
POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 

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

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

DĚTSKÉ OKÉNKO 
 

Co všechno víme o sv. Mikulášovi? Většinou jsou to legendy, které nás oslovují svým barvitým 
vyprávěním a mnohdy i neuvěřitelnými historkami. Svatí jsou však lidé, kteří měli své srdce na pravém 
místě. Nejinak je to i se sv. Mikulášem, patronem našeho kostela i farnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 ÚVOD DO LITURGIE – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ  

 Celá staletí Bůh prostřednictvím patriarchů a proroků upozorňoval vyvolený národ, že se blíží doba 
jeho příchodu na svět.  Dnes mu i my máme připravovat cestu: snižovat hory pýchy, zasypávat propasti 
sobectví a nelásky. 
1. čtení: Bar 5,1-9 
 

 Dnešní první čtení nám potvrzuje, že Starý zákon 
je nazýván právem „Vychovatelem ke Kristu“. 
 

 Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své 
žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné 
slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem 
spravedlnosti od Boha a vstav si na hlavu 
korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod 
nebem, ukáže Bůh tvůj jas. Neboť navěky ti 
bude dáno jméno od Boha „Pokoj 
spravedlnosti“ a „Vznešenost bázně Boží“. 
Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, 
pohleď na východ a podívej se na své děti, které 
se shromáždily na rozkaz Svatého od východu 
slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh 
na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, 
vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, 
nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh 
totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, 
odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, 
aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také 
lesy a každý vonný strom zastíní Izraele na Boží 
rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude 
radovat ve světle jeho velebnosti, s 
milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho 
prýští.  
 

2. čtení: Flp 1,4-6.8-11  
 

 Verše z listu svatého Pavla dýchají srdečností 
osobního dopisu k nám, milovaným duchovním 
dětem.    

 Bratři! Ve všech svých modlitbách s radostí 
prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního 

dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování 
evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který 
ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke 
konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi 
svědkem, jak po vás po všech toužím láskou 
Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a 
více roste vaše láska a s ní i poznání a 
všestranný úsudek, abyste dovedli volit to 
lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro 
onen den Kristův, s plnou mírou dobrých 
skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem 
Kristem, k Boží chvále a slávě. 
 

Evangelium: Lk 3,1-6  
 

 Po celá století zní hlas Herolda Páně, Jana 
Křtitele, a jeho výzva lidstvu, aby přijalo svého 
Pána a Osvoboditele.  
 

 V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když 
Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, 
Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho 
bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v 
Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v 
Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel 
na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův.  
 

 Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest 
pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je 
psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas 
volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, 
vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je 
zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; 
kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty 
hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží 
spásu.“ 
  
 FARNÍ OHLÁŠKY  

 

• Pro děti, které pomáhají vyrábět dárečky pro seniory, je objednán zimní stadion na sobotu 
4.12.2021 od 9,45 do 10,45 hodin. Přijďte i se svými rodiči a sourozenci na stadion. 

 

• 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 přijde i svatý Mikuláš. Děti si pak, kromě jiného, mohou vzít lístek s Adventní soutěží o 
ceny, vyplnit lístku dopravit jej na faru do 20.12.2021. Správné luštitele hezká cena nemine. 

 

 

• Rorátní mše svaté jsou v Adventu vždy ve všední dny. Začínáme v 6,55 hodin v setmělém 
kostele modlitbou Anděl Páně (děti si mohou vzít lampičky), potom následuje zpěv Ejhle, 
Hospodin přijde… a pokračuje mše svatá. Čas začátku je posunut proto, aby děti mohly 
stihnout začátek vyučování. 
 

• V neděli 12.12.2021 je sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 
 

• V neděli 12.12.2021 je další Katecheze pro dospělé. Začínáme v 18,00 hodin. 
 

• V neděli 12.12.2021 je ohlášen koncert žáků ZUŠ v Dolním Újezdu. Pokud se nezmění 
vládní nařízení, koncert začne v 17,00 hodin. 
 

• V sobotu 18.12.2021 bude v kostele v Sebranicích společné udílení svátosti Pomazání 
nemocných. Začátek je v 15,00 hodin. Připravit se na tuto svátost můžete při Vánoční sv. 
smíření: Út 14.12. v 17 h. – Široký Důl; St 15.12. v 17 h. – Lezník; Čt 16.12. v 17 h. – Lubná 
a Pá 17.12. od 16 h. – Sebranice. V sobotu 18.12. bude také možnost ke zpovědi od 14 h. 

Biskup Mikuláš 



      Příští redakční uzávěrka: 8.12.2021. 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  …   
 
 

 NĚKOLIK SLOV 
VYSVĚTLENÍ  

K SYNODĚ  
 
 
 V naší farnosti se uskutečnily první kroky 
k synodě. Synoda není jen pro lidi ze stávajících 
společenství, ale pro všechny.  Každý z nás o 
synodě slyšel, ale ne každý ví, jak to uchopit, co 
pro to dělat. 
 

 Chtěli bychom Vám synodu přiblížit a pozvat 
Vás, abyste byli její součástí. Je dáno 10 okruhů 
k diskusi, ale není nutností probrat všechno. Stačí 
jedno téma, které je nám nejbližší. Nejde o to 
hodnotit, chválit nebo kritizovat, ale sdělit svůj 
vlastní názor na dané téma. Jak já to cítím, jak to 
prožívám.  
 

 Pokud máte zájem diskutovat nad některými 
tématy, nebo potřebujete více informací o synodě, 
jste zváni na setkání. Uskuteční se v pondělí 
6.12.2021 v 18,30 hodin na faře. 
 

 Jestli vás oslovilo první téma: SPOLEČNĚ 
NA CESTĚ nabízíme několik otázek k diskusi: 
 

- Co nebo kdo se mi vybaví, když se řekne 
církev, farnost. 

 

- jakou představu mám o místní církvi, naši 
farnosti – co mi tady chybí. Možná jaký 
mám sen o církvi. 

 

- kteří lidé se mně zdají nebo skutečně jsou 
vzdáleni, zraněni, vyčleněni. Jak se 
snažíme jim přiblížit. 

 
Druhé téma: NASLOUCHAT 
 

- Co usnadňuje nebo zatěžuje naše 
naslouchání jeden druhému? 

 

Pokračování na poslední straně 

 

   

PAPEŽ FRANTIŠEK:  
VÝZVA K NADĚJI 
 

 Papež František vyzývá, abychom se v adventní 
době nenechali strhnout k pesimismu současnou 
tísnivou situací, ale naopak si uvědomili, že 
advent je ve znamení naděje. I letos bude světlo 
vánoc poněkud zastřeno situací celosvětové 
pandemie, ale vánoce jsou svátky lásky. „Oslava 
Kristova narození není v žádném případě 
disharmonickým tónem v této době zkoušek, 
kterou prožíváme, protože je to svátek soucitu, 
něhy par excellence“ říká papež a pokračuje: 
„Krása vánoc se projevuje v mnoha malých 
konkrétních skutcích lásky. Neodcizuje, není 
povrchní, ani vyhýbavá. Naopak láska rozšiřuje 
srdce, otevírá ho sebedarování, což je slovo, které 
může být dokonce i motorem kulturních, 
sociálních a vzdělávacích iniciativ“. 
 

 V této souvislosti papež také ocenil nasazení 
účastníků a organizátorů soutěže vánočních 
koled. ‚Vánoční soutěž‘ je určena pro mladé lidi 
a má jim poskytnout příležitost být kreativní a šířit 
naději i v době krize. Iniciativu podporuje 
papežská nadace Gravissimum Educationis, 
kterou papež František založil v r. 2015, aby 
podpořil vzdělávací poslání, a to nejen 
katolických institucí. Zapojeny jsou také misie 
Dona Boska, které v různých zemích pomáhají 
dětem a mladým lidem v nesnázích a zaměřují se 
zejména na vzdělávání.  
 

 To vše jsou slibné projekty. „Vy jste například 
složili nové vánoční koledy a zasadili je do širšího 
kontextu projektu, který věří v krásu, jako hybnou 
sílu lidského růstu, abychom společně snili o 
lepším světě“ - povzbuzuje papež iniciativu 
mladých.   
 

podle vaticannews upravil P. Josef Kopecký 

 Neskonalý údiv člověka s vysoko-
školským vzděláním, který bychom nejspíš 
mohli sdílet spolu s ním téměř všichni. Při 
studiu [včetně vysokoškolského], jsme se 
nikdy nedozvěděli, že klíčové postavy 
v dějinách vědy se pohybovaly a působily 
v rámci křesťanského pohledu na svět a že pro 
svou vědeckou práci nacházeli podněty a 
motivy ve svých náboženských 
přesvědčeních. Až do přelomu 19/20.st. bylo 
na Západě křesťanství hlavní intelektuální 
silou ve většině oblastí vědy, života a kultury.  
 Současné selektivní [učebnicové] podání 
nejen u studentů [ale v nás všech!] obvykle 
vytváří skrytě pozitivistický [materialistický] 
pohled na vědu: ´vědecký pokrok spočívá 
v osvobozování vědy z omezujících pout 
náboženství a metafyziky´. Je příznačné, že – 
přinejmenším podvědomě – předpokládáme, 
že historické postavy, které toto osvobozování 
vedly, jistě sdíleli tentýž hanlivý názor na 
náboženství a filosofii. Nic není vzdálenější 
pravdě.  
 Filosofii [metafyziku] zde zdůrazňuji 
záměrně. Křesťané, kteří sdílejí stejné 
teologické přesvědčení, mohou přijímat různá 
filosofická pojetí přírody. Pokrok ve vědě 
zdaleka neznamená osvobozování od 
náboženství. Naopak. Křesťanství tvořilo 
pozadí v podstatě pro veškeré vědecké 
diskuze a k neshodám docházelo mezi 
křesťany a jejich filosofiemi. Vědu z velké 
části utvářely právě diskuse mezi křesťany o 
tom, která filosofie přírody přináší nejlepší 
způsob, jak pojmově pochopit Bohem 
stvořený svět a povahu jeho vztahu k němu.  
 Až koncem 19.st. přišla křesťanská víra o 
svůj vliv jako sdílený veřejný postoj a stáhla 
se [spíše byla vykázána] do oblasti 
soukromého a individuálního přesvědčení. 
Tento nehistorický pohled vede i dnes u 
křesťanů k posílení pietistického postoje k víře 

14. Isaac Newton křesťan? To jsem se ve škole nikdy neučil / 211205 
pokračování v příštím Slově na neděli 

a kultuře [pietizmus – individualistická, soukromá 
zbožnost, často snivá a citová, nebo lhostejná, 
vesměs odtržená od poznání; nejde o definici, jen 
o hlavní charakteristické projevy].  
 V Západní kultuře na přelomu 19/20.st 
převládl naturalizmus [z L natura příroda]. 
Vyznáni víry naturalistů je: příroda je jediným 
bytím, neexistuje ´nadpřirozeno .́ Orientačně: 
Naturalizmus je pohrobek materialistických 
filosofických směrů 19.st, které navazují na staré 
řecké pohanské materialistické filosofie. Takto je 
regresivním náboženstvím [krokem zpět], 
odvratem od křesťanství a návratem k pohanství. 
V západní civilizaci se zrodil na přelomu 18/19. 
století [pozitivizmus, racionalizmus; v pozadí 
jsou některé rysy renesance, reformace a 
osvícenství]. Převládl na přelomu 19/20.st 
[ateizmus, materializmus, komunizmus]. Dnes je 
spolu s darwinizmem baštou materialistických 
filosofických směrů. [Omlouvám se, že 
nevysvětluji cizí pojmy. Pro tuto chvíli stačí, že 
jsou to vše směry materialistické, lišící se od sebe 
pro nás nevýznamně. Podrobnosti lze nalézt ve 
slovnících].     

 O. Pavel – Reverend 
 
 
 

 

CÍRKEV 	A 	SVĚT	

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

2. neděle adventní   5.12.2021 
 

O Synodě, pokračování z první strany 
 

- Jak nasloucháme těm, kteří jsou měně 
výřeční, tišší, jiného názoru? 
 

- Jak je u nás ve farnosti nasloucháno 
mladým lidem, seniorům, dětem… 
 

- Naslouchám i třeba kritickým názorům 
na církev od lidí, kteří nejsou křesťany 
nebo se od církve distancovali? 

 
Zdeněk Jílek 

Koordinátor synody pro naši farnost 
 

 

Pro další komunikaci o synodě jsem také 
založil email synoda.sebranice@seznam.cz 
 
 
  


