
 LITURGICKÁ ČTENÍ NA 4. NEDĚLI ADVENTNÍ 
Bratři! Bůh vás může utvrdit, abyste žili 

podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a 
podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám 
zjeveno toto tajemství, které bylo skryté od 
věčných časů, ale dnes je zřejmé 
předpověďmi Písma na příkaz věčného 
Boha a oznámeno všem národům, aby ho 
vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který 
jediný je moudrý, buď skrze Ježíše Krista 
sláva na věčné věky. Amen. 

 
Evangelium: Lk 1,26-38 
 

 Panna Maria souhlasí s Božím plánem, a 
proto se Slovo tělem. Bůh vyžaduje i náš 
souhlas, aby jeho Slovo působilo v našem životě. 
 

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do 
galilejského města, které se jmenuje 
Nazaret, k panně zasnoubené s mužem 
jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se 
jmenovala Maria.  

 

Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, 
milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, 
ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav 
znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, 
neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a 
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude 
veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. 
Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, 
bude kralovat nad Jakubovým rodem 
navěky a jeho království nebude mít konce.“  

 

Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? 
Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí 
odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a 
moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě 
bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje 
příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna 
a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla 
považována za neplodnou. Vždyť u Boha 
není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem 
služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého 
slova.“ A anděl od ní odešel. 

1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 
 

Král David chce do svých státnických plánů 
zapřáhnout i Hospodina: postaví mu nádherný 
chrám. Tím si ho zaváže a pojistí si jeho ochranu. 
Ale Bůh mu ústy proroka odpovídá, co zajišťuje 
Boží požehnání bezpečněji. 

 
Když se usadil král David ve svém paláci a 

Hospodin mu popřál pokoj od všech 
okolních nepřátel, pravil král proroku 
Nátanovi: „Podívej se, já bydlím v domě z 
cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed 
stanových pláten.“ Nátan odpověděl králi: 
„Jdi a splň všechny záměry, které máš v 
srdci, vždyť Hospodin je s tebou!“  

 

Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo 
slovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému 
služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: 
Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? 
Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl 
vládcem nad mým izraelským lidem, a byl 
jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil 
jsem před tebou všechny tvé nepřátele. 
Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší 
na zemi. Určím svému izraelskému lidu 
místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet. 
Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se 
neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, 
kdy jsem ustanovil nad svým izraelským 
lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech 
jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že 
vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a 
uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě 
potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a 
upevním jeho království. Já mu budu otcem 
a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé 
království potrvá přede mnou navěky, tvůj 
trůn bude pevný navždy.“ 

 
2. čtení: Řím 16,25-27 

 

Bůh jedná nenápadně, ale účinně. Své o 
tom ví sv. Pavel a dnes nám to připomíná. 

 

OHLÁŠKY 
  

• Na faře v Sebranicích si můžete vyzvednout knihy a stolní kalendáře, které jste si objednali 
podle seznamu od paní Sejkorové z nakladatelství Trinitas.  
 

• Stavění vánočních stromků a betléma bude v Sebranicích v pondělí 21.12.2020 od 15,00 
hodin. Zveme ochotné farníky na pomoc. 
 

• Zdobení vánočních stromků v Sebranicích bude v úterý 22.12.2020 od 15,00 hodin. Zveme 
děti, aby přišly (při dodržení všech hygienických předpisů) pomoct zdobit. 
 

• Letos, stejně jako v minulých létech, připravily děti z farnosti dárečky pro starší babičky a 
dědečky. Roznášet se budou ve středu 23.12.2020 od 9,00 hodin. Vzhledem k současné 
situaci nebudou děti zpívat u jednotlivých domů, pouze dárečky předají. Současně přinesou 
betlémské světlo, kterým si můžete zapálit svoji svíci. Pokud by měl někdo obavu a nechtěl 
by tuto nabídku přijmout, ať dá, prosím, vzkaz na dveře. 
 

• Kostel k návštěvě betléma bude v Sebranicích otevřen ve dnech 25. – 27.12.2020 od 14,00 
do 17,00 hodin. Prosíme případné návštěvníky, aby respektovali současná hygienická 
pravidla, stanovená vládou ČR. 
 

• Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci od 11. do 18. 1. 2021. Pokladničky pro vložení daru 
budou umístěny na Obecním úřadě, na faře (v kostele) a v prodejně Qanto. Příspěvek je také 
možné darovat zasláním na bankovní účet TKS: 66008822/0800, VS 77705021. Více 
informací naleznete na www.policka.charita.cz. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
KOSTEL/KAPLE 

20.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 

NE ÚT ST ČT PÁ SO NE ÚT ST ČT PÁ 

Sebranice  7,00 7,00 7,00  7,30  7,00 7,00   
Sebranice 8,00    8,00  8,00    8,00 
Sebranice  9,00    9,00  9,00    9,00 
Lubná, Lezník, Š. Důl 9,00    9,00  9,00    9,00 
Lubná     10,00 9,00      
Sebranice  10,00    10,00 9,45 10,00    10,00 
Sebranice 11,00    11,00  11,00    11,00 
Sebranice *) „dětská“    *)16,00      17,00  
Sebranice    21,30      21,00  
Široký Důl  18,00      18,00    
Lezník   18,30      18,30   

 
UPOZORNĚNÍ: Po posledních změnách vyhlášených vládou ČR (je povoleno 20% 
obsazených míst v kostele) upravujeme rozpis bohoslužeb. Svoji účast na nedělní a sváteční 
mše svaté 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. 
 

BOHOSLUŽBY NA ŠTĚDRÝ DEN 24.12.2020: Ranní mši sv. mohou využít zvláště starší, 
kteří by se neúčastnili odpolední a večerní mše; v 16,00 hodin mají přednost rodiče s malými 
dětmi, večerní mši sv. ve 21,00 hodin mohou navštívit ostatní zájemci. Na tyto dvě mše je 
nutné se přihlásit u p. Marie Šplíchalové, tel. 605 532 881! 
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  SLOVO NA NEDĚLI 

  4. neděle adventní  
 

20. – 27.12.2020 

ÚVODNÍK  
 

Milí spoluobčané, 
 

 ještě prožíváme advent, ale Vánoce už 
klepou na dveře. Toto Slovo na neděli je proto 
tentokrát trochu delší; máte před sebou 
poslední adventní číslo s vánoční přílohou.  
 

 V nitru nám může doznívat hlavní motiv 
adventu: že totiž Bůh shlédl na svou nepatrnou 
služebnici Marii, a skrze ni ve světě učinil veliké 
věci.  
 

 Tou velkou věcí by mělo být povědomí – na 
svět vstupuje dobro (Bůh) v podobě malého 
betlémského Dítěte, které přichází ne proto, 
aby mu druzí posluhovali, ale aby samo 
sloužilo.  

 Události posledních dnů nám trochu 
pootevřely oči, abychom jasněji viděli, kdo 
opravdu slouží druhým a kdo si chce naopak 
nechat sloužit. Ti, kdo skutečně slouží 
(rodiče, učitelé, zdravotníci a mnozí další), 
zřejmě nehledí na svůj prospěch, jako spíše 
vnímají potřebu učinit šťastnými druhé. 
 

 Takovým způsobem můžeme nahlížet na 
Vánoce. Bůh je mezi námi skutečně 
přítomen v srdcích lidí, kteří se mu otevřeli 
a přijali ho jako svého Spasitele. Lze si jen 
přát, aby na celém světě přibývalo těch, kdo 
jsou citliví na dobro, pravdu a krásu, jež 
přichází od Boha, a uměli by se dělit o tyto 
hodnoty s druhými. 
 

Ladislav Kozubík 
 

ROK SVATÉHO JOSEFA 
  

 Ve víru současných událostí poněkud zapadla informace 
o Roku sv. Josefa, který vyhlásil papež František 
8.12.2020. Nakonec však toto nedopatření vyznělo docela 
stylově. Svatý Josef, snoubenec Panny Marie a Pěstoun 
Ježíše, totiž nikdy nestál viditelně v „první řadě“. Navenek 
opomíjený a nenápadný, přece však nepostradatelný 
v plánu Božím. Bůh si ho vyvolil pro jeho pokoru a důvěru 
v Boží vedení, která vyústila v neotřesitelnou 
zodpovědnost za svěřený úkol: chránit a zabezpečit 
Nazaretskou rodinu ve všech nebezpečích. Velký vzor pro 
dnešní muže a mocný ochránce v nesnadných situacích a 
bojích o čistotu a opravdovost srdce. Rok sv. Josefa byl 
vyhlášen papežem Františkem u příležitosti 150. výročí 
vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Text 
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Text 
 

 

K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, 
tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro 
otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš Kristus svou krví 
vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. 
 

Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a 
zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil 
Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství. Nás pak všechny 
ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen.  

 

(Lev XIII.) 

 V apoštolském listu Patris corde (Otcovským srdcem) papež František přemýšlí nad osobností sv. 
Josefa. Můžeme se jen domýšlet, jak důležitá je pro papeže meditace o člověku, tak nenápadném a 
přece nepostradatelném: „Uprostřed současné celosvětové krize „můžeme zakoušet, že naše životy 
jsou spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na titulních 
stranách novin a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show [...] Kolik jen lidí denně 
prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost,“ píše 
papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, „diskrétní a skrytý člověk“, v němž 
můžeme hledat „přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že 
všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách 
spásy.“ 
 

 V naší sebranické komunitě jsme mluvili o tom, že bychom se měli Roku sv. Josefa více věnovat. 
Jednak proto, že sv. Josef opatroval Pána Ježíše a Pannu Marii a v této službě byl naprosto spolehlivý. 
To je samozřejmě úkol i nás kněží a salesiánů, hájit v dnešním světě Pána Ježíše a probouzet úctu i 
k jeho matce Panně Marii. A potom – každý z nás má tohoto světce jako svého křestního patrona. 
Jsme mu tedy povinni úctou a motivováni jeho příkladem. Nevěříte? Posuďte sami! 
 

Salesiáni v Sebranicích 
 

P. Jožka Kopecký, SDB 
 P. Jožka Glogar, SDB 

 P. Pavel Josef Kadlečík, SDB 
 P. Ladislav Josef Kozubík, SDB 

 

 

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY 
 

 Bývalo dobrým zvykem, že v naší farnosti v době adventní 
„putovala Svatá rodina“, resp. dvě „Svaté rodiny“. Před 1. nedělí 
adventní salesiáni donesli figurky Panny Marie a sv. Josefa ze 
sebranického a širockého betléma do dvou domácností a 
společně se pomodlili, pobesedovali a dali požehnání.   

 V následujících dnech tyto rodiny postupně předaly figurky 
dalším rodinám, a tak se rozeběhlo putování, při kterém se 
spojovala vzpomínka na strastiplnou cestu Panny Marie a jejího 
snoubence a jejich navštěvování lidských příbytků s našimi 
současnými osudy, které v sobě také nesou mnoho radostí, ale i 
nejednu strast. 
 

 Letošní putování je virtuální: fotografii sošek i vlastní 
fotografie si posíláme elektronicky. Co však zůstává stejné, je 
úcta k Panně Marii a sv. Josefovi a modlitba, kterou 
vyjadřujeme stejnou touhu po Vykupiteli, jako měli oni. 
 

-r- 

 

Sošky Panny Marie a sv. Josefa 
z betléma v Sebranicích 


