
přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás 
zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám 
dal. 
 

Evangelium: Lk 2,41-52 
 

 V evangeliu dnes slyšíme, že i Boží Syn, když 
se stal lidským dítětem, dělal rodičům starosti. 
Ale slyšíme také, že každé pořádné dítě se 
nakonec podrobí rodičům a domácímu pořádku. 
 
 Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních 
svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 
dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. 
A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se 
domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to 
jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je 
někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej 
hledali mezi svými příbuznými a známými. Když 
ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po 
třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi 
učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří 
ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. 
Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu 
řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a 
já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, 
že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být 
tam, kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu 
neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a 
poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve 
svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a 
byl milý Bohu i lidem. 
 

   
 

  
 

1. čtení: 1 Sam 1,20-22.24-28 
 

 Dnešní starozákonní čtení bychom mohli 
nadepsat: „Jak se rodí velké osobnosti.“ Matka 
to byla, která si syna od Hospodina vyprosila, 
matka jej také zasvětila Bohu.  
 

 Anna otěhotněla, a než uplynul rok, porodila syna 
a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh). 
Řekla: „Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina.“ 
Ten muž Elkána putoval opět s celým svým 
domem, aby Hospodinu obětoval výroční oběť a 
splnil svůj slib. Ale Anna s ním neputovala. Řekla 
svému muži: „Až bude chlapec odstaven, přivedu 
ho, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam 
navždy.“ Když ho odstavila, vzala ho s sebou, a s 
ním tříročního býčka, jednu éfu bílé mouky a měch 
vína, a uvedla ho do Hospodinova domu v Šílu. 
Chlapec byl ještě malý. Porazili býčka a uvedli 
chlapce k Élímu. Anna řekla: „Dovol, můj pane, při 
tvém životě, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála 
u tebe a modlila se k Hospodinu. Modlila jsem se za 
tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak 
naléhavě prosila. Vyprosila jsem si ho přece od 
Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude 
živ. Je vyprošený pro Hospodina.“ I poklonil se tam 
Hospodinu. 
 
2. čtení: 1 Jan 3,1-2.21-24 

 

 Druhé čtení nám připomíná důvod a základ naší 
vzájemné rodinné lásky i našeho lidského bratrství.   

 Bratři! Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám 
Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími 
dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, 
že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. 
Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že 
až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho 
budeme vidět tak, jak je. Milovaní, jestliže nás 
svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry 
v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, 
protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co 
je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili 
ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se 
milovali, jak nám to nařídil. Kdo zachovává jeho 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 

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

10,30 LE x x x x x ŠD; LE LU 
16,00 x x x x x    SEB x x 
18,00 x x ŠD x LU x x x 
18,30 x x x LE x x x x 
23,00 x x x x x SEB x x 

  

 

PRO DĚTI 

 ÚVOD DO LITURGIE – SVATÉ RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 
 Dnešní svátek svaté Rodiny v nás má prohloubit smysl pro rodinnou soudržnost a pospolitost. K tomu 
nás nakonec vedou i celé Vánoce. Samotný Bůh chce být přítomen v naší lidské rodině. Počítám s tím, že 
Bůh „může mít konkrétní záměr“ se mnou i s mojí rodinou? 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• 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. 
 

• Ve středu 29.12.2021 bude na faře v Sebranicích od 14,00 hodin schůzka ministrantů, při 
které vyhodnotíme začátek ministrantských aktivit. Vezměte si sebou sportovnější oblečení. 
 

• Děkujeme dětem i dospělým, kteří vyráběli a rozdávali dárečky pro seniory. Během putování 
ve čtvrtek 23. prosince navštívili kolem 300 starších lidí v naší farnosti. Předtím ovšem děti 
strávily několik večerů vyráběním krásných ozdob pro naše seniory. Stejně tak děkujeme 
všem, kdo uklidili kostel na vánoční svátky a upravili a nazdobili stromečky, betlém a 
všechny věci, které s Vánocemi souvisí. 
 

AFORISMY 
 

Rodina je základ – ale už nevíme čeho. 
 

Pavel Kosorin 
 
Veškerého života společenského základem jest 
rodina a jejím základem je čtvrté přikázaní 
Desatera; neboť kdo je vyvrací, společnost 
lidskou bourá.“ 
 

Friedrich Leopold 
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Úkol z minulé neděle správně vyplnily a poslaly na faru ještě tyto děti: Martinka Kysilková, Markétka Drobná, 
Veronika a Terezka Sommerovy a Jeník Jeleček. Pokud si děti malou odměnu nevyzvedly, čeká je na faře. 



      Příští redakční uzávěrka: 22.12.2021. 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  …  
 

O DŮSTOJNOSTI ŽIVOTA 
Papež František a vatikánský státní sekretář 
Pietro Parolin vyzvali při zahájení kongresu 
Unie katolických právníků v Itálii k obraně 
lidské důstojnosti a lidského života, a to už od 
počátku jeho existence. Papež i Parolin se 
kriticky vyjadřují k rozmáhajícím se různým 
formám asistované reprodukce „zkumavkové 
děti“, kdy se různě manipuluje s uměle 
vytvořenými lidskými embryi, s jejich 
nepřirozeným, nedůstojným vytvářením, 
pokusnictvím, uchováváním v zmrazeném 
stavu, likvidací apod.   
 

OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ 
UNESCO připomíná každé dva roky 
celosvětově významné osobnosti, které jsou 
spojeny s hodnotami míru a lidskosti. Pro 
období 2022-2023 jsou vybráni: moravský 
přírodovědec a augustiniánský opat G. J. 
Mendel, karmelitka sv. Terezie z Lisieux, 
polský astronom M. Koperník a arménský 
patriarcha sv. Nerses Veliký (+373). 
 
 

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

  
 
  

 

   

PAPEŽ FRANTIŠEK SLAVÍ 
 

 Papež František oslavil 17. prosince své 
85. narozeniny, deváté v roli papeže. Narodil 
se 17.12.1936 v Buenos Aires, jako syn 
piemontských (italských) přistěhovalců. I 
letos, podobně jako v minulých letech slavil 
své narozeniny neokázale, hlavně s chudými. 
I letos to bylo s bezdomovci, od kterých 
dostal symbolických 85 slunečnic. Podle 
papeže Františka je „každá etapa života 
časem víry, naděje a lásky“. 
 

NOVÁ KATEDRÁLA 
Katedrálu Panny Marie královny Arábie 
posvětil prefekt Kongregace pro evangelizaci 
národů kardinál L. A. Tagle. Tento katolický 
chrám má 2300 míst a v přilehlém areálu 
bude též poutní dům a formační centrum. 
Pozemek daroval katolíkům místní 
bahrajnský král Hamad, který též pozval 
papeže Františka na návštěvu země. 
V převážně muslimském království 
Bahrajnu, který má 1,5 mil obyvatel je 
křesťanů 10%, z toho je katolíků 80 tisíc, 
převážně migrujících dělníků z Asie, Indie a 
Filipín. 
 

 Co znamená slovo tajemství? Výraz 
tajemství je překlad slova mystérium, které je 
latinské, ale původem z řečtiny [Ř mystérion 
tajemství; to co je skryté]. Ve svatých Písmech 
znamená mystérion [H raz] odhalené, 
poznatelné, srozumitelné a smysluplné, ale 
současně nevyčerpatelné tajemství.  
 Bůh nám dává poznat sám sebe. Mluvíme 
o Božím sebesdílení, sebedarování, zjevení. 
Bůh se nám vypravuje, tvoří s námi vztah, 
mluví k nám a rozmlouvá s námi. Mluví k nám 
prostřednictvím smyslové a objektivní 
skutečnosti [reality; viz pozn] – ve Stvoření. 
Vypráví se nám a hovoří k nám i s námi 
v Písmu svatém [ve Zjevení] a rozhovor 
završuje v člověku Ježíši z Nazareta [ve 
Vtělení]. Ve stvoření nalézáme Boží stopy ve 
svatých Písmech Boží slovo, v Ježíši Kristu 
vtělené Slovo, vtěleného Boha. Kristus ´je 
odlesk Jeho slávy a výrazná podoba Jeho 
podstaty´ [H 1:3]. V Kristu ́ je vtělena všechna 
plnost Božství´ [Ko 2:9].  
 Bůh je Stvořitel a veškerá skutečnost 
[biblicky nebe a země; v symbolu vše viditelné 
i neviditelné; v našem jazyce příroda, svět, 
vesmír, kosmos…] je jeho Stvořením, na něm 
plně závislá. Bůh není součástí stvoření [ani 
tou nejlepší, nejvznešenější…]. Je nad 
Stvořením, přesahuje ho. Hovoříme o Boží 
transcendenci. Současně je ve Stvoření niterně 
přítomný [vstupuje do něho]. Tuto přítomnost 
označujeme termínem Boží imanence. [Boží 
přítomnost ve Stvoření není monolitická – 

17. Srozumitelné a nevyčerpatelné tajemství 

pokračování v příštím Slově na neděli 

všude stejná, nýbrž diferencovaná – rozdílná, 
odstupňovaná]. Také říkáme že Bůh se 
k člověku sklání. Avšak – říká sv. Pavel – 
´naše poznání je jen částečné´ [1K 13:9]. 
Nevyčerpatelné bohatství Boha a jeho díla 
nejsme schopni obsáhnout. Poznáváme ho, je 
pro nás srozumitelné, lze mu porozumět, lze 
ho chápat, žijeme z něho, ale současně pro nás 
zůstává nevyčerpatelným tajemstvím.  
 Křesťanská víra je ´Porozumění tajemství 
Kristovu´ [Ef 3,4]. ´Tajemství, které dnes 
většinou znamená to, co nelze pochopit, co je 
pro porozumění neproniknutelné, je u svatého 
Pavla a prvních křesťanských myslitelů tím 
pravým předmětech chápání, předmětem 
porozumění par excellence. Mystérion je to, 
co obsahuje nevyčerpatelné bohatství 
srozumitelného obsahu a smyslu, takže je 
žádná kontemplace nemůže vyčerpat do dna a 
může se jím těšit věčně´. [francouzský 
katolický filosof Claude Tresmontant: Esej o 
hebrejském myšlení].  
 Poznámka: smyslová skutečnost / realita: 
to co je přístupné našemu smyslovému 
poznání, našim smyslům; to co vidíme… 
objektivní realita / skutečnost: to co je 
přístupné našemu rozumovému poznání; vše 
co je, co skutečně, reálně, objektivně existuje 
a to nezávisle na našem poznání, a co by 
existovalo i tehdy, kdyby nebyl nikdo, kdo by 
mohl tuto skutečnost poznávat.  
    

 O. Pavel – Reverend 
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SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa   26.12.2021 
 

„DÁREČKY“ 
 

 Ráda bych se podělila o svoje zkušenosti. Rozdávání dárečků 
dříve narozený se stala již tradicí. Chodila jsem již od malička a 
když dokázala jsem zazpívat koledu. Vždy jsem se vracela 
promrzlá a unavená, ale šťastná. Chodila jsem po Kališti a paní 
Klejchová, která nás učila náboženství, nám vždy uvařila čaj a 
pohostila nás cukrovím. Celou cestu jsme potkávali lidi, kteří byli 
laskaví a vždy měli pro nás připravené cukroví a nějaké vitamíny.  
 Ještě přidám jeden zážitek z letošního rozdávání dárečků. Někteří důchodci i přes nemoc byli 
připraveni a poslouchali zpěv koledníků z otevřeného okna a výslužku měli připravenou přede dveřmi.  
Myslím si, že tato tradice přináší radost nejen do srdcí dříve narozeným, ale také do srdcí malým 
koledníkům. Děkujeme Vám. Máme Vás rádi.  
 

Krásné a požehnané prožití Vánočních svátků přeje Monika Drobná 
 
 
 
 

 

Všem farníkům přejeme pokojné svátky 
vánoční a požehnání od narozeného 
Ježíše Krista. 
 

Salesiáni v Sebranicích 


