
 Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem 
lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli 
bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto 
nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně, a 
přitom očekávali v blažené naději slavný příchod 
našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. On 
vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé 
špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním 
lidem, horlivým v konání dobrých skutků. Projevila 
se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k 
lidem; ne snad proto, že my jsme vykonali něco 
dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v 
koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. 
Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele 
Ježíše Krista, abychom – ospravedlněni jeho milostí 
– dostali jako dědictví vytoužený věčný život. 
 

Evangelium: Lk 3,15-16.21-22 
 

 Co zaznělo při křtu nad Ježíšem, platí o nás: 
„Ty jsi můj milovaný syn (milovaná dcera). 
V tobě jsem našel své zalíbení. 
 
 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.“ Když 
se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš 
a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil 
na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se 
ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám 
zalíbení.“ 
 
 

   
 

  
 

1. čtení: Iz 40,1-5.9-11  
 

 Lidé ve Starém zákoně si běžně představovali, 
že Mesiáš bude mstít křivdy, hříšníky sežehne 
ohněm, rozmetá je jako plevy, že všechny zlé 
zahubí. Ale u jasnozřivých proroků, kteří se dali 
vést Duchem, se objevuje překvapivě krásné 
znázornění pravé podoby Mesiáše.  
 

 Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k 
srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena 
jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z 
Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. 
Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v 
pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí 
ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je 
křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná: 
Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně 
uzří, že mluvila Hospodinova ústa.“ 
 

 Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión 
radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který 
hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni svůj 
hlas a neboj se; řekni judským městům: „Hle, váš 
Bůh!“ Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho 
rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a 
před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, 
svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu 
je nese, březí ovce šetrně vede. 
 
2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7  

 

 Ve Skutcích apoštolů je několik kázání apoštola 
Petra. Poslechněme, jak Petr připravoval na křest 
pohanského setníka Kornelia a jeho rodinu.   

POŘAD BOHOSLUŽEB  
9.1. 10.1. 11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7,00 x x    SEB SEB SEB SEB SEB x 
7,30 SEB SEB 1) x x x x x SEB 
9,00 SEB x x x x x x SEB 

10,30 ŠD x x x x x x LE 
18,00 x x ŠD x LU     SEB 2) LU x 
18,30 x x x LE x SEB x x 

  

1) Soukromá mše sv. v kapli salesiánů na faře. 
2) 17,00 hodin – soukromá adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin modlitba sv. růžence. 
 

 ÚVOD  D O N EDĚLNÍ  LI TURGIE –  S VÁTEK KŘTU PÁNĚ  
 Křtem Páně končí vánoční období. Setkáváme se zde už s dospělým Ježíšem, který se staví na stranu 
reformního hnutí Jana Křtitele. Je solidární i s námi – hříšníky, přestože on, na rozdíl od nás, nepotřebuje 
obrácení. Náš vlastní křest má být prvním krokem na cestě našeho obrácení. 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• 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). 
 

• Ve čtvrtek 13.1.2022 je v 19,00 hodin na faře v Sebranicích setkání Pastorační rady farnosti. 
 

• V sobotu 15.1.2022 bude žehnání domů v naší farnosti. Zájemci o požehnání se mohou zapsat 
na seznam ve Velké síni nejpozději do středy 12.1.2022. 
 

• V neděli 16.1.2022 bude v kostele v Sebranicích od 18,00 hodin Katecheze pro dospělé. 
• V neděli 23.1.2022 bude v rámci Neděle Božího slova sbírka ve prospěch biblického 

apoštolátu. 

22. ROČNÍK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 

Peněžní příspěvky je 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. 

 
Sebranice:  8.1.   koledníci v Sebranicích 

9.-16.1. pokladničky na OÚ Sebranice, v kostele v Sebranicích 
Lubná: 3. -16.1. Dolní a Horní prodejně potravin, OÚ Lubná a zdravotní středisko 
Široký Důl: 4. -16.1. OÚ Široký Důl a kostel sv. Jana Křtitele v Širokém Dole 
Lezník: 8.1.   koledníci na Lezníku 
 1.-16.1. pokladničky v obchodě Křivka, čerpací stanici ZARIS, s.r.o. 
 

 

• V neděli 23.1.2022 bude rovněž Čtení z bible v kostele v Sebranicích. Začátek je v 17,00 
hodin a číst se bude ze Skutků apoštolů z 1.–9. kapitoly. Zájemci o čtení se mohou zapsat na 
seznam ve Velké síni. 
 

• Ve Velké síni si mohou odběratelky časopisu IN! vyzvednout svůj časopis. Pokud by se 
někomu, kdo si časopis objednal, nedostával, ozvěte se, prosím, na faře. 
 

• Intence na mše sv. na rok 2022 si můžete průběžně zapisovat v zákristii v Sebranicích. 
Uvádějte, prosím, i své bydliště a popisné číslo; je to kvůli rozdílení čtení biblických textů. 

PRO DĚTI 
 
 
 
 

Na obrázku je vidět 
Jan Křtitel, jak křtí 
Pána Ježíše v Jordánu. 
Najdeš mezi obrázky 
14 rozdílů? 
 
Pošli správný výsledek do 12.1.2022 na faru a můžeš se těšit na malou odměnu. 
 



      Příští redakční uzávěrka: 12.1.2022. 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  …  
 

REGOCZIHO NADACE  
 

 Tuto nadaci založil se svou manželkou 
maďarský prezident. Regocziho nadace (Regoczi 
byl významný maďarský kněz) poskytuje 
dlouhodobou individuální podporu pro přibližně 
tisíc dětí, osiřelých v důsledku covidové 
pandemie. Prostřednictvím celostátní televize 
získala v minulých dnech nadace 1 milion eur. 
K iniciativě věřících se připojil jeden velký 
obchodní řetězec, který poskytl Maďarskému 
červenému kříži 34tun zboží pro přibližně 10 tisíc 
lidí a rodin v nouzi. K iniciativě se připojilo i 
dalších 24 obchodních domů.  
 
STO BETLÉMŮ VE VATIKÁNU 
 

 V Berniniho kolonádě na svatopetrském 
náměstí je vystaveno více než 100 betlémů 
z patnácti zemí. Expozici šest měsíců stavěly 
různé školy, farnosti a instituce. Jesličky jsou 
různě komponovány a zhotoveny z rozmanitých 
materiálů, jako je čokoláda, hodinkové řemínky 
atd. a všechny mají připomínat laskavost Boha, 
který se z lásky k nám stal člověkem. V tomto 
duchu také vytvořil první betlém v Grecciu sv. 
František z Assisi. 
 

podle  www.vaticannews.va/cs  
připravil P. Josef Kopecký 

  
 
  

 

   

VÁNOČNÍ POHOŠTĚNÍ PRO CHUDÉ 
 

 Pro bezdomovce, emigranty, Romy, rodiny 
v nesnázích, uspořádalo pohoštění v římské 
bazilice Santa Maria in Trastevere hnutí Sant 
Egidio, které má v tomto kostele také své sídlo. 
„Oběda pro chudé“ se zúčastnilo 150 hostů, které 
pozdravil místní farář Don M. Gnavi slovy: „Kéž 
nás tyto vánoce ochrání od nákazy virem a 
umožní růst nákaze naděje, zde v Římě i ve 
světě.“  
 

 Přítomné přišel pozdravit též starosta Říma R. 
Gualtieri. Oběd byl součástí kampaně solidarity 
ve prospěch chudých a slabých, v duchu hesla: 
„Vánoce jako naděje ve svět bez válek a bez 
nerovností.“ Podobné akce jako tato probíhaly i 
v jiných městech v Itálii i jinde ve světě.  
 
NADÍLKA V KRABICÍCH OD BOT 
 

 Nápad uspořádat nadílku pro chudé děti tímto 
originálním způsobem, přišel od církví 
v Maďarsku. Maďarská baptistická církev takto 
vybrala 50 tisíc krabic dárků pro děti z chudých 
rodin. Část těchto dárků bylo zasláno etnickým 
maďarským dětem v Rumunsku a na Ukrajině.  

  Bůh je Tvůrce a vše, mimo něj, je Stvoření. 
Kniha Genesis mluví o počátku univerza: ´Na 
počátku stvořil Bůh nebe a zemí  [Gn 1:1]. Další 
svědectví svatých Písem ukazují, že stvoření je 
postupné, postupuje po etapách a stále probíhá, není 
ukončené. Jsme uprostřed geneze, uprostřed neustále 
probíhající tvůrčí činnosti Boží. Budoucnost 
vesmíru je vzhledem k jeho minulosti vždy 
radikálně nová, nově vynalézaná a utvářená. I tuto 
skutečnost dosvědčují Písma: ´Hle, činím něco 
docela nového a už to raší…  ́[Iz 43:19] ´Ten, který 
seděl na trůnu, řekl: Hle, všecko tvořím nové  ́ [Zj 
21:5]. Tvůrčí Boží dílo je smysluplné, postupné, 
v průběhu času se rozvíjí prohlubuje, obohacuje a 
směřuje k dovršení, k finalitě – cíli. To je stručně 
biblický pohled.  
 

 To co říkají Písma biblickým jazykem, má oporu 
v tom, co říkají současná vědecká data vědeckým 
jazykem. Víme, že vesmír má počátek a probíhají 
v něm dva protichůdné procesy. Nezvratně 
vyčerpává svou energii, spěje k tepelné smrti 
[narůstá entropie]. Současně je vesmír v průběhu 
svých dějin vtahován do procesu geneze, vývoje. 
Směřuje ke strukturám stále složitějším a 
komplexnějším – přitom ze statistického hlediska 
stále méně pravděpodobným. Tento proces je 
postupný, nezvratný a neustále se zrychluje [narůstá 
informace].  
 

 Až do konce 19.st zkoumali vědci přírodu 
z hlediska dvou příčin – hmoty a energie. Ve 20.st, 
s rozvojem věd [zvl biologie a genetiky], si vědci 
uvědomili a poznali význam třetí fundamentální 
veličiny: význam informace.  
 

 Informace představuje míru [nárůst] 
organizovanosti systémů. Opakem je entropie – 
tendence ke ztrátě kvality, snížení organizovanosti, 
zvýšení neuspořádanosti systému [Carnot-Clausiův 
/ 2.termodynamický zákon, nejvyšší zákon přírody]. 
Entropie je charakteristická vlastnost hmoty. Hmotě 
nelze přičítat myšlení – říká naše zkušenost. Hmota 
nemá schopnost generovat [tvořit] a smysluplně 

19. Stvoření a tvůrčí informace 
pokračování v příštím Slově na neděli 

modifikovat informaci – říká ověřené lidské 
poznání.  
 

 Pojem informace má celou řadu významů. 
Informatik prof. W.Gitt proto užívá [obecný] termín 
univerzální informace [´UI´], kterou definuje takto: 
´UI  ́ je nehmotná veličina; hmota nemůže žádnou 
nehmotnou veličinu vytvořit; ´UI  ́ nemůže 
vzniknout náhodnými procesy; zdrojem ´UÍ  může 
být pouze inteligentní původce.  
 

 Vedle hmoty a energie je tedy přítomná ve 
vesmíru třetí základní veličina: informace, která má 
původ v inteligenci, v mysli. Hmota je pouze jejím 
materiálním nosičem, nikoli jejím původcem. 
Informace tedy musí být do hmoty vložena zvenčí.  
 

 Bůh tedy tvoří vložením informace, která působí 
vznik nových stále složitějších struktur. U živých 
organizmů pak vložením genetické informace, její 
nárůst působí vznik stále složitějších [komplexněj-
ších] živých organizmů. Na vrcholu tvůrčího 
procesu je člověk, bytost s vědomím. Tvůrčí 
informace v průběhu dějin vesmíru neustále narůstá. 
Budoucnost vesmíru je vzhledem k jeho minulosti 
vždy kvalitativně nová, bohatší na tvůrčí informaci.  
 

 K porozumění následnému textu považuji tyto 
velmi stručné údaje za potřebné.    

 O. Pavel – Reverend 
 
 
 

 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

Slavnost Křtu Páně 9.1.2022 
 

PROSÍM, POZOR! 
 

 Od 8. listopadu 2021 oznamují krach někteří dodavatelé energií. Jejich odběratelé byli převedeni k tzv. 
Dodavateli poslední instance (DPI), jímž je v našem kraji Skupina ČEZ. Znamená to, že zálohové platby 
účtuje Skupina ČEZ a je nutné zrušit trvalé příkazy či inkaso na původního dodavatele a co nejdříve 
uzavřít novou smlouvu s dalším dodavatelem, kterého si zodpovědně zvolíte. Pokud to neuděláte, po půl 
roce v režimu DPI bude odpojen přívod elektrického proudu. 
 

 Jsou-li ve Vašem okolí starší nebo opuštění lidé, kterých se změna dodavatele může týkat, doporučte 
jim podrobné informace na www.cez.cz/cs/dpi, nebo bezplatnou telefonní linku ČEZ DPI  800 111 700, 
ČEZ 800 299 299. Tyto domácnosti vyhledávají a osobně navštěvují zaměstnanci ČEZ. Prokáží se 
kartičkou s logem ČEZ, fotografií, celým jménem a osobním číslem.  
 

Za pastorační radu Vám děkuje a též nabízí pomoc Ludmila Kopecká 
 
 

 
 
 
 

Mojžíši, přestaň si už hrát s tou vodou, 
potřebuji tě vykoupat! 


