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ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ 
 

Učitelé a žáci ZUŠ pro vás na každou adventní neděli připravují jeden hudební video pozdrav 
nazvaný Adventování. Odkaz na první: https://youtu.be/wT7Pc72IsJY  
 
  6. 12.  - Adventování, společně hudební s výtvarníky aneb i teď jsme pořád spolu 
13. 12. - Adventování žáků hudebního, tanečního i literárně dramatického aneb máme si co říct 
20. 12.  - Adventování z dílny učitelů ZUŠ aneb přejeme krásné Vánoce 
  
Všechna videa jsou vždy zveřejňována v neděli ve 14,00 hodin na YouTube ZUŠ Dolní Újezd 
a budou k dispozici na webových stránkách obce Sebranice v Aktualitách. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

KOSTEL/KAPLE 
4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 

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        
Sebranice   11,00        
Sebranice *)

 adorace *) 17,00    17,00    *) 17,00   
Sebranice 18,00   18,30 18,30   18,30   
Lubná  18,00     18,00  18,00  
Široký Důl     18,00      
Lezník      18,30     

 
Upozornění: Od 3.12.2020 je vládním rozhodnutím povolena účast na bohoslužbách 30% 
obsaditelnosti chrámového prostoru. Program mší svatých bude do neděle (6.12.) podle 
dohodnutého pořádku, vyjma sobotní a nedělní večerní mše, které jsou zrušeny. Od pondělí 
(7.12.) je nový pořádek bohoslužeb, výše uvedený. Na mše svaté v neděle (a slavnosti 7. a 
8.12.) se hlaste: Sebranice a Lubná u p. Marie Šplíchalové, tel. 605 532 881; Lezník u p. 
Ludmily Kopecké, tel. 605 335 959 a Široký Důl u p. Jiřího Mráze, tel. 739 838 866. 

 
  SLOVO NA NEDĚLI 

  2. neděle adventní  6.12.2020 

 

ÚVODNÍK - OHLÉDNUTÍ ZA ČERVENOU STŘEDOU 
 

 Jsou slova, která zazní a zakrátko upadnou 
v zapomenutí, lidé, kteří se jakoby mihnou 
naším životem a zmizí, události, které nestojí 
za povšimnutí. 
 

 Existují však také lidé a jejich osudy, ke 
kterým bychom se měli častěji vracet a 
uchovávat v paměti, protože tvoří podstatu, ze 
které žijeme dnes, a ze které budou (nebo 
mohou) žít další generace. 
 

 Mám na mysli poctivou práci našich předků, 
jejich naděje, ochotu tvořit nové věci, odvahu 
nést strádání a bídu (mnozí z nich prožili dvě 
světové války, přišli o své domovy, o majetek); 
a přece to nevzdali, začali znovu, postavili se 
svému osudu, jak se říká… Prostě – žili dál a 
dělali to dobré, co v konkrétní situaci bylo 
možné. 
 

 Vyprávěl mně jeden bývalý sedlák na 
Vysočině, jak v době padesátých let zavřeli 
jeho a další příbuzné do vězení a ostatní 
z rodiny vystěhovali do pohraničí. Pro svůj 
charakter a náboženské přesvědčení byli pro 
mnohé nepohodlní. Vrcholem cynismu bylo, 
když z místa, kam byli deportováni, přišla do 

jejich rodiště na Místní národní výbor žádost, 
aby poslali další rodiny. Odůvodnění bylo na 
konci dopisu: …ti, které jste nám poslali, 
jsou výborní pracovníci, je na ně naprosté 
spolehnutí! 
 

 Na tyto lidi a jejich osudy bychom nikdy 
neměli zapomenout. Svým příkladem nám něco 
vzkazují. A pokud to v nás vzbudí nějaký zájem, 
jsem přesvědčen, že náš kostel nebyl na 
Červenou středu nasvícen zbytečně. 
 

Ladislav Kozubík 

 Díky iniciativě Kamila Votřela jsme se i my v Sebranicích připojili k této celosvětové akci 
na podporu pronásledovaných pro svou víru. Během letošní Červené středy se rozsvítil 
načerveno například Bratislavský hrad, Alžbětin most (Erzsébet híd) v Budapešti nebo socha 
Krista Spasitele v Rio de Janeiro. V Sebranicích byl červeně nasvícen kostel svatého Mikuláše 
a kaple Nejsvětější Trojice na Pohoře.  
 

 A díky nádherným fotografiím Tomáše Votřela jsem pocítil velkou vděčnost, že můžu žít v 
této době na tak krásném místě. Děkuji Kamilovi Votřelovi za organizaci a Tomášovi za 
fotografie.  
 

Bohuslav Kysilka 
 

PRO ZASMÁNÍ 
  

 Při biskupské vizitaci (návštěvě) farnosti se v kostele sejdou tři 
farníci. „A oznámil jste vůbec můj příjezd farníkům“, ptá se pan 
biskup sklíčeného faráře. „Ne“, hlesne kněz, „ale i tak se to 
zřejmě rozkřiklo“. 
 

 Synek přijde domů ze školy a říká mamince: „Dnes jsme psali 
nejkratší písemku. Jen jsem začal a už jsem byl v koncích“. 
 



 
LITURGICKÁ ČTENÍ NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

rachotem pominou, živly se stráví žárem i 
země a všechno, co se na ní bude nalézat. A 
tak všechno vezme za své. Jak vám proto 
musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně, 
a tak očekávali a urychlovali příchod toho 
Božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a 
živly rozplynou v žáru.  

 

Ale my čekáme - jak on to slíbil - nová 
nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj 
domov spravedlnost. Když tedy na to musíte 
čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli 
před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji.  

 
 

Evangelium: Lk 3,4.6  
 

 Dobře poslouchá dnešní evangelium ten, 
kdo ve volání Předchůdce Páně po nápravě 
života uslyší výzvu ke svému osobnímu 
obrácení, k hlubokému prožití svátosti 
milosrdenství, adventní svaté zpovědi. 
 
 Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu 
Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já 
posílám svého posla před tebou, on ti připraví 
cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte 
cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“  
 

 Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal 
křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. 
Vycházel k němu celý judský kraj a všichni 
jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít 
v řece Jordánu, a přitom vyznávali své hříchy.    

 Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků 
kožený pás. Živil se kobylkami a medem 
divokých včel. Kázal: „Za mnou už přichází 
mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych 
se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já 
jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít 
Duchem svatým.“ 
 

 
 
Jste divadlem pro anděly, tak dělejte něco 

pro to, aby nezívali nudou. 
 

Aforismy - Pavel Kosorin 
 

1. čtení: Iz 40,1-5.9-11 
 

Dnešní starozákonní čtení pochází z tzv. „Knihy 
útěchy Izraelovy“. Je to poselství útěchy, původně 
určené izraelským zajatcům v Babylóně. Ale platí i 
všem, kdo se cítí v zajetí dnešních babylónů: Bůh 
Vysvoboditel už přichází, připravuj se! 

 

Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh. 
Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, 
neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna 
jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky 
dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: 
„Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v 
pustině urovnejte stezky našemu Bohu! 
Každé údolí ať se zvýší a každá hora a 
pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se 
napřímí, co je drsné, ať se narovná! 
Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo 
společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa.“  

 

Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš 
pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně 
svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém 
radostnou zvěst! Pozdvihni svůj hlas a neboj 
se; řekni judským městům: „Hle, váš Bůh! 
Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho 
rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou 
mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř 
pase své stádo, svým ramenem shromažďuje 
beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce 
šetrně vede.“ 

 
2. čtení: 2 Petr 3,8-14 

 

Svatý Petr zápasí s naší nedočkavostí. Když něco 
chceme, chceme to hned. Pojďme se tedy učit 
pohledu na život ze zorného úhlu věčnosti. 

 

Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout: 
že je u Pána jeden den jako tisíc roků a tisíc 
roků jako jeden den. Ne že by Pán otálel 
splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují 
z otálení, ale je k vám shovívavý, protože 
nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby 
se všichni dali na pokání. Ten den Páně však 
přijde jako zloděj a tehdy nebesa náhle s 

SLOVO NA DEN  
  

 Izaiášovu proroctví „na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky 
našemu Bohu!“ už nemusíme plně rozumět. Žijeme v jiné době, naše silnice jsou víceméně 
sjízdné, mnozí lidé dnes ani netuší, proč by měli připravovat cestu Bohu… Současníci proroka 
Izaiáše však tomuto obrazu rozuměli, protože vycházel ze všední zkušenosti. Pokud do jejich 
kraje přijížděl panovník, bylo nutné připravit cestu. Vyrovnávala se údolí, snižovaly se 
pahorky; cesta se urovnala tak, aby vladař mohl pohodlně dojet k cíli. 
 

 V adventu se také připravujeme na příchod Panovníka. Je jím malé betlémské Dítě. 
Nepřichází však uchvátit moc pro sebe (jak si to myslel král Herodes), ale chce vládnout 
pokojnou a mírnou vládou v našich srdcích. Najde k nám cestu připravenou? 
 

 Izaiášův obraz každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží… poukazuje na 
temnou hlubinu našich chyb a nedokonalostí, kterými zraňujeme naše bližní a na hory naší 
pýchy, kterou ubližujeme sobě i těm druhým. První list Petrův říká, že vyrovnat cestu Pánu 
můžeme jedině láskou: Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá 
všechny hříchy. 1 Pt 4,8 
 

 Máme před sebou krásný obraz obnovy lidského ducha. Může se stát skutečností, pokud ho 
přijmeme za svůj. 
 

Ladislav Kozubík 

OHLÁŠKY 
  

• Předvánoční úklid v kostele v Sebranicích bude v pátek 11.12.2020 po ranní mši svaté (cca 
v 7,30 hodin). Zveme všechny, kdo chtějí a mohou pomoci připravit náš kostel na vánoční 
svátky. 

 

• V pondělí 14.12.2020 je ukončení soutěže MIK-CACHE. Do této doby je nutné, aby 
účastníci soutěže, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny, poslali na faru HESLO 
soutěže. Vylosování proběhne v sobotu 19.12.2020 na faře v Sebranicích za přítomnosti 
jednoho ze sponzorů P. Jaroslava Mikeše. Záznam z losování dostanou soutěžící 
elektronickou cestou a ceny budou rozdány individuálně. 

 

• Vánoční svátost smíření proběhne ve dnech:  
Široký Důl Út 15.12.2020 17,00 – 18,00 hodin (podle zájmu i po mši svaté) 
Lezník St 16.12.2020 17,30 – 18,30 hodin (podle zájmu i po mši svaté) 
Lubná  Čt 17.12.2020 17,00 – 18,00 hodin (podle zájmu i po mši svaté) 
Sebranice Pá 18.12.2020 16,00 – 18,30 hodin (podle zájmu i po mši svaté) 
 

Ke sv. smíření je příležitost v Sebranicích půl hodiny před každou mší svatou. Soukromě 
se můžete domluvit i na tel. číslech: 
 

P. Josef Kopecký 728 029 684 
P. Pavel Kadlečík 608 554 445 
P. Josef Glogar 731 600 085 
P. Ladislav Kozubík 605 768 340 


