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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 LU x x x x x x ŠD 
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 
 

PRO DĚTI Možná jsi slyšel/a o králích v pohádkách. Bývají bohatí a mocní, taky moudří, ale 
i hloupí a panovační. Dokážeš vyluštit, jakým králem je Ježíš?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pro úspěšného luštitele, který nejdříve doručí na faru správné řešení, čekají nelámavé pastelky. 
 

PROBLÉM 
Jeden pravověrný žid přiběhl za rabínem s nářkem: „Rabbi, stala se hrozná věc. Můj syn si chce vzít 
křesťanku!“ 
„Tvůj syn?“ zeptal se rabín. „Tak podívej. Já jsem hlavou naší komunity a mám všem dávat příklad. 
A můj syn si taky chce vzít křesťanku a chce se dát pokřtít.“ 
Pravověrný žid se zarazil a zeptal se: „Když má problém někdo z nás, tak jde za tebou, ale na koho 
se s takovou věcí můžeš obrátit ty?“ 
„Kdo si myslíš, že mi ještě zbývá? Obrátil jsem se na Boha.“ 
„A.… co ti na to řekl Bůh?“ 
„Ty myslíš, že máš problém se svým synem? Jen se podívej na mého!“ 
 
 
 

 ÚVOD DO LITURGIE – 34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

 Dnes je poslední neděle církevního roku a je slavností Pána Ježíše, který mezi lidmi žil jako 
služebník všech; toho dnes oslavujeme jako Krále všech králů, jako Krále celého vesmíru. 

1. čtení: Dan 7,13-14 
 

 Ze všech oslavných titulů, kterými proroci 
označovali Mesiáše - Davidův syn, Pán, Syn 
Boží - používal Ježíš nejčastěji skromné 
označení: Syn člověka. Pochází z knihy proroka 
Daniela, ze které je dnešní první čtení. 
 

 Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými 
oblaky přicházel někdo jako syn člověka, došel až k 
starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu 
dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny 
národy, kmeny i jazyky: jeho moc je věčná, u ta 
nepřestane, jeho království nebude zničeno. 
 

2. čtení: Zj 1,5-8 
 

 Za krále se Ježíš prohlásil ve chvíli svého 
největšího ponížení. Dnes nám kniha Zjevení 
připomíná, že Pán jednou ‚přijde v oblacích a 
všichni lidé ho uvidí v jeho moci a slávě‘. 

 

 Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z 
mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, 
který nás miluje, který nás obmyl od našich hříchů 
svou krví a udělal z nás královský národ a kněze 
Boha Otce, tomu bud' sláva a vláda na věčné věky! 

Amen. Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, 
i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna 
pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, 
praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, 
Vševládný. 
 

Evangelium: Jan 18,33b-37 
 

 Ježíš vícekrát odmítl, aby ho lidé prohlásili za 
krále. Nechtěl jen povrchní úctu. Touží 
vládnout lidem, kteří věří, že jeho oběť na kříži 
nebyla marná a přinesla lidstvu spásu. 
 

 Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš 
odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli 
o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? 
Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses 
dopustil?“ Ježíš na to řekl: “Moje království není z 
tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto 
světa, moji služebníci by přece bojovali, abych 
nebyl vydán židům. Ne, moje království není 
odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ 
Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se 
proto narodil, a proto jsem přišel na svět, abych 
vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, 
slyší můj hlas.“ 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

 

• V neděli 21.11.2021 je sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. 
 

• V neděli 21.11.2021 je ve 14,00 hodin na faře schůzka ministrantů. 
 

• V neděli 21.11.2021 bude další Katecheze pro dospělé. Začátek je v 18,00 hodin v kostele 
v Sebranicích. 

 

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

 

• 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. 
 

CITÁTY 
 

„Jsou lidé, kteří šíří světlo a jsou lidé, kteří šíří tmu.“   
 

„Andělem je ten, koho ti Bůh pošle do života, nečekaně a nezaslouženě, aby ti zažehl pár hvězd, 
když všechno potemní.“ 

Phil Bosmans 
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      Příští redakční uzávěrka: 24.11.2021. 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  

 ČERVENÁ STŘEDA   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Je to den, kdy chceme připomínat osoby 
pronásledované na celém světě pro víru. Zveme 
obec, farnost, společenství a všechny lidi dobré vůle 
k zapojení do Červené středy! 
 

 Opět letos se naše obec a farnost připojí k této 
celosvětové iniciativě. Nasvícení kostela sv. 
Mikuláše v Sebranicích a kaple Nejsvětější Trojice 
na Pohoře je pouze jeden z mnoha viditelných 
projevů, jak na tuto problematiku upozornit.  
 

  

 O K É N K O  O. P A V L A  …    
 
 

místo. To se stalo, přestože činnost salesiánů není 
nijak politicky nebo etnicky motivována a jejich 
centrum pro děti a mládež přijímá a stará se o 
opuštěné děti bez ohledu na etnickou, 
náboženskou či politickou příslušnost. 
 

 Salesiáni působí v Etiopii od poloviny 70. let. 
Jsou zastoupeni v pěti regionech země, včetně 
vzbouřenecké Tigraji. V souladu se svým 
charismatem vedou centra pro děti a mládež, 
zvláště pro ty opuštěné a strádající. Etiopská 
provincie salesiánů má v současnosti 100 členů, 
žijících a působících v 15 domech po celé zemi. 
 

 Papež František vybízí k modlitbě za ukončení 
konfliktu v Etiopii a okolí a za nastolení míru v 
celé této neklidné oblasti Afrického rohu.  
 K modlitbám za pronásledované křesťany ve 
světě vybízí též iniciativa „Červená středa“ 
Připomeneme si ji 24.11.2021.  
 

podle www.vaticannews.va a www.cirkev.cz  

Letos bychom chtěli všem, kteří s touto 
myšlenkou sympatizují, nabídnout možnost 
zapálit 24. listopadu po setmění červenou 
svíčku (olejový kahánek) na bezpečném 
místě za okno svého domu či bytu, a zároveň 
věnovat těmto pronásledovaným lidem 
myšlenku či modlitbu. 

 

   

NEPOKOJE V  ETIOPI I   
 

 Současnou občanskou válkou v Etiopii 
(vyvolanou vzpourou regionu Tigraj) velmi trpí 
všichni obyvatelé této země, ale výrazně také i 
celá místní pravoslavná a katolická církev. V 
západním regionu Benisciangul bojovníci 
doslova srovnali se zemí komboniánskou misii a 
donutili kněze a řeholnice k útěku. Podobně také 
ve vzbouřené provincii Tigraj bylo vypleněno 
velké množství kostelů a misií.  
 

 V této nepřehledné situaci bezpráví a zloby bylo 
také nedávno zatčeno 17 salesiánských misionářů 
a jejich spolupracovníků. Razie proběhla v 
hlavním městě Etiopie Addis Abebě v rámci 
preventivního zadržování Tigrajců vládními 
silami. Ze salesiánského centra pro opuštěné děti 
(„děti ulice“) byli misionáři odvezeni na neznámé 

 To nejsou moje slova. Řekl to nedávno svým 
rodičům jeden čtrnáctiletý chlapec. Má můj 
obdiv. A taky mou modlitbu, aby vydržel a obstál. 
Za jeho rozhodnutím lze tušit podivuhodný Boží 
dotek. Je to ale – znovu musím použít to slovo – 
křehký počátek. Postavil se na začátek cesty. A 
teď je třeba vykročit a jít. Vyžaduje to námahu a 
úsilí, mimo to jsou na cestě překážky. Ty 
překážky jsou v nás, v našich přirozených 
sklonech. Taková je naše přirozená mysl [sr kpt.9: 
sv. Pavel / sr kpt.10: mytické členství].  
 Ježíšovo podobenství o rozsévači [L 8:5-8], a 
především jeho výklad [L 8:11-15], hovoří právě 
o těchto překážkách, jako o tom, co nám v dozrání 
[stonásobný užitek L 8:15] brání: lhostejnost a 
nezájem [podél cesty L 8:12], nestálost a 
pohodlnost [na skále L 8:13] a starost o majetek 
a rozkoše které dusí [do trní L 8:14].  
 Ve zkratce: nezájem, pohodlí a starost patří 
k naším přirozeným sklonům, k naší přirozené 
mysli. Ježíš nás ale vybízí, abychom podstoupili 
námahu a úsilí, a tato omezení která nás 
spoutávají, překročili. Sv. Pavel v této souvislosti 
hovoří o Kristově mysli jako o protikladu 
přirozené mysli, a nabádá nás: ´Mějte v sobě to 
smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš  ́ [F 2:5] a jinde 
konstatuje: ´my však mysl Kristovu máme  ́ [1K 
2:16].  
 Mluvil jsem o prahu dospívání a časné 
dospělosti, jako o prostoru, kde je třeba se 
rozhodnou. To je naše startovní čára křesťanské 
cesty. Jenže trať je dlouhá a namáhavá, a 
překážkami jsou také odbočky. Vypůjčím si slova 
C.S.Lewise: ´nežijeme ve světě, kde jsou všechny 
cesty spirály a jestliže po nich jdeme dostatečně 
dlouho, přiblížíme se nakonec ke středu, který 
nemůžeme minout. Žijeme spíš ve světě, kde se 
každá cesta po několika kilometrech rozděluje na 
dvě, každá z nich po chvíli opět na další dvě… a 
na každém z těch rozcestí stojíme před 
rozhodnutím  ́[kniha Velký rozvod nebe s peklem]. 
A tak je na cestě víry před námi vždy znovu a 

12. Rozhodl jsem se, že budu křesťan! 
pokračování v příštím Slově na neděli 

znovu buď – anebo. Ježíš hovoří o bdělosti. Říká: 
´Co vám říkám, říkám všem: Bděte!  ́[Mk 13:37]. 
Netýká se to tedy jen dospívajících. Týká se 
opakovaně všech, kdo jdou po cestě víry. Sejít 
z cesty je tak snadné…  
 Naznačil jsem překážky, které musíme 
překonávat. Zmínil jsem se také o úsilí a námaze. 
Prostě řečeno, týká se modlitby a vzdělání. Zcela 
neosobně a trochu s nadsázkou, ale neberte to na 
lehkou váhu: Mnozí mají akademické vzdělání, 
jiní velkou zručnost a zkušenosti ve svém oboru. 
Je jedno co z toho. Jak je to ale s poznáním a 
porozuměním Ježíšovu poselství? Stačí spokojit 
se s jednoduchostí poznání na úrovni páté třídy 
základní školy? Mnoha věcem věnujeme velkou 
péči [to je dobře!], ale stačí vedle toho uspěchaná 
modlitba? Co Ježíšovo: ´Marto, Marto, děláš si 
starosti a trápíš se pro mnoho věcí, jen jednoho je 
třeba  ́[L 10:41n]?      

 O. Pavel – Reverend 

CÍRKEV 	A 	SVĚT	

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

Slavnost Ježíše Krista Krále  21.11.2021 
 

#RedWednesday 

MODLITBA 
ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY 

 

 
 

Bože, dobrý Otče, prosíme za ty, kdo trpí a jsou 
pronásledováni pro tvé jméno. Stůj při nich, 
posiluj je a dej jim vědomí, že se podílejí na 
oběti tvého Syna, která přináší spásu.  
 

Prosíme tě i za ty, kdo je pronásledují, abys je 
zbavil zaslepení, nelásky a nevěry a dal jim 
poznat sám sebe. Amen. 
 
 

BURZ A PO UŽITÝCH KNIH  
P R O  B E T L É M  N E N A R O Z E N Ý C H  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knihy z pozůstalosti O. Jarouška, P. Preislera 
a Fr. Pospíšila ve Velké síni si můžete 
‚zakoupit‘ za cenu 10,- Kč/kus. Touto koupí 
podpoříte nadaci Betlém nenarozených v 
Hamrech u Hlinska. Peníze, prosím dejte, do 
zelené pokladničky. Případné větší dary pro 
nadaci můžete dát na faru. 
 


