
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: Jan 1,1-18 
 

 Evangelium strhujícím způsobem mluví o 
hlubokém tajemství Boha, který se přibližuje k 
našemu člověčenství v podobě lidského slova, 
kterému můžeme rozumět, a které můžeme přijmout. 
 
 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. Bylo světlo pravé, které osvěcuje 
každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě 
bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. 
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. 
 

   
 

  
 

1. čtení: Sir 24,1-4.12-16 
 

 Úryvek z prvního čtení je vrcholem knihy 
Sirachovcovy – jedné z nejmladších knih Starého 
zákona. Moudrost se tu ztotožňuje se slovem Božím. 
Svou moudrostí přebývá Bůh uprostřed lidí.  
 

 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 

 

 List Efezanům začíná děkovným hymnem na 
Boží dobrotu, která nám v Ježíši Kristu nabízí 
všechnu moudrost života. Ukazuje, že máme zač 
Bohu děkovat. 
  
 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 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7,00 x KAPLE 1) SEB SEB SEB SEB     SEB 2) x 
7,30 SEB x 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 
18,00 x x ŠD x x     SEB 3) LU x 
18,30 x x x LE SEB SEB x x 

 

1) Soukromá mše svatá salesiánů; 2) Druhá mše svatá je sloužena souběžně v kapli na faře na úmysly v aplikaci IZIDOOR. 
3) Od 17,00 hodin je soukromá adorace před NSO v kostele v Sebranicích a možnost sv. smíření; od 18,00 hodin modlitba sv. růžence. 
 

PRO DĚTI 
Pán Ježíš je světlem pro lidi. O tom nám vypráví sv. Jan. Lidé od nepaměti nevěděli, jak 
mají správně žít. Co mají dělat, aby došli do nebe. Bylo to, jako by chodili potmě.  
 

Když se Ježíš narodil, jako by se najednou rozsvítilo, Ježíš se stal pro lidi světlem.  
Světlem, které překoná každou tmu. Jako světlo ukazuje lidem správnou cestu, tak jim i Ježíš ukazoval, 
jak mají správně žít. Napiš, jak ty můžeš být světlem pro své kamarády. Nejlepší odpověď, která bude 
doručena do 5.1.2022 na faru, otiskneme v příštím Slově na neděli. 
 

 ÚVOD  D O LITURGIE –  2. NEDĚLE PO NAROZ ENÍ  PÁNĚ  
 Janův Prolog naznačuje, že v Kristu je život, bez něj nebude ani života, ani světla, ani záchrany. Jestliže 
ale přišel Ježíš na svět, pak přišel život, světlo do našich temnot. Nyní stačí přijmout ho do svého života. 
Ježíš se má narodit do našeho srdce! 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V neděli 2.1.2022 budou od 15,00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích Zpěvy u jeslí. 
Jedná se o vánoční motiv Václava Renče, který zhudebnil Mgr. Josef Olejník. Na úvod zahrají 
žestě skupiny Moravia Brass z Valašské Polanky, zazní zpěvy scholy ze Sebranic, Ave Maria 
v podání Dominiky Mastíkové a zazpívat si mohou (pokud budou chtít) i jednotliví koledníci 
nebo skupiny. Na závěr bude krátké požehnání a závěrečný zpěv Narodil se Kristus Pán. 
 

• Tříkrálová sbírka proběhne prostřednictvím koledníků v Sebranicích 8.1. 2022. Peněžní 
příspěvky bude také možné darovat on-line (na číslo sbírkového účtu 66008822/0800 
vedeného u České spořitelny, a. s. Praha  pokud u platby uvedete variabilní symbol 
777955021, bude příspěvek poukázán přímo Oblastní charitě Polička), nebo do pokladniček 
na vyznačených místech: OÚ Sebranice, v kostele v Sebranicích. 
 

• V Lubné proběhne Tříkrálová sbírka od 3. do 16. ledna 2022 v Dolní a Horní prodejně 
potravin, na OÚ Lubná a ve zdravotním středisku.  
 

• V Širokém Dole budou pokladničky od 4. do 16. ledna 2022 na OÚ Široký Důl a v kostele 
sv. Jana Křtitele.  
 

• Tříkrálová sbírka na Lezníku se bude konat v sobotu 8.1.2022. Opět Vás navštíví koledníci, 
přinesou radost, požehnání a budou prosit o příspěvek pro lidi v nouzi. Kromě toho bude od 
1. do 16.1.2022 umístěna pokladnička v obchodě Křivka a na čerpací stanici ZARIS, s.r.o.  
 

• Ve čtvrtek 6.1.2022 budou mše svaté ze slavnosti Zjevení Páně v Sebranicích v 7,00 a 
v 18,30 hodin. Při nich bude požehnána voda, kadidlo a křída. 
 

• V pátek 7.1.2022 je návštěva nemocných. Na faře se mohou přihlásit nemocní (mimo těch, 
kdo jsou již navštěvováni), a kteří chtějí návštěvu kněze a přijmout sv. smíření a Eucharistii. 
 

• V neděli 9.1.2022 po slavnosti Křtu Páně končí doba vánoční. Liturgie pokračuje 1. týdnem 
v mezidobí. Jesličky zůstanou vystaveny do svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února).  
 
 

 

NA SPRÁVNÉM SLOVĚ ZÁLEŽÍ… 
 

 Byl teplý letní den, když se před slavným vědcem objevil jeho vnouček. Ruce měl schované za zády a 
skrýval v nich ptáčka, kterého chytil v zahradě ve velké ptačí kleci. Z očí chlapce vyzařovala zlomyslná 
dychtivost, když se dědečka ptal: „Dědo, je kanárek, kterého držím v ruce, mrtvý, nebo živý?“ 
 „Mrtvý,“ odpověděl moudře dědeček. Chlapec rozevřel dlaně a se smíchem pustil ptáčka, který 
okamžitě uletěl.  
 „Zmýlil ses,“ posmíval se kluk. Dědeček však věděl své: Kdyby řekl ‚živý‘, chlapec by sevřel ruku a 
ptáčka by udusil. Podíval se na svého vnuka a dodal: „Jak vidíš, odpověď byla v tvých rukou!“ 

Bruno Fererro 
 



      Příští redakční uzávěrka: 5.1.2022. 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  …  
 

tisíc. Odešli a stále odcházejí hlavně mladí, 
vzdělaní křesťané, protože ve své zemi zničené 
válkou a dále ničené nesmyslným embargem 
západních zemí nevidí žádnou budoucnost. 
Arcibiskup Tobij ukazuje na důležitost 
přítomnosti křesťanů v této oblasti. Místní 
křesťané jsou Arabové, jsou srostlí s místní 
kulturou a měli a stále i po válce mají tradičně 
přátelské vztahy s místními muslimy. Je proto pro 
místní i celosvětovou církev důležité, aby se tyto 
vztahy dále příznivě rozvíjely a šířily, nejen 
v místě, ale v celém světě. 
 

ÚKOL V ROCE 2022 – SNÍT! 
 V rozhovoru s jezuitou A. Spadarem papež 
František vybízí: „Všichni – mladí i staří – musíme 
snít. Život bez snů je sterilní“. Papeži zde jde 
hlavně o propojení snů mezi mladými a starými, 
které vzájemně obohacuje. Důležitá je mezi-
generační blízkost. Ve snech starších lidí je 
bohatství života a zkušenosti. Ve snech mladých 
lidí je proroctví, schopnost jít kupředu. Pro 
uskutečnění snů je však nutné bojovat, být 
iniciativní. Dobrý, kreativní člověk proměňuje 
sám sebe v dar pro druhé. 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 51/52    
připravil P. Josef Kopecký 

  
 
  

 

   

JUBILEJNÍ ROK 2025 
 

 Papež František pověřil Papežskou radu pro 
novou evangelizaci přípravou jubilejního roku 
2025, který bude v pořadí 25. (spolu 
s mimořádnými roky milosrdenství 31.). Poslední 
mimořádný Rok milosrdenství byl zahájen 
papežem Františkem 29.11.2015. První jubilejní 
rok vyhlásil v r.1300 papež Bonifác VII. 
 

DEMOGRAFICKÁ ZIMA 
 Světové setkání rodin se plánuje na červen 
2022. Papež František vybízí k přípravě, hlavně 
modlitbou. Při té příležitosti také upozorňuje na 
kritickou demografickou situaci, zvláště v Itálii a 
říká: „Skutečnou otravou, alespoň zde v Itálii je 
„demografická zima“. Zdá se, že mnozí ztratili 
touhu mít děti a mnoho párů zůstává raději bez dětí 
nebo jen s jedním dítětem. Přemýšlejte o tom! Je 
to tragedie.“ Papež zároveň vyzývá k „oživení 
svědomí“.  
 

KŘESŤANÉ SE ZTRÁCEJÍ 
 Křesťanů v Syrii po zničující válce prudce 
ubylo a stále ubývá. Ve významném městě Alepu, 
sídle maronitského arcibiskupa Josepha Tobije 
klesl počet křesťanů z původních 150 tisíc na 30 

 Bůh mě asi zval často. Vybavuji si jeden 
podnět. Na střední škole mě kamarád 
[křesťan!] daroval Nový zákon, když jsem 
projevil zájem si ho přečíst. Jenže pak jsem 
ho ani neotevřel. Skončil doma na polici 
s knihami [Nový zákon, ne ten kamarád]. 
Promarnil jsem příležitost. Nebo to byl vklad 
do budoucna? Ať tak, či onak. Bůh nás má 
opravdu rád, a proto má s každým z nás 
trpělivost. Nevzdá to po prvním neúspěchu 
[mém! Ne Jeho!]. Počkal, až jsem na chvíli 
přestal být sobecky zahleděný jen do [na] 
sebe a na své zájmy, a zkusil to znovu…  
 Bůh je nekonečně vynalézavý. 
´Mnohokrát a mnoha způsoby´ [H 1:1] k nám 
mluví, hledá nás. A čeká ´hle, stojím u dveří 
a klepu, kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k 
tomu vejdu…´ [Zj 3:20]. Ale nikdy nás 
nenutí! neláme! nevnucuje se! Nechce nás 
zlomit, chce nás získat. Dává se nám poznat 
a čeká naší svobodnou odpověď. Nechá na 
nás, abychom si sami všimli a odpověděli. Ne 
proto, že musíme, ale proto že chceme.  
 Moje křesťanská víra je skutečně věc 
mého osobního svobodného rozhodnutí. 
Moje svobodná volba. Co však je svoboda, 
ptám se. Dostávám odpověď: že si mohu 
dělat co chci. Tak toto rozhodně svoboda 
není. Je to její opak: cochcárna, libovůle, 
svévole [někdy – nedej Bože – zlovůle]. Ale 
proč? Zkusme hledat odpověď.  
 Promiňte, že se vracím. Své první setkání 
s Bohem jsem popsal výrazy vnější událost a 
prvotní impulz a zmínil několik kroků které 
předcházely. To je snadné. Obtížné je obléci 
do slov vnitřní událost, která tvoří obsah té 
vnější. Bůh je nepředstavitelně velkorysý a 
štědrý ve svých darech.  
 Domnívám se [ale vůbec si tím nejsem 
jistý!], že mi tehdy daroval záblesk 
intuitivního poznání. Asi něco jako Ježíšův 
výklad Petrova vyznání: ´to nemáš ze sebe, 

18. Stojím u dveří a klepu… [Zj 3:20] 

pokračování v příštím Slově na neděli 

odhalil ti to můj nebeský Otec´ [sr Mt 16:17]. 
Zdá se, že ten okamžik určil a vymezil charakter 
celého směřování mé cesty víry. Je to zpětná 
reflexe, nebo zpětná projekce? Dnes je to jedno. 
Tak či tak, byl/je to dar a tajemství. Rozumem a 
pojmy se to pokouším uchopit vždy znovu a 
dodnes. Prostě, v té chvíli jsem věděl, že mi něco 
podstatného chybí, a věděl jsem, že je životně 
důležité to poznat, porozumět, pochopit a žít. A tak 
kladu důraz právě na pojmy – skutečnosti poznání, 
porozumění…  
 I zde je považuji za opravdu důležité! Nejde o 
to svobodu definovat. Jde o to obsahu této 
skutečnosti porozumět a pochopit čím je a proč. Jen 
tak ji mohu chtít a žít. Svoboda je t́ěsná brána a 
úzká cesta k životu, a málokdo ji nalézá  ́[Mt 7:14], 
totiž, je to cesta tak náročná, že většina lidí ani o 
svobodu nestojí. Raději zůstanou spoutaní a 
spokojí se pohodlnou cestou cochcárny.  
 Je třeba nalézt a zvolit si výchozí bod. Na 
přirozené rovině jsou jím poznatky vývojové 
psychologie [už jsme o ní mluvili], na biblické 
rovině pak příběhy Stvoření [Gn 1-3], a jejich 
podivuhodný soulad s přirozeným poznáním 
[vědecká data přírodních věd aj], a ještě text sv. 
Pavla [Ř 7:14-25]. Začneme od Stvoření. 
    

 O. Pavel – Reverend 
 
 
 

 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

2. neděle po Narození Páně    2.1.2022 
 

NAŠE FARNOST MÁ FACEBOOK 
 

Naše farnost má stránku na facebooku pod názvem Farnost Sebranice u 
Litomyšle. Na stránkách najdete aktuální informace, ale také tam můžete 
přidávat příspěvky a fotky. 
 

Slyšel jsem mnohokrát okřídlenou větu, že nikdo do farních komunikačních médií nic nenapíše, ale 
každý si to rád přečte! Troufám si tvrdit, že jsou i lidé, kteří ta média do ruky ani nevezmou. Nicméně 
mám zkušenost, že někteří lidé jdou se svou kůží na trh, a k poučení a k pobavení spolufarníků něco 
napíší. A nebývají to laciná a nezáživná slova, naopak mnohé povzbudí a poučí. Chtěl bych proto vyzvat 
ty, kteří se o svou kůži nebojí, aby na farní facebook posílali své postřehy, zážitky nebo nabídky 
k různým aktivitám. Nikdo z nás neví, čím může druhé oslovit a pohnout k něčemu dobrému.  
 

Ladislav Kozubík  
 

A HUMOR NAKONEC 
 

Teta povídá synovci:  
„To je tedy neuvěřitelné, jak se mi 
podobáš...“  
„To nevadí, teto, kluci nemusí být hezcí.“ 
 
Žáci v hodině literatury probírají, kdo je 
kladný a kdo je záporný hrdina. 
„Prosím, policajt je kladný a zloděj 
záporný.“ „Správně. A víš proč“ 
„Protože policajt klade otázky a zloděj 
zapírá.“ 
 


