nakonec přinesli sošky na faru, 
kde byli pozváni k malému pobesedování. 
Krásný zvyk, toto Putování, na který se mnozí 
velmi těšívali. 
 

 Letos vznikl problém, jak sošky předat, aby 
spolu s nimi nepředal někdo i něco nežádoucího. 
Někteří proto přišli s myšlenkou udělat virtuální 
„Putování Svaté rodiny“. Nápad spočívá v tom, 
že všichni, kdo se přihlásí na farních webových 
stránkách, dostanou e-mailem celou trasu 
putování se jmény a elektronickými adresami 
jednotlivých rodin. Každý den v určitý čas se 
členové rodiny sejdou k modlitbě a po ní se 
společně vyfotí a fotku pošlou další rodině, která 
tímto způsobem bude pokračovat v „putování“. 
 

 V kostele v Sebranicích ve Velké síni může 
být „mapa Putování“ a na ní vyznačená trasa se 
jmény jednotlivých rodin. A samozřejmě také 
hvězda, která bude „svítit“ právě na tom místě, 
kde se „Svatá rodina“ bude zrovna nacházet. 
Podle počtu zájemců může být i více tras.  
 

 A tady bych měl velkou prosbu na mládež: pro 
vás není problém připojit se k internetu 

kdykoliv a kdekoliv, udělat fotografii a 
poslat ji na určenou adresu. To mnozí starší 
neumí, nebo k tomu nemají potřebné 
podmínky. Mají však vás a mohou spolu 
s vámi prožít pěkné chvíle při modlitbě, 
milé besedě, ale také mohou na společné 
fotografii „navštívit“ někoho, s kým už 
dlouho nebyli.  
 

 Ještě jinak řečeno: nabídněte jim, prosím, 
že je přihlásíte, pokud se budou chtít 
zapojit, spolu s nimi prožijte Putování a 
pošlete pozdrav další rodině. Věřím, že to 
bude radost a obohacení nejen pro vaše 
prarodiče, ale že podobnou radost s nimi 
prožijete i vy. 

 

Ladislav Kozubík 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VZKAZY, PŘÁNÍ … 
  

 Adventní čas už je za dveřmi a jako každý rok, chceme i letos darovat našim babičkám a 
dědečkům malou pozornost pro potěšení, povzbudit je a popřát krásný vánoční čas. Protože si 
jich vážíme a máme je rádi, tak i přes toto složité období bychom pro ně chtěli vyrobit dáreček 
a předat jim ho 23.12.2020.  
 

 Prosím rodiny s dětmi, které by se chtěly zapojit do výroby, aby se přihlásily na email 
monikadrobna@centrum.cz nebo na mobil 774 953 818.   

Monika Drobná 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRO POBAVENÍ 
 
Učitel hudby se ptá dětí, jaké znají bicí nástroje.  
Odpověď: „Rákoska, řemen, vařečka“ 
 
Odsouzený: „Výše trestu se mi zdá přiměřená,  
ale tak pro šest lidí.“ 
 
Potkalo mě štěstí. Řeklo mi: „Uhni“!  A šlo dál. 
 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB 
 

Od 18.11.2020 vláda ČR povolila účast na bohoslužbách, svatbách a pohřbech nejvýše v počtu 
15 lidí. Proto upravujeme pro nejbližší období takto bohoslužby: 
 

KOSTEL/KAPLE 
20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 

Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Sebranice 7,00 7,00 7,00  7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Sebranice (kaple)  7,00       7,00  
Sebranice   8,00       8,00 
Sebranice    9,00       9,00 
Lubná, Lezník, Š. Důl   9,00       9,00 
Sebranice    10,00       10,00 
Lubná, Lezník, Š. Důl   10,00       10,00 
Sebranice   11,00       11,00 
Sebranice (adorace) 17,00       17,00   
Sebranice 18,00  18,00     18,00  18,00 
Lubná  18,00     18,00  18,00  
Lezník      18,30     
Široký Důl     18,00      

 



 
LITURGICKÁ ČTENÍ - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn 
člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, 
posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj 
shromážděny všechny národy. A oddělí jedny 
od druhých, jako pastýř odděluje ovce od 
kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po 
levici.  

 

Tu řekne král těm po své pravici: ‚Pojďte, 
požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl 
království, které je pro vás připravené od 
založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali 
jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi 
napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl 
jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem 
nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve 
vězení, a přišli jste ke mně.‘ 

 

Spravedliví mu na to řeknou: ‚Pane, kdy 
jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, 
žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě 
viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo 
nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli 
nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k 
tobě?‘ Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: 
Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých	
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘  

 

Potom řekne i těm po levici: ‚Pryč ode mne, 
vy zlořečení, do věčného ohně, který je 
připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť 
jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl 
jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na 
cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a 
neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve 
vězení, a nenavštívili jste mě.'  

 

Tu mu na to řeknou také oni: ‚Pane, kdy 
jsme tě viděli hladového nebo	žíznivého, na 
cestě nebo nahého, nemocného nebo ve 
vězení, a neposloužili jsme ti?‘  

 

On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli 
jste neudělali pro jednoho z těchto 
nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘  

 

A půjdou	 do věčného trápení, spravedliví 
však do věčného života.“ 

 

1. čtení Ez 34,11-12.15-17 
 

Prorok Ezechiel srovnává Boží péči o člověka s 
péčí pastýře. I my máme být takovými dobrými 
pastýři lidem, kteří jsou na nás nějak závislí.  

 

Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám 
vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř 
stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými 
ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a 
vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v 
mlhavém a mračném čase. Já budu pást své stádo, 
já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. 
Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, 
obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a 
silné, pást je budu svědomitě.  

 

Co se pak týká vás, moje stádo – tak praví Pán, 
Hospodin – budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi 
berany a kozly.“ 

 
2. čtení 1 Kor 15,20-26a.28 

 

Svatý Pavel teď líčí Korinťanům i nám královskou 
vládu oslaveného Ježíš Krista.  

 

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. A 
až mu bude všechno podřízeno, tehdy se i sám Syn 
podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby byl 
Bůh všechno ve všem. 

 

Evangelium Mt 25,31-46 
 

Teď uslyšíme, podle jakých měřítek rozlišuje náš 
Pán Ježíš lidi na dobré a zlé. Pozorně 
poslouchejme, zda se ten popis dobrých lidí hodí i 
na naše jednání. 

SLOVO NA DEN  
  

 Závěr církevního roku je ve znamení konečného vítězství Krista Krále na konci věků. S ním 
bude spojeno ukončení pozemských lidských dějin a přechod do věčné éry nebeského 
království, v němž bude mít Kristus Král zvláštní výsostné postavení, spolu s těmi, kdo budou 
do nebeského království přijati. 
 

 A kdo bude nebo nebude do nebeského království přijat? Kristus v dnešním evangeliu dává 
jasné a všem srozumitelné kritérium. „Byl jsem hladový, žíznivý, na cestách, ve vězení“, atd. a 
buďto jste se mě ujali a pomohli mně, nebo jste mě v mém strádání ignorovali. Kristus k nám 
přichází v našich bližních. A rozhodující pro vstup do nebeského království bude, jak jsme se 
k němu v našich bližních zachovali. A přitom nebude rozhodující, zda ho někdo ve svých 
bližních zvláště v těch trpících poznal nebo ne. 
 

 Můžeme být pozorní a vstřícní ke Kristu, který k nám přichází inkognito v našich bližních. 
Vždyť zde jde o mnoho. Vedle pomoci druhým, jde také i o naši věčnou budoucnost. 
 

J. Kopecký SDB 

OHLÁŠKY 
  

• V pátek 20.11.2020 bude v kostele v Sebranicích pohřební mše svatá za zemřelého pana 
Františka Boštíka ze Stříteže a následné uložení tělesných pozůstatků na místním hřbitově. 

 
• V pondělí 23.11.2020 bude v kostele v Sebranicích pohřební mše svatá za zemřelého pana 

Miroslava Kopeckého z Lubné a následné uložení tělesných pozůstatků na místním 
hřbitově. Pamatujme, prosím, na oba zemřelé ve svých modlitbách. 
 

• Zájemci o Putování Svaté rodiny (viz Úvodník na první straně) se mohou přihlásit do 
středy 25.11.2020 na seznam, který je umístěn na webových stránkách farnosti: 
www.farnostsebranice.cz. Virtuální putování začne v předvečer 1. neděle adventní 
v sobotu 29.11.2020. Podle počtu přihlášených se vytvoří jedna nebo i více tras. 
 
 
 
   
 
 

 

K ZAMYŠLENÍ 

 

Jak udělat lidi šťastnými 
1. Všechno jim seberete. 
2. Všechno jim zakážete. 
3. Pořádně je vyděsíte. 
4. Vezmete jim jejich jistoty a zpřeházíte návyky. 
5. Polovinu toho, co měli, jim vrátíte. 
6. Namluvíte jim, že jste zahnali nebezpečí, které jste si vymysleli. 
7. Polovinu toho, co jste jim zakázali, jim opět povolíte. 
 

Budou si připadat neskonale bohatí, volní a šťastní, budou vám zavázáni a vděční a budou 
vám tleskat. 
 

Text pochází z Japonska a je starý několik tisíciletí – vybrala Lenka Karalová 


