
knihy‘.“ Po prvních slovech: „dary ani oběti, 
celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls 
v nich zálibu“ – a přece to všechno se obětuje 
podle Zákona – hned dodává: „Tady jsem, 
abych plnil tvou vůli.“ To první ruší, aby 
ustanovil to druhé. A touto ‚vůlí‘ jsme 
posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou 
provždy. 
Evangelium: Lk 1,39-45  
 

 Alžbětin chvalozpěv můžeme použít s malou 
obměnou jako návod pro vlastní modlitbu: Jak 
jsem si, Pane, zasloužil, že přicházíš ke mně. Dej 
ať tvou blízkost přijímám jako dar přátelství. 
 
 V těch dnech se Maria vydala na cestu a 
spěchala do jednoho judského města v horách. 
Vešla do Zachariášova domu a pozdravila 
Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin 
pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. 
Alžběta byla naplněna Duchem svatým a 
zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi 
ženami a požehnaný plod života tvého! Jak 
jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla 
ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v 
mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v 
mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se 
splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“  
 

   
 

  
 

1. čtení: Mich 5,1-4a  
 

 Prorok Micheáš předkládá svým posluchačům 
jasnozřivou vizi: Pevnosti jako Sión padnou a 
nikoho nezachrání, ale z nepatrného městečka 
Betléma, od kterého nikdo nic nečekal, odtud 
přijde záchrana.  
 

 Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme efratský, 
maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde 
ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je 
od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin 
opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se 
zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele. Bude 
stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti 
jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou 
požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do 
končin země. On sám pak bude pokojem.“  
 

2. čtení: Žid 10,5-10  
 

 Lidé si často cení nejrůznějších věcí, zážitků, 
titulů… Bůh, jak slyšíme v listě Židům, nejvíce 
oceňuje lásku, která je schopna jít až do krajnosti: 
obětovat sebe pro dobro druhého člověka.   

 Bratři! Když Kristus přicházel na svět, řekl: 
„Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. 
V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl 
zálibu. Proto jsem řekl: ‚Tady jsem, abych plnil, 
Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 

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

10,30 ŠD x x x x x ŠD LE 
16,00 x x x x x    SEB 1) x x 
18,00 x x ŠD x LU x x x 
18,30 x x x LE x x x x 
24,00 x x x LE x    SEB2) x x 

  

Vysvětlivky: 1) ‚Dětská půlnoční mše‘ 
 2)  Slavnost Narození Páně – liturgie ‚v noci‘ (půlnoční mše) 

 

PRO DĚTI 

 ÚVOD DO LITURGIE – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ  

 Bůh nestaví na ‚výkonu‘ člověka. Umí ocenit i ‚poslední místa‘, když vidí, že ten, komu svěřil důležitý 
úkol, zůstává věrný, a to i za cenu nepochopení druhých. Příkladem věrnosti je Panna Maria, kterou 
Alžběta blahoslaví proto, že uvěřila Bohu, ne pro lidské schopnosti, nebo kvality. 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 
 

24.12. Štědrý den 31.12. sv. Silvestra 
 16,00 Sebranice ‚Dětská půlnoční‘  16,00 Sebranice  
 24,00 Sebranice   23,00 Sebranice  

25.12. Slavnost Narození Páně 1.1. Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
 7,30 Sebranice   7,30 Sebranice  
 9,00 Sebranice; Lubná  9,00 Sebranice; Lubná 
 10,30 Široký Důl  10,30 Široký Důl; Lezník  

26.12. Svátek sv. Štěpána 2.1. 2. neděle po Narození Páně 
 7,30 Sebranice   7,30 Sebranice  
 9,00 Sebranice  9,00 Sebranice 
 10,30 Lezník   10,30 Lubná  

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• Při sbírce na kněžský seminář a formaci bohoslovců bylo minulou neděli vybráno 19.434,- 
Kč. Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli. 
 

• Pro nadaci Betlém nenarozených se získalo doposud 7.338,- Kč, z toho 5.254 z prodeje 
použitých knih, 1 tisíc korun osobní dar a 1.084,- Kč z adventního varhanního zamyšlení 
Martina Kubáta, které nahradilo zrušený koncert ZUŠ z Dolního Újezdu. 
 

• Ve sváteční dny 25. a 26.12.2021 bude kostel od 15,00 – 17,00 hodin otevřen k návštěvě 
Betléma. 
 

• 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 a zazpívat si mohou i jednotliví koledníci nebo skupiny. 
 
 

Mariina návštěva u Alžběty: Najdi 12 rozdílů pošli (dones) na faru do 23.12.2021. Pro úspěšné luštitele je tam 
připravena malá odměna. 

K minulé dětské soutěži ve Slově na neděli dodali správná řešení Terezka a Tomáš z Dolního Újezdu a získali slíbenou 
drobnou odměnu. 
 



      Příští redakční uzávěrka: 22.12.2021. 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  …   
 
 

rozhodně není způsob, jak toho cíle dosáhnout. 
Zde nakonec hrozí zničení lidské osoby, a to ve 
dvou zásadních rozměrech. Prvním je různost, 
která je pro náš svět charakteristická; existuje tu 
však sklon všechno standardizovat a neohlížet se 
ani na oprávněné rozdíly, které nesmějí stavět lidi 
proti sobě nebo vést k diskriminaci, ale musíme je 
začlenit, aby se budovalo plné a integrální lidství“.  
 

 Kardinál Parolin zároveň připomíná křesťanské 
kořeny evropské kultury i Evropské unie a říká: 
„Evropa vděčí za svou existenci a identitu mnoha 
přínosům, ale rozhodně nesmíme zapomínat, že 
jedním z určujících, ne-li vůbec tím hlavním, bylo 
právě křesťanství.“ Hlavní zakladatelé EU totiž byli 
praktikující katolíci (francouzský ministr zahraničí 
R. Schuman, který je nyní v procesu svatořečení, 
italský premiér A. de Gaspari a německý kancléř K. 
Adenauer). Tito zakladatelé vycházeli při 
koncipování EU z křesťanských zásad. 
 

Dokument Dalliové též kritizovala Komise 
biskupských konferencí Evropské unie 
(COMECE). Komisařka Dalliová po kritických 
hlasech dokument stáhla k „přepracování“. 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 50    
upravil P. Josef Kopecký 

  
 
  

 

   

NAHRAZENÍ SLOVA „VÁNOCE“  
(a dalších slov) 
 Eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena 
Dalliová předložila úředníkům pracujícím 
v Evropské komisi (EK) třicetistránkové interní 
pokyny, jak by měli v oficiálním styku 
komunikovat, aby (podle zásad ideologie multi-
kulturalismu a genderismu) nedocházelo k nějaké 
slovní diskriminaci. Směrnice zahrnuje požadavek 
netematizovat něčí sexuální orientaci (muž, žena), 
manželský a rodinný stav, etnický původ 
(černoch, běloch), náboženství (křesťanství, islám, 
budhismus, …) a vyhnout se tak „škodlivým 
stereotypům“. V tomto smyslu pak radí: 
„Nepředpokládejte, že jsou všichni křesťané.“ 
Proto by se mělo místo „vánoční čas“ užívat spíš 
„sváteční období“. Místo „křestní jméno“ 
používat „vlastní jméno“. Místo jmen jako 
„Maria, Jan“, dávat neutrální, např. „Malika , 
Julio“.  
 

 Dokument Dalliové odsoudil mimo jiné též 
papež František a státní sekretář Svatého stolce 
kardinál Pietro Parolin, který k dokumentu 
podotýká: „Domnívám se, že snaha o odstranění 
veškeré diskriminace je správná. Toto však 

  Hovořili jsme o tom, že víra je dar a 
tajemství [mystérion]. Co to znamená?  
 Před osmnácti lety jsem přišel jako farář 
do Rumburku. Byla to malá farnost. Na 
nedělní bohoslužbě tak 60-80 lidí. To větší 
číslo v létě, když přišli chalupáři. Po půl roce 
jsem navrhl dospělým výuku náboženství, 
jakou jsme začali tady. Říkali jsme tomu 
katecheze pro dospělé [z Ř katécheó znít; 
vyučovat; učit živým hlasem]. Scházeli jsme se 
jednou za měsíc celých 14 let, co jsem tam byl. 
Na první setkání nás přišlo bezmála čtyřicet. 
Víc jak půlka farnosti. Všichni samozřejmě 
neměli stejnou výdrž, a tak nás časem ubylo… 
Ale proč to říkám.  
 Hned při první katechezi jsem mluvil o 
víře. Nevybavuji si už, co jsem říkal… Ale 
jeden z farníků [měl nevěřící ženu] mi řekl: 
´Někdo přece víru má a někdo ji nemá. Kdo ji 
nemá, za to nemůže, protože ji nedostal. Víra 
je přece dar´. Chápal jsem ho, ale musel jsem 
odpovědět, že tak to není. Jak to tedy je? Co 
znamená, že víra je dar?  
 Tak si to představme: ´Vyšel rozsévač… 
zrno padlo na cestu, na skálu, do trní…´ [L 
8,4-8]. ´Byl čas k hostině… začali se 
vymlouvat… koupil jsem pole, pět párů býků, 
oženil jsem se…´ [L 14:16-24]. ´Mistře, co 
mám dělat abych měl život? … Rozdej všechno 
a následuj mě… zesmutněl, protože mě velké 
bohatství…´ [L 18:18-23]. Mám pokračovat? 
Čtěte evangelium a narazíte tam na každém 
kroku na Ježíšovo pozvání.  
 Tři roky byly kolem něj davy lidí. Všechny 
stále zval. ´Pojďte ke mně, všichni, kdo se 
lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, 
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a 
naleznete pro své duše odpočinutí. Vždyť mé 
jho netlačí a mé břemeno netíží´ [Mt 11:28-
30]. A bolestný povzdech: ´Mnoho je 
povolaných, ale málo vyvolených´ [Mt 22:14], 

16. O cestě, skále, trní a býcích / 211219 
pokračování v příštím Slově na neděli 

´Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch 
devět? ´ [L 17:17].  
 Mám pokračovat, nebo už víte? Dar se 
dává. Dar se přijímá. Dar mohu odmítnout, 
nebo odhodit… nestát o něj, neprojevit zájem. 
Víra, poznání Boha, následování Ježíše, 
evangelium, spása… To všechno je dar. 
V posledku úplně všechno je dar, nic nemáme 
jen ze sebe. Samotný život je dar. Dal mi ho 
Bůh a moji rodiče.  
 Víra [takto poznání Boha] je dar proto, že 
na dar nemám vůbec žádný nárok. Dostávám 
ji z Boží dobroty. Dostávám ji zadarmo. 
Nemohu si ji zasloužit vůbec ničím. Jen ji 
mohu přijmout s vděčností. Vztáhnout po ní 
ruku, odpovědět Bohu na pozvání. Nebo začít 
mluvit o polích, býcích, svatbě, co já vím o 
čem co kdo…  
 Jak Ježíš, ´věrný obraz Boha´ [Ko 1:15], 
jednal, tak s námi jedná Bůh neustále. Dar víry 
neustále všem dává, nabízí, zve, to jen my 
neslyšíme, nevidíme. Máme své býky a 
pole… Co jsem měl tomu muži říci? Že Bůh 
jeho ženu zve dnes a denně víc než dvacet let? 
Že ji stále zve skrze víru manžela a dvou synů? 
Jenže ona si dosud nevšimla? …  
    

 O. Pavel – Reverend 
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SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

4. neděle adventní   19.12.2021 
 

DÁREK 
 Máme tu vánoční svátky. Při této příležitosti 
bychom vám chtěly představit malý dárek a 
nabídnout trochu jiný pohled na Svatou rodinu. 
Tímto dárkem jsou první dvě biblické postavičky, 
které by měly tvořit základ k celé velké rodině. Jak 
velká rodina to bude, záleží na ochotných 
dobrovolnicích, které by chtěly přiložit ruku k dílu. Biblické postavičky totiž vznikají na kurzu vedeném 
vyškolenou lektorkou, jsou to postavičky licencované, proto není možné vyrábět je doma na koleně. Každá 
z účastníc kurzu, který trvá přibližně 10 hodin, vyrobí jednu postavičku. Pokud se k nám přidá alespoň 15 
šikovných žen, dívek nebo i mužů, mohl by kurz proběhnout na faře. Ztvárněním pomocí postaviček se dá 
zajímavě přiblížit doba a děj popsaný v bibli. Slovo tak ožívá přímo před očima a může oslovovat nejen 
děti, ale i dospělé. Na první ukázku se můžete přijít podívat do kostela v Sebranicích.  
 

Jana a Majka. 

Vytvořily Majka Kopecká a Jana Kysilková 


