SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO MIKULÁŠE
Když se řekne Mikuláš, pravděpodobně se většině lidí vybaví slovo „dárky“. Není se čemu
divit, vždyť sv. Mikuláš, patron našeho kostela i farnosti, získal svůj věhlas právě tím, že chudé
a trpící lidi obdarovával. Napadlo vás však, že každý z nás může někoho obdarovat? A nemusí
to být vždy jen drahé nebo luxusní dárky! Někdy se dá obdarovat druhého úsměvem. Někomu
postačí i náš čas, který mu věnujeme.
Děti z naší farnosti věnovaly obojí: úsměv i čas, když malovaly nebo jinak ztvárnily postavu
milého světce. Na dvacet dětí zaslechlo výzvu k soutěži O nejkrásnějšího Mikuláše, a doneslo
na obec v Sebranicích nebo na faru své výtvory. Pro komisi, která díla hodnotila, bylo velmi
těžké rozhodnout, které dílo je nejlepší. Posoudit to můžete sami:
Ze všech výtvarných děl vybrala nakonec
„odborná komise“ tyto tři, jejichž autoři byli
odměněni hezkou cenou. Samozřejmě, že i
ostatní děti si zasloužily sladkou odměnu.

-----------------------------------------------------------------

ZASVĚCENÍ BOŽSKÉMU DÍTĚTI
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou
moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve
tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi,
odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez
tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat
alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším
úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama.
A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním –
milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své
malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.
-----------------------------------------------------------------

DVA VTIPY NA KONEC
Ježíšek se narodil ve chlévě. Tak proč šílíte s vánočním úklidem?
Psychiatr: „Vy vůbec netrpíte komplexem méněcennosti. Vy naopak jen správně
hodnotíte své schopnosti.“
Příští redakční uzávěrka: 16.12.2020. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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ÚVODNÍK
Drazí přátelé!
Adventní doba nám rychle utíká a zakrátko
budou Vánoce. Klademe si otázku, jaké ty Vánoce
letos budou? Vše nasvědčuje tomu, že budou jiné,
než jak je známe z minulých let. Budou asi chudší
na množství dárků i různých společenských aktivit,
tak jak jsme si na to zvykli v minulých letech. Ale
díky tomu by zase mohly být bohatší na jiné věci.
Když nebudeme tolik rozptylováni množstvím
dárků a různých vánočních atrakcí, bude třeba více
času na kontakt s Bohem, na hlubší prožívání
radosti z Kristova narození, radosti z nesmírného
obohacení, které nám Kristův příchod přinesl.
Bude možná také více času a příležitostí
k hlubšímu prožívání rodinných vztahů. Třeba také
více pochopíme strádání lidí, zvláště v zemích, kde
je bída, nesvoboda, kde jsou nepokoje, tedy
v mnoha místech naší planety, kde naše tradiční
„radostné a veselé vánoce“, tak je známe
z minulých let, jsou nedostižnou utopií.
Adventu je sice už nakrátko, ale pořád ještě dost
času k dobré přípravě na Vánoce. Advent nám
v prvé řadě připomíná příchod Boha v osobě
bohočlověka Krista na svět. Ten přišel proto, aby
nám více přiblížil Boží lásku a milosrdenství. A také,
aby se více přiblížil našemu lidskému životu, našim
radostem a bolestem. Kristus se záměrně narodil
v chudobě, „žil náš život a podobal se nám ve všem
kromě hříchu“. Tím nám také dal příklad, jak máme
žít. Jeho božství se pak projevilo v jeho lásce a
milosrdenství, které prokazoval během svého života,
ale hlavně pak svou výkupnou obětí na kříži.
Díky tomuto přesvědčivému a největšímu
projevu lásky a následnému slavnému
vzkříšení nabízí i nám všem perspektivu i

našeho slavného vzkříšení, když se budeme
snažit ho podle svých možností v jeho lásce
následovat.
Advent nám tak připomíná i druhý, tentokrát
slavný příchod Krista na svět na konci věků, kdy
nynější svět zanikne a bude nahrazen velkolepým,
věčným Božím královstvím, kde bude život zcela
jiný než ten, jaký nyní žijeme. Život, jaký nyní
nejsme schopni pochopit. Naše nynější neschopnost
plného poznání nebeského království by ale neměla
bránit tomu, abychom se na ně už nyní těšili a už nyní
se pro toto království angažovali.
A to je ta druhá adventní výzva. Využít každého
dne, každé příležitosti k budování Božího
království, do kterého Kristus každého zve. A
naše angažovanost - to jsou ty naše modlitby a
práce, radosti a strasti, každý pozitivní zájem o
Boha o druhé i o vlastní růst v dobrém, všechno,
čím rostou a zdokonalují se naše vztahy k Bohu,
k bližním i k sobě samým. To všechno jsou
příspěvky k růstu Božího království a budou
jednou součástí naší blaženosti v nebi.
Využijme proto zbývající adventní doby a
následně i Vánoc k nastartování různých
přínosných aktivit, které nám v jistém smyslu
umožňují a nabízí i současná covidová omezení.
A něco z toho dobrého, co se osvědčilo, by pak
mohlo pokračovat i po Vánocích.
Josef Kopecký SDB

Křesťan je člověk, který s touhou očekává Krista.
John Henry Newmann

Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle

L ITURGICKÁ ČTENÍ NA 3. NEDĚLI ADVENTNÍ

OHLÁŠKY

1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11

Evangelium: Jan 1,6-8.19-28

•

Toto Izaiášovo proroctví se naplnilo v osobě
Ježíše Krista. On ho sám cituje na začátku svého
veřejného působení a stejně aktuální je i dnes, když
se Pán obrací s radostnou zprávou k pokorným,
těší ty, jimž puká srdce, osvobozuje zajaté a
spoutané.

Jan Křtitel své poslání i celý svůj život
vztahuje ke Kristu. Je „hlasem na poušti:
‚vyrovnejte cestu Pánu‘“ Tato opakující se
adventní výzva se znovu obrací i ke mně. Je
ve mně po dvou adventních týdnech můj
vztah k Bohu a bližním vyrovnanější?

V pondělí 14.12.2020 bude 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.

•

Duch Páně, duch Hospodinův, je nade
mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal
mě zvěstovat radostnou zprávu chudým,
obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým
propuštění, svobodu uvězněným, hlásat
Hospodinovo milostivé léto.

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan.
Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby
všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím
světlem, jen měl svědčit o tom světle.

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)

Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá
v mém Bohu, neboť mě oblékl v roucho
spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako
ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu
ozdobenou šperky. Jako země rodí
rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít své
setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit
spravedlnosti a slávě před všemi národy.
2. čtení: 1 Sol 5,16-24
Kolik času věnujeme pracovním úkolům,
abychom dosáhli svých cílů? A kolik pozornosti
dáváme nejdůležitějšímu cíli svého života – své
spáse? Svatý Pavel nám připomíná, abychom
nepolevovali v úsilí o záchranu své duše.
Bratři! Stále se radujte. Bez přestání se
modlete. Ve všech životních podmínkách
děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v
Kristu Ježíši. Nezhášejte oheň Ducha,
nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí,
ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se
držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod
jakoukoli tvářností. Sám Bůh pokoje kéž vás
dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha
neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro
příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je
ten, který vás povolává, a on to také splní.

Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z
Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho
otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal to a nezapřel. Vyznal:
„Já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy jsi?
Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“
Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať
můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co
říkáš sám o sobě?“ Řekl: „Já jsem hlas volajícího
na poušti: ‚Vyrovnejte cestu Pánu‘, jak řekl prorok
Izaiáš.“
Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho
zeptali: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani
Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?“ Jan jim
řekl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten,
koho vy neznáte; ten, který má přijít po
mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek
u opánků.“ To se stalo v Betánii na druhé
straně Jordánu, kde Jan křtil.

Z KATECHIZMU KC (1430)
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, jako
již u proroků, nemíří především na vnější
skutky, "žíněné roucho a popel", posty a
umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na
vnitřní pokání.
Bez něho zůstávají kající skutky neplodné
a lživé; vnitřní obrácení naopak nutí k tomu,
aby se tento postoj projevil navenek,
kajícími úkony a skutky.

Ke sv. smíření je příležitost v Sebranicích ve všední den od 6,00 hodin, jinak půl hodiny
před každou mší svatou. Soukromě se můžete domluvit i na tel. číslech:
P. Josef Kopecký
P. Pavel Kadlečík

728 029 684
608 554 445

P. Josef Glogar
P. Ladislav Kozubík

731 600 085
605 768 340

•

Děkujeme znovu těm, kdo svou pomocí (úklidem kostela a fary, liturgickou službou,
výrobou tiskovin a jejich roznášení, různými aktivitami, přípravou adventní i vánoční
výzdoby aj.) i svými finančními prostředky podporujete v této nelehké době naši farnost.

•

Prodej knih z nakladatelství Trinitas letos nebude. Můžete si je však objednat podle
nabídky v kostele na seznamu na stolku pod kůrem (i v kaplích), nebo na webových
stránkách farnosti www.farnostsebranice.cz nejpozději do neděle 13.12.2020.

•

Děti, které odebírají dětský časopis Nezbedu a Cvrčka, si je mohou vyzvednout ve Velké
síni v kostele v Sebranicích.

POŘAD BOHOSLUŽEB
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UPOZORNĚNÍ: Svoji účast na nedělní 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.

