Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.
Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími
dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se
zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle
muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má
od Otce jednorozený Syn, plný milosti a
pravdy.

Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je
ten, o kterém jsem řekl: Ten, který přijde po
mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než
já.“ Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to
milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze
Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše
Krista. Boha nikdo nikdy neviděl.
Jednorozený Syn, který spočívá v náručí
Otcově, ten o něm podal zprávu.

MYŠLENKA NA DEN
Lidské slovo je dnes znehodnoceno, nemá velký význam; lehce se dá překroutit, zneužít…
Dříve bylo pravidlem, že slovo dělá muže! Dnes už to v mnohém neplatí. Snad i proto je
možné, že si někteří lehce omluví vlastní zbabělost, prosadí lež na úkor pravdy, chlubí se tím,
za co by se měli stydět…
Pokud by mělo dojít k ozdravění společnosti, jak o tom někteří mluví, muselo by slovo dostat
nazpět svůj původní význam. Možná něco v tom smyslu, jak říká Pán Ježíš: „Vaše řeč ať je
ano, ano, – ne, ne!“
Z dnešního evangelia je však patrné, že ani to by úplně nestačilo. Jan mluví o Slovu (logos),
které je od počátku, v němž je život a skrze něhož vznikl celý svět. Pokud se lidé s tímto
Slovem minou, ztratí směr na své životní pouti, podobně jako člověk, který tápe v temnotě a
míjí se s cílem, ke kterému původně šel. Kdo však přijme toto pravé světlo jako průvodce
života, stává se Božím dítětem.
Boží Syn Ježíš Kristus výzvu – být světlem pro lidi – už přijal. Je teď na nás, abychom jeho,
jako světlo ve svém životě, přijali a polovičatostí, či liknavostí neztratili.
Ladislav Kozubík

FARNÍ HRA MIK-CACHE
Velké poděkování patří všem, kdo připravili pro farnost hru Mik-cache. Přihlásilo se 25
týmů, z nichž 19 hru dokončilo a uhodlo heslo soutěže. Při závěrečném losování byla vybrána
mužstva: 1. Oslíci, 2. Šplíchalovi, 3. MatKa. Na krátkou reportáž a závěrečné losování se
můžete podívat na https://www.farnostsebranice.cz/index.php/2020/12/28/o-hre-mik-cache/
Kromě hlavní výhry pro tři vylosované týmy se mohou ostatní těšit na bruslení v Poličce
v lednu – únoru, až to dovolí epidemiologická situace.
----------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ K NOVÉMU ROKU
Děkujeme Bohu i lidem za všechno dobré, co jsme mohli v uplynulém roce prožít, i za to,
že jsme mohli úspěšně přežít všechno zlé, opět díky Boží i lidské pomoci. A tato Boží i lidská
přízeň kéž nás všechny provází i celý rok, do kterého vstupujeme.
P. Jožka Kopecký, salesián
----------------------------------------------------------------

OHLÁŠKY
• Ve středu 6.1.2021 bude večerní mše svatá ze Zjevení Páně v 18,30 hodin místo v Lezníku
v Sebranicích. Při ranní i večerní mši sv. v Sebranicích bude žehnání vody, kadidla a křídy.
• Návštěva nemocných bude v pátek 8.1.2021. Pokud si někdo z nemocných (kromě těch, kdo
jsou pravidelně navštěvováni) přeje návštěvu kněze, ať se přihlásí na tel. číslo 605 768 340.
• 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.
• Děkujeme za vánoční úklid (v kostele v Sebranicích i okolních kaplích), jako i za pomoc při
stavění stromků a betléma, vánoční výzdobu, liturgickou službu a hudbu a zpěv při liturgii.
• Děkujeme také dětem a mládeži naší farnosti, kteří s Monikou Drobnou vytvořili krásné
dárečky pro naše dříve narozené babičky a dědečky a potěšili je svou návštěvou.
• Intence na mše svaté na rok 2021 si můžete zapsat v zákristii v Sebranicích.
• Odběratelky časopisu IN si jej mohou vyzvednout ve Velké síni v kostele v Sebranicích.
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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.

AFORISMY
Na počátku bylo Slovo, ale člověk ho pak zamluvil.
Křesťan by neměl mít malé cíle - směřuje přece k Nejvyššímu.
Pavel Kosorin

MATRIKA FARNOSTI ZA ROK 2020
VE FARNOSTI BYLO V ROCE 2020:
Pokřtěno 5 dětí do jednoho roku věku:
Oliver Michal Sobotka, Vojtěch Nechvíle, Eliška Ludmila Rejmanová, Patrik Klusoň, Matyáš
Kalánek.
Sezdán 1 pár:
Štěpán Feltl a Terezie Klejchová.
7 dětí u prvního svatého přijímání:
Andrlová Tereza, Kadidlo Josef, Kotoučková Magdaléna, Kučera Jáchym, Kuchtová Kateřina,
Malý František, Mastík Ondřej.
Pohřbeno 33 lidí:
Marie Vonková, František Renza, Jan Jána, Miroslav Paulíček, František Nádvorník, Emílie
Kubešová, Marie Štiková, Zdislava Klusoňová, Oldřich Jiráň, Václav Klusoň, Ludmila
Vomáčková, Helena Sejkorová, Václav Mazal, Ludmila Kuchtová, Anna Pohorská, Helena
Hurychová, Josef Tměj, Josef Trávníček, Josef Klusoň, Jiří Šturc, Josef Vonka, Marie Říhová,
Martin Flídr, Václav Rensa, František Vajrauch, Josef Klejch, František Boštík, Miroslav
Kopecký, Jan Flídr, Jan Bulva, Božena Bubnová, Josef Kárský, Oldřich Pakosta.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FARNOSTI ZA ROK 2020
hotovost k 1.1. 2020
stav na BÚ čs. spořitelny k 1.1. 2020
PŘIJMY:
sbírky a dary celkem
pachtovné z lesů
nájemné z pozemků
příspěvek komunity salesiánů na energie
příspěvek komunity salesiánů na pastoraci
VÝDAJE:
odeslané sbírky
daň z přijmu právnických osob
daň z nemovitostí
el. energie kostelů, kaplí, fary
plyn fara
bohoslužebné výdaje
režijní výdaje
Ozvučení Široký Důl
Průzkum a návrh sanace Velké síně
Splátka půjčky komunitě salesiánů
Hotovost k 30. 12. 2020
Zůstatek na BÚ čs. spořitelny k 30. 12. 2020

11.473,- Kč
741.037,- Kč
1.039.189,- Kč
18.332,- Kč
210.038,- Kč
130.000,- Kč
40.000,- Kč
241.269,- Kč
98.990,- Kč
23.974,- Kč
173.725,- Kč
76.030,- Kč
52.633,- Kč
296.121,- Kč
81.385,- Kč
29.814,- Kč
200.000,- Kč
*)

17.488,- Kč
856.570,- Kč

*) V zůstatku je vázáno 599.255,- Kč za prodej pozemků, pro které musíme najít vhodné využití: koupit pozemek, les, apod… Pokud má
někdo vhodný návrh, pomůže nám, když ho sdělí na faře: osobně, nebo prostřednictvím členů Ekonomické rady farnosti.

Příští redakční uzávěrka: 6.1.2021. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340

SLOVO

NA NEDĚLI

2. neděle po Narození Páně

3.1.2021

L ITURGICKÁ ČTENÍ NA 2. NEDĚLI PO NAROZENÍ P ÁNĚ
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16
Starý zákon zná jen jednoho Boha. Jeho
moudrost je viditelná v dějinách lidu Božího,
jeho moudrost je viditelná ve všem stvoření.
Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed
svého lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění
Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy:
Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj
stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi:
„Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své
dědictví!“
Před věky na počátku mě stvořil, až na věky
být nepřestanu. Před ním ve svatostánku jsem
konala svou službu a pak na Siónu jsem
obdržela sídlo. Usadil mě v městě, které
miloval jako mě, v Jeruzalémě vykonávám
svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila
kořeny, v Pánově údělu, v jeho dědictví.
2. čtení: Ef 1,3-6.15-18
Začátek Pavlova listu Efezanům je hymnus oslavná píseň na Boží dobrotu: Náš život není
směsí zmatených náhod, hříčkou slepého
osudu, když se vírou přimkneme k Bohu.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána
Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary, protože jsme
spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa, abychom byli před
ním svatí a neposkvrnění v lásce, ze svého
svobodného rozhodnutí nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše
Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála jeho
vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás

obdařil milostí ve svém milovaném (Synu).
Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou
lásku projevujete všem křesťanům, a proto
nepřestávám za vás děkovat, když na vás
vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám
Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy,
udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl
odhalovat, (takže budete moci mít) o něm
správné poznání. On ať osvítí vaše srdce,
abyste pochopili, jaká je naděje těch, které
povolal, jaké poklady slávy (skrývá)
křesťanům jeho dědictví.
Evangelium:
Slavný prolog - úvod Janova evangelia se v dřívějších dobách čítával na závěr
každé bohoslužby. Patří k textům, které
bychom měli znát nazpaměť, abychom o
nich mohli přemýšlet.
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u
Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na
počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm
byl život a ten život byl světlem lidí. To
světlo svítí v temnotě a temnota ho
nepohltila.
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se
Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom
světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On
sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o
tom světle.
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého
člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo
a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal.

Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle

