
POŘAD BOHOSLUŽEB 
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Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7,00 x x SEB SEB SEB SEB SEB; KAP x 
7,30 SEB KAP x x x x x SEB 
9,00 SEB x x x x x x SEB 

10,30 ŠD x x x x x x LE 
17,00 x x x x x SEB 1) x x 
18,00 x x ŠD x LU x LU x 
18,30 x x x LE x SEB x x 

  

Vysvětlivky: 1) Adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin modlitba sv. růžence. 
      SEB - Sebranice; LU – Lubná; LE – Lezník; ŠD – Široký Důl; KAP – kaple na faře 
 

ADVENT S DĚTMI, ANEB PŘÍPRAVA DĚTÍ I DOSPĚLÝCH NA LETOŠNÍ VÁNOCE  
 

Na letošní advent jsme si pro vás připravili 
ADVENTNÍ KARTIČKY. Zapojit se mohou 
celé rodiny. Na adventní dobu je připraveno 24 
kartiček s úkoly. Cílem není bezhlavě plnit 
úkoly, ale je to spíše inspirace k tomu, jak se 
přiblížit Bohu a lidem v naší blízkosti. 
Podrobnější informace a kartičky s úkoly (ve 
dvou variantách - malé děti asi do 7 let/starší 
děti, mládež a dospělí) budou na 1. neděli 
adventní připraveny ve Velké síni kostela v 
Sebranicích. Inspirace na: www.děti.víra.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÚVOD DO LITURGIE – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ  

 Liturgické texty dnešní neděle navozují obavu z toho, co má přijít. Ježíš nás však povzbuzuje, abychom 
se nenechali ovládnout vnějšími úkazy; důležité je to, že Bůh má všechno pevně ve svých rukou. 

1. čtení: Jer 33,14-16  
 

 ‚Hospodin je naše spravedlnost‘ – je jedním z 
mnoha označení Mesiáše; tak nám vykresluje 
Jeremiáš hlavní rysy toho, který přijde uvést 
lidstvo na správnou cestu k Bohu. 
 

 Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy 
splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o 
Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím 
Davidovi zákonitý výhonek, který bude 
uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za 
těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude 
bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou 
nazývat: ‚Hospodin je naše spravedlnost.‘ 
 

2. čtení: 1 Sol 3,12-4,2  
 

 Sv. Pavel nám na začátku Adventu dává 
jednoduchou radu, jak správně vyplnit čas: 
Žijte tak, abyste se líbili Bohu!  

 

 Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a 
více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, 
jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, 
abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, 
naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi 
svými svatými. Nakonec pak vás, bratři, 
prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste 
se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili 

Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě 
více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z 
moci Pána Ježíše.  
 

Evangelium: Lk 21,25-28.34-36  
 

 V evangeliu nemusíme hledat popis konce 
světa. Spíše nás Ježíš upozorňuje, že konec 
skutečně nastane, a proto nemáme marnit čas 
zbytečnostmi, ale dobrou přípravou na setkání 
s Bohem.  
 

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení 
na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi 
úzkost národů, bezradných nad hukotem a 
příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a 
očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť 
hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí 
Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí 
a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte 
hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si 
pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena 
nestřídmostí, opilstvím a pozemskými 
starostmi, aby vás den soudu nezastihl 
znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, 
kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a 
modlete se v každé době, abyste mohli všemu 
tomu, co se má stát, uniknout a obstát před 
Synem člověka.“ 
  
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

 

• Při sbírce na pojištění kostelů a dalších církevních budov bylo minulou neděli vybráno 15.032,- 
Kč. Také jsme v měsíci listopadu dostali dar 2x 10 tisíc korun. Na BÚ farnosti přišly dary 2,5 
tisíce korun, 2 tisíce korun a 500 korun. Děkujeme všem štědrým dárcům. 

 

• Žehnání adventních věnců bude v sobotu 27.11.2021 v Lubné a v neděli 28.11.2021 vždy při 
pravidelných mších svatých. Můžete si přinést své adventní věnce. 

 

• Tradiční prodej kalendářů, knih, adventních svící a dárkových předmětů se uskuteční na 1. 
adventní neděli 28.11.2021 ve velké síni v Sebranicích. 

 

• Rorátní mše svaté budou v Adventu vždy ve všední dny. Začneme v setmělém kostele 
modlitbou Anděl Páně v 6,55 hodin (děti si mohou vzít lampičky), potom budeme pokračovat 
zpěvem Ejhle, Hospodin přijde… a následně bude mše svatá. Čas začátku je posunut proto, aby 
děti mohly stihnout začátek vyučování.  

 

 

• Návštěva nemocných bude v pátek 3.12.2021. Nemocní budou mít možnost přijmout 
vánoční sv. smíření, pomazání nemocných a Eucharistii. 

 

• V neděli 5.12.2021 nás opět navštíví sv. Mikuláš. Rodiny, které mají zájem o jeho návštěvu, 
ať se do neděle 28.11.2021 zapíší do připraveného archu v kanceláři na faře. 

 

• Oslavu patrona našeho kostela i farnosti prožijeme kromě neděle (5.12.) také ve vlastní 
den svátku sv. Mikuláše, a sice v pondělí 6.12.2021. Mimořádná mše svatá bude v 7,00 hodin 
a rovněž navečer v 17,00 hodin. A snad i tady přijde sv. Mikuláš. 

 

• Biskupství královéhradecké připravilo brožuru s názvem „Advent“, kde na každý den doby 
adventní naleznete krátký text z Písma svatého a text k rozjímání, který Vám má pomoci 
k tomu, abyste celou dobu adventní prožili také duchovně. Je Vám k dispozici ve Velké síni. 
Cena jedné brožury je 30,- Kč. 

 

 Tyto kartičky mohou otevírat naše srdce pro narození Ježíše. Každý den, 
např. večer u společné modlitby, si vytáhnete jeden úkol pro celou rodinu, nebo 
si každý člen rodiny vytáhne jednu kartu s úkolem (V tom případě pak kartu 
vrátíte zpět do hromádky vystřižených karet). Po splnění úkolu si vybarvíte 
světýlko a přilepíte na připravený pruh tvrdého papíru.  
 
 S každým splněným úkolem přibývá světla. Na Vánoce pak do středu kruhu 
dejte jesličky s malým Ježíškem, protože on je to pravé světlo pro náš život. 
 



      Příští redakční uzávěrka: 1.12.2021. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
  

F a r n o s t  s v .  M i k u l á š e  S e b r a n i c e  u  L i t o m y š l e  

  

 O K É N K O  O. P A V L A  …    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V sobotu 20.11. se mládež z litomyšlského 
vikariátu vypravila na diecézko do HK. Autobus 
nás dovezl až před vchod do Nového Adalbertina, 
kde probíhala registrace. Úderem deváté hodiny 
začal program v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Součástí programu byla mimo jiné katecheze, 
svědectví či různá umělecká představení. Program 
byl doprovázen kapelou VeKa. Vše bylo přenášeno 
také online pro ty, kteří se nemohli diecézka 
zúčastnit osobně. Po skončení programu si každý 
účastník mohl vyzvednout pitíčko a bagetu. Během 
občerstvení jsme si na chodbě Nového Adalbertina 
prohlédli fotky z akcí pro mládež z různých 
vikariátů královehradecké diecéze a popovídali s 
kamarády, které jsme dlouho neviděli. 
 

 V poledne jsme se rozdělili do skupinek a účastnili 
jsme se workshopů. Výběr byl velký: počínaje 
volejbalem přes různé přednášky, hraní deskových 
her, modliteb chval až po výrobu vánočních 
přáníček. Každý vybral to, co ho nejvíc oslovilo. 
 

 Vrcholem celého setkání byla mše svatá v 
katedrále, kterou celebroval biskup Jan Vokál. 
Potom jsme se vydali na cestu domů. Věřím, že 
jsme si všichni toto setkání užili a že nás za rok 
pojede víc. Závěrem patří velký dík Nině, 
Matyášovi a O. Kájovi, kteří věnovali svůj 
drahocenný čas přípravě diecézka a také hlavním 
organizátorům celé akce. 
 

Fanda Tobek, Pohodlí, (redakčně upraveno) 
 
  

 

 

   

PŘESTUP DO KATOLICKÉ CÍRKVE  
 

 Významný anglikánský biskup Nazir-Ali 
(rodák z Pakistánu, ženatý, 2 děti) není prvním 
biskupem anglikánské církve, který přešel do 
církve katolické. Nazir-Ali přestoupil do 
ordinariátu pro bývalé anglikány, který pro 
anglikány přestupující do katolické církve 
ustanovil papež Benedikt XVI. v r. 2011. Po svém 
přestupu byl Nazir-Ali vysvěcen na katolického 
kněze. Nazir-Ali upřesňuje, že nejde o konverzi, 
ale o přechod do jiné církve, protože anglikánská 
církev se zvláště v poslední době čím dál více 
odklání od Kristova učení a přejímá agendu 
aktuální módy, ať už jde o „politickou 
korektnost“, „multikulturalismus“, ideologii 
„genderu“, nebo „neomarxistické teorie“. Tyto 
nové progresivní a netolerantní směry líbivou a 
lákavou formou podrývají křesťanské zásady a 
učení.  
 

 Anglikánská církev vznikla v r.1534, když 
papež Klement VII nevyhověl anglickému králi 
Jindřichu VIII. zrušit jeho platné manželství 
s Kateřinou Aragonskou. Jindřich VIII ze vzdoru 
odtrhl Anglii od katolické církve a založil novou, 
národní „anglikánskou církev“ (The  Church of 
England), do jejíhož čela se sám postavil a začal 
tvrdě pronásledovat katolíky, kteří se nechtěli 
podřídit a zůstali věrni Římu. Mezi prvními 
popravenými byl biskup John Fischer a 
Jindřichův kancléř Thomas Morus (oba 
svatořečení). Po nich následovala řada dalších i 
v dobách nástupců Jindřicha VIII., zvláště za 
vlády královny Alžběty (dcery Jindřicha VIII.). 
V současné době jsou ovšem vztahy katolické a 
anglikánské církve v duchu ekumenismu 
většinou vstřícné a přátelské.    
 

podle vaticannews upravil P. Josef Kopecký 

 Vkládám do příběhu své cesty víry zpětné 
rozumové reflexe, ale jsem pořád ještě u počátku. 
Vyšel jsem z kostela, plnou hlavu prožité události. 
Na milé děvče [původně jsem ji tam chtěl potkat] 
jsem úplně zapomněl. Ti křesťané prožívají něco, co 
mě zjevně chybí! Spolu s biblickým textem, který 
mě vážně oslovil a výkladem, který mě zaujal, jsem 
právě tohle vnímal velmi silně. Chtěl jsem vědět co 
to je. Chtěl jsem to poznat. Chtěl jsem to zažít. 
Z návštěvy kostela se stalo hledání… Opakuji se, 
stále jsem netušil, co se z příběhu vyvrbí, ale už jsem 
se zachytil drápkem… Všiml jsem si. Odpověděl 
jsem. Rozhodl jsem se. Takto to vypadá jednoduše.  
 

 Ale nebylo. Až po létech – to už jsem byl nějaký 
čas na křesťanské cestě – jsem zpětnou reflexí 
pochopil mnohé, co teď vyjadřuji v krátkých větách. 
Podrobnosti nejsou důležité, ale asi takto: Celý můj 
předchozí život jsem začal vnímat jako směřování 
k tomuto okamžiku, k místu, kde na mě Bůh čekal. 
S jemností jemu vlastní si mně připravoval a 
směroval mě k této chvíli. Zde mi daroval v prožité 
události a pár slovech nový smysluplný směr. Poznal 
jsem Boha a nechal jsem se jím vést dál. Pomalu 
jsem se učil číst jeho znamení Časem jsem se 
rozpomněl na některá, která byla v mé minulosti. A 
začal se učit chápat ta, které jsem nalézal dále na 
cestě.  
 

 Tehdy bych to nebyl schopen takto vyjádřit, ale 
chtěl jsem poznat Boha, který se mě dotkl. Právě 
touha po poznání je začátek cesty víry. To ve mně 
probudil Jeho dotek. Je charakteristikou křesťanské 
víry, že není z nás, z naší iniciativy. Nejsem to já, kdo 
našel Boha, je to Bůh, který našel mne. Křesťanská 
víra je víra z hora. Není to naše vzepnutí se k Bohu, 
ale Jeho sklonění se k nám. To je jeden z důvodů, 
proč říkáme víra je dar. Bůh by pro nás byl 
nedosažitelný, kdyby se nám sám nedal poznat, 
nezačal rozhovor, nenavázal vztah.  
 

 Hovořím o poznání jako o začátku cesty. 
V křesťanské víře skutečně poznání předchází 
věření: ´my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k 

13. Budete růst v poznání Boha [Ko 1:10] / 211128 
pokračování v příštím Slově na neděli 

nám, a věříme v ní  [1J 4:16]. Nebo možná přesněji, 
rodí se spolu, ruku v ruce: ́ my jsme uvěřili a poznali, 
že ty jsi ten Svatý Boží  ́[J 6:69]. Ve svatých Písmech 
je poznání a věření velice těsně výrazově a 
významově spojeno. Biblické výrazy víra; věrnost; 
pravda; jistota; stát pevně v pravdě; porozumění; 
pochopení; poznání, znamenají prakticky totéž. 
Vycházejí vesměs ze stejného slovního základu.  
 

 Následné poznávání musí pak vyjít z naší 
iniciativy. Je to jedna z našich odpovědí Bohu. 
Zmínil jsem se o poznání Boha světlem přirozeného 
rozumu ze Stvoření [byl to jen dotek tématu]. Patří 
ke zpětné reflexi. K víře to asi přivede málokoho. Ale 
kdo uvěřil, ten si takové otázky pokládá a hledá 
odpovědi [nebo by měl].  
 

 Věnujme se teď chvíli vzdělání, poznávání Boha 
světlem přirozeného rozumu. Začnu z povzdálí.        

 O. Pavel – Reverend 
 
 

NEJSOU NA PRODEJ  
 

 Jedna mladá dvojice vešla do krásného obchodu 
s hračkami. Manželé si dlouho prohlíželi nádherné 
hračky, které tu byly v policích vyrovnané až do 
stropu. Byly tam panenky, které plakaly, 
elektronické hračky, malinkaté kuchyňky, ve 
kterých se pekly dorty a pizzy, a další a další 
hračky. 
 

 Manželé se nemohli rozhodnout. Přiblížila se k 
nim milá prodavačka. Žena jí začala vysvětlovat: 
„Podívejte, máme malou holčičku, ale jsme celý 
den pryč a často i večer.“ „A holčička se tak málo 
směje,“ pokračuje muž. 
 

 „Chtěli bychom jí koupit něco, co by jí dělalo 
radost,“ řekla zase ta žena. „Když nejsme doma... 
Něco, co by ji potěšilo, když je sama.“  
 

 „Je mi líto,“ usmála se mile prodavačka. „Ale my 
neprodáváme rodiče.“ 
 

CÍRKEV 	A 	SVĚT	

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

1. neděle adventní   28.11.2021 
 

  

DIECÉZKO 2021 


