
Evangelium: Lk 3,10-18 
 

 V evangeliu několikrát zaznívá otázka: „Co 
máme dělat“.  Jan Křtitel však odpovídá nejen 
návodem na dokonalejší život. Přímo poukazuje 
na toho, který ‚lepší život‘ dává. Je to Ježíš, který 
očišťuje (křtí) ‚ohněm a Duchem‘.  
 
 Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ 
Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se 
rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco 
k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby 
se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme 
dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, 
než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co 
máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom 
se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, 
buďte spokojeni se svým žoldem.“  
 

 Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o 
tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na 
to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však 
mocnější než já; jemu nejsem hoden ani 
rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít 
Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, 
aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici 
uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm 
neuhasitelným.“  
 

 Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a 
hlásal radostnou zvěst. 
  
 

1. čtení: Sof 3,14-18a 
 

 Prorok Sofoniáš patří k 12 malým prorokům 
Starého zákona. Jeho úkolem je upozorňovat na 
blížící se den soudu, kterému neunikne ani 
Izraelský národ. Dnes však slyšíme utěšující slova, 
která jsou namířena k těm, kdo se obrátí k Bohu.  
 

 Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se 
a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! 
Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé 
nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem 
Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno 
Jeruzalému: „Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé 
ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, 
hrdina, vítěz; bude nad tebou plesat v radosti, 
obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou 
zajásá jak za dnů shromáždění.“  
 

2. čtení: Flp 4,4-7 
 

 Boží blízkost a Boží pokoj není jen důvodem k 
radosti, ale je ochranou křesťanova srdce. Vnímat 
Boha je důležitější, než vnímat svou slabost a hřích. 
Bůh je větší, než jakékoli zlo a hřích.   

 Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: 
Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem 
lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale 
ve všem předkládejte Bohu své potřeby v 
modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, 
který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání 
vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7,00 x x SEB SEB SEB SEB SEB; KAP x 
7,30 SEB kaple 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)    SEB 2) x 
18,00 x x ŠD x LU x LU x 
18,30 x x 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. 
 2) Mše svatá spojená s udílením Pomazání nemocných. Začátek je v 15,00 hodin. 

      SEB - Sebranice; LU – Lubná; LE – Lezník; ŠD – Široký Důl; KAP – kaple na faře 
 

PRO DĚTI 

 ÚVOD DO LITURGIE – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ  

 Společným jmenovatelem nedělních biblických textů je RADOST. Tato radost však vychází v nitra 
člověka, který byl zasažen Boží láskou, ne vnějším děním. Očekáváme přece něco víc, než jenom lesk 
vánoční výzdoby a byť krásné, ale přece pomíjivé dárky.  

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

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

• V neděli 12.12.2021 v 17,00 hodin je náhradní koncert místo ohlášeného koncertu ZUŠ 
z Dolního Újezdu. Od 17,00 hodin bude v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích hrát na varhany 
Martin Kubát. 
 

• V neděli 12.12.2021 je další Katecheze pro dospělé. Začátek v 18,00 hodin v kostele sv. 
Mikuláše v Sebranicích. 
 

• Ve čtvrtek 16.12.2021 bude od 14,00 hodin vánoční úklid kostela. Kdo můžete pomoci, přijďte 
a vezměte, prosím, s sebou úklidové prostředky. 
 

 

• 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. 
 

• Odběratelé časopisů NEZBEDA a IN! si je mohou vyzvednout ve Velké síni. 

 Bohatý soudce si vzal chudou dívku pro 
její moudrost za ženu. Ovšem s jednou 
podmínkou: nikdy se nebude plést do 
soudních sporů. Jednou však soudce odhalil 
její chytrou radu, díky níž jeden sedlák 
vyhrál svůj spor.  
 

 Dívka se tedy musela vrátit do své rodné 
chaloupky. Její muž jí však měl rád. Dovolil 
jí vzít si domů, co má nejraději. Ona 
vystrojila bohatou večeři na rozloučenou a 
její manžel, unaven jídlem a pitím usnul jako 
špalek. Jaké bylo jeho překvapení, když se 
ráno probudil v rodné chaloupce své 
manželky. „Dovolil jsi mi vzít to, co mám 
nejraději. Tebe mám nejraději.“ Soudce 
pochopil, že jeho žena je moudřejší než on. 
Odjeli společně domů a soudce ji nechal 
soudit místo sebe. 
 
 

 Zkus být jako ta chytrá dívka a dělej 
všechno tak, aby ti, které máš rád, to 
skutečně poznali. Zkus se vzdát dobroty, a 
dej ji svému kamarádovi nebo sourozenci. 
Než si půjdeš hrát, umyj nebo utři nádobí 
nebo zameť. Až půjdeš do dveří, pusť napřed 
svého spolužáka.... 
 

 

Doplň slova, která v příběhu chybí. 



      Příští redakční uzávěrka: 15.12.2021. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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 O K É N K O  O. P A V L A  …   
 
 

pouštím“ našich životů, protože Pán je vždy 
ochoten zaplnit naši prázdnotu, pokud mu 
uvolníme místo. Pán potřebuje naše otevřené 
dveře, aby vstoupl a konal zázraky, zahnal strach 
a uzdravil rány. Milost naděje oživuje víru a 
rozněcuje lásku. Po naději dnes žízní pouště 
celého světa. 
 

 V Řecku s 11 miliony obyvatel je 1,2% římsko-
katolíků a 400 tisíc řeckokatolíků. Počet všech 
katolíků západního i východního obřadu výrazně 
zvyšují cizinci (Poláci, Filipínci, přistěhovalci ze 
Syrie, Arménie Ukrajiny atd.). Zdárně se zde 
rozvíjí ekumena.  
 

 Významně k tomu přispěla pouť papeže sv. Jana 
Pavla II. v r. 2001. Byla to vůbec první návštěva 
římského papeže v této zemi a při této návštěvě 
také vzniklo (4.5.2001) společné prohlášení 
s řeckým pravoslavným primasem Christo-
doulosem o křesťanských kořenech Evropy. Od té 
doby Svatý stolec a Řecká autokefální (nezávislá) 
církev usilují o užší spolupráci v pastorační oblasti 
a v praktických otázkách společného zájmu, 
zvláště ve službě charity a při prosazování 
křesťanských hodnot v řecké společnosti.  
 

podle vaticannews upravil P. Josef Kopecký 

  
 
  

 

   

PAPEŽ NA KYPRU A V ŘECKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Jde o 35. mezinárodní apoštolskou cestu papeže 
Františka. Na Kypru byl 2.- 4. 12. a poté se 
přesunul do Řecka, odkud se 6.12. vracel do Říma. 
Na Kypru se setkal s kyperským pravoslavným 
arcibiskupem Chrysostomem II., absolvoval 
intenzivní ekumenické setkání se svatým 
synodem pravoslavné církve, poté sloužil velkou 
mši na novém stadionu v Nikosii. Významné bylo 
jeho setkání s migranty. Při té příležitosti vyzývá 
všechny lidi a národy, aby se nedívali stranou, ale 
převzali odpovědnost za to, že se nesmí stát 
normálním, když na moři utonou muži, ženy a děti 
a mnohé to nezajímá. 
 

 V Řecku při mši sv. v Aténách navázal na 
nedělní evangelium o Janu Křtiteli a vybídl řecké 
katolíky k naději navzdory „existenciálním 

 Patří předchozí kapitola vůbec ke 
křesťanské víře? Zkusme to nějak uchopit. 
´Nejsme ze světa´ [J 17:16], ale žijeme ve 
světě. Starost o svět, hledání a nalézání pravdy 
o Bohu, o světě, o kráse a velikosti Jeho díla 
Stvoření, Zjevení, Vtělení… – to vše pro nás 
– je náš úkol. Konec konců, je to v Ježíšově 
duchu. Ve velekněžské modlitbě volá k Otci: 
´Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je 
zachoval od zlého. Posvěť je pravdou; tvoje 
slovo je pravda´ [J 17:15.17]. Poznání pravdy 
nás také vybízí k modlitbě chvály, díkůvzdání, 
klanění, oslavě… v posledku i k prosbě, která 
se v důvěře obrací k Boží tvůrčí moci, moci 
obnovení, odpuštění, lásky…  
 Nemůžeme se izolovat, uzavřít, stáhnout 
se ze světa do soukromé zbožnosti 
[pietizmus!]. Nelze říci ´neruš mi mé kruhy´, 
nechte mě žít si svou víru jak chci, mě to stačí 
a vyhovuje tak jak to je. Vždyť právě k tomu 
nás dnes obecně převládající názory ve 
společnosti tlačí. Vyřadit křesťanství z života 
jako nevědecký, mytologický, soukromý, 
iracionální [nerozumný], ´vědecky 
překonaný´ zastaralý a zpátečnický názor, 
postoj, a zatlačit ho do soukromí. A my? 
Málem jsme tomu uvěřili. Ovšem nelze se 
s tím smířit a nelze to přijmout.  
 Občas slýchám tahleta histórie není na nic. 
Nepotřebuji tuhletu filosofii. No, historie – 
matka moudrosti, a filosofem je každý z nás. 
Neustále v životě zaujímáme filosofické 
postoje ke všemu, aniž bychom to tak 
nazývali, nebo si to uvědomovali. O to však 
nejde. Mnohé znalosti k životu, ani ke své víře 
opravdu nepotřebujeme, to je v pořádku. Ale 
o to taky nejde… Co však skrývají slova 
histórie a filosofie? Mám podezření, že nejde 
o dějiny a filosofii, ale o slova zástupná. 
Nevyjadřuje se jimi náhodou rezignace na 
poznání, pochopení, porozumění Bohu, 
Božímu slovu, Ježíšovi, evangeliu… ono 

15. Neruš mi mé kruhy… [Archimédes] / 211212 
pokračování v příštím Slově na neděli 

´neruš mi mé kruhy´? Takové porozumění 
ovšem důležité je.  
 Současné materialistické -izmy vytrvale 
tvrdí, že křesťanská víra je v rozporu s vědou, 
a vždy byla jejím nepřítelem. Je to uměle 
vytvořená atmosféra [připomeňme vědecký 
komunizmus]. A není pravdivá. Máme potřebu 
zvýšit své křesťanské sebevědomí. Jaká je 
odpověď na taková tvrzení? A jaká je pravda?  
 Mám-li křesťanství opravdově žít, musím 
být přesvědčený o jeho pravdivosti. K tomu 
patří hledat odpovědi na otázky. Když sv. 
Lukáš píše své evangelium, říká také [adresátu 
Teofilovi] proč ho píše: ´abys poznal 
hodnověrnost [pravdivost, pravdu] toho, v 
čem jsi byl vyučován´ [L 1:4]. Pravdu stojí za 
to hledat a stojí za to ji žít. Vždyť v tom je 
kořen naší svobody. Končím svoji filipiku.  
 V předchozí kapitole jsem krátce naznačil, 
jak je to v dějinách se vztahem křesťanství a 
věda. V některých příštích kapitolách se 
vrátím k poznatkům přírodních věd. Uvidíme 
[už jsem se o tom zmínil], že v současnosti to 
není křesťanství, ale naturalizmus a 
darwinizmus, který je v rozporu se 
současnými vědeckými daty.    

 O. Pavel – Reverend 
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SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

3. neděle adventní   12.12.2021 
 

NADĚJE  
 

 Kdysi dávno žil v severní Číně jeden starý člověk. Jeho dům byl orientován jižním směrem. 
Přímo před domem se tyčily do výšky vrcholky hor Taihung a Wangwu. Uzavíraly cestu k jihu. 
Stařec se dal se svými syny odhodlaně do práce: chtěli hory kopáním odstranit. Když to viděl 
jejich soused, potřásal hlavou. „Jak jste pošetilí,“ zvolal, „je přece zcela nemožné, abyste 
odstranili tyto mohutné hory!“ 
 

 Stařec se usmál a řekl: „Až umřu, budou v práci pokračovat moji synové. Až zemřou moji 
synové, budou pokračovat moji vnuci. Hory jsou sice vysoké, ale dál už nerostou. Naše síly 
však mohou růst. S každým kouskem země, kterou odneseme, se blížíme svému cíli. Je lépe 
něco dělat než naříkat nad tím, že nám hory brání v pohledu na slunce.“ 
 

 A stařec i se svými syny kopal dál. Když Bůh viděl jejich houževnatost, poslal na zem své 
posly, kteří obě hory odnesli. 

Z čínské moudrosti 
 

Dobrý den, paní, děláme v této ulici průzkum 
vánočního cukroví. Můžete nám donést vzorky? 


