
1. čtení: Iz 2,1-5  
 

 Kniha proroka Izaiáše zachycuje výroky proroků z 
období asi 200 let. Proroctví neznamená věštění 
budoucnosti, ale zaslíbení života, které Bůh 
připravuje, pokud se k němu lidé obrátí.  
 

 Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a 
Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude 
stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, 
vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny 
národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: 
„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu 
Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme 
po jeho stezkách!“ Ze Siónu vyjde nauka, z 
Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, 
rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice 
a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ 
proti národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, 
vzhůru, choďme v Hospodinově světle! 
 

2. čtení: Řím 13,11-14  
 

 Z listu Římanům plyne, že nestačí, když člověk uvěří 
a přijme Pána. Musí podle přijatého žít. Kristus je už je 
s námi, ale přesto dosud čekáme na jeho příchod. 
 

 Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala 
hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní 
je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc 
pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky 
temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme 
počestný život jako ve dne; ne v hodováních a 
pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve 
sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a 
nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti. 
 

Evangelium: Mt 24,37-44  
 

 Hlavním tématem velké eschatologické řeči je 
příchod Syna člověka na konci věků. Ježíš vede 
posluchače nikoli ke strachu či zkoumání času, ale k 
připravenosti na setkání s Bohem.   

	 Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn 
člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: 
Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili 
se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a 
nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
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1)  Komunitní mše sv. 2) 17,00 h – soukromá adorace v kostele před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 modlitba sv. růžence. 
 

 \ 

   ÚV O D  D O  L I T U R G I E  –  1 .  N E D Ě L E  A D V E N T N Í  
Dnešní neděle plynule navazuje na texty, věnované eschatologickým tématům – o posledních 
věcech člověka. Důraz není na událostech spojených s koncem světa, i když o nich bude řeč, ale 
na postavě přicházejícího Syna člověka. 

právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy 
budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý 
ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: 
jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, 
protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte 
tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu 
přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu 
prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, 
neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 
nenadějete“. 
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V neděli 20.11.2022 bylo ve sbírce na 
pojištění kostelů a církevních budov vybráno 
13.895, - Kč. Děkujeme všem, kdo do sbírky 
přispěli.  

 

• Na BÚ farnosti jsme dostali dary 2x 1.000, - 
Kč a 1.500, - Kč. Děkujeme za tyto dary. 

 

• Rozsvěcování adventního stromu v neděli 
(27.11.) v 16,30 hodin v Sebranicích (na 
Pohoře) a 3.12.2022 v 17,00 hodin na 
Lezníku. 

 

• Další vyrábění dárečků bude v pondělí 28.11. 
od 15 hodin na faře. Kdo může vzít tavnou 
pistoli, přineste si ji s sebou. 

 

• Návštěva nemocných bude v pátek 2.9.2022. Na 
faře se mohou přihlásit nemocní (mimo těch, kteří 
jsou již navštěvováni), kteří chtějí přijmout sv. 
smíření a Eucharistii. 

 

• Nacvičování Popelky Nazaretské bude 
v pátek 2.12.2022 od 19,30 hodin na faře. 

 

• V neděli 4.12.2022 bude měsíční sbírka na 
potřeby farnosti. 

 

• Tradiční prodej kalendářů, knih, adventních 
svící a dárkových předmětů se uskuteční na 1. 
adventní neděli 27. 11.2022 ve Velké síni 
v kostele v Sebranicích. 
 

v Kněz je pomocníkem biskupa při zvěstování evangelia a udílení svátostí. Farář je kněz, 
který se stará o farnost. Farní vikář pomáhá faráři, kaplan je pověřen pastorací v 
určitém prostředí (vězení, nemocnice). 

 

v Biskupové jsou nástupci apoštolů, které si vyvolil Ježíš. Apoštolově totiž ustanovovali 
další biskupy na místech, kam se postupně šířilo křesťanství. Diecézní biskup má na 
starosti určité území — diecézi, pomocný biskup potom diecéznímu biskupovi 
pomáhá. Biskupské symboly jsou mitra (pokrývka hlavy), berla (pastýřská hůl), 
prsten (symbol věrnosti biskupa ke své diecézi) a kříž zvaný pektorál. 

 

v Biskupové spolu s papežem vykonávají tzv. učitelský úřad církve. Starají se o to, aby 
důležité dokumenty, které církev vydává, obsahovaly pravdy víry v tom duchu, jak je 
církvi svěřil Pán Ježíš. Některá obzvlášť důležitá rozhodnutí papež vyhlašuje „ex 
cathedra“ (z katedry).	
 

Pro zvídavé něco navíc: 

Milé děti, 
 

Sedes je ozdobné sedadlo určené pro kněze, který předsedá bohoslužbě. Sedes je 
umístěno v přední části kostela v blízkosti oltáře. Z tohoto místa kněz bohoslužbu zahajuje i 
ukončuje. V biskupském chrámě (v katedrále) se toto sedadlo nazývá katedra. Je symbolem 
biskupova učitelského, kněžského a pastýřského poslání.  

 

• V neděli 27.11.2022 je poslední možnost, kdy si děti mohou objednat časopisy IN! a 
Nezbedu. 
 

• Zveme mládež z 8. a 9. třídy a prváku na animátorskou víkendovku která se koná 2.-
4.12.2022 na faře v Trstěnici. Přihlásit se můžete na webu farnosti. Plakátek je na nástěnce ve 
velké síni. 
 

• Adventní brožury 2022 si můžete za 34,- Kč zakoupit ve Velké síni. 
 

V kterém kostele naší diecéze bys našel/našla katedru 
(sedadlo pro pana biskupa? Pokud se ti podaří poslat 
obrázek tohoto sedadla, získáš kromě tří bodů i zlatou 
cihličku. Menší děti mohou poprosit o pomoc rodiče a 
výsledek pošlete na farnost@farnostsebranice.cz.  

 Bára a Ondra 

 



      Příští redakční uzávěrka: 30.11.2022. 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  

   

 V následujících statích se budeme věnovat 
liturgii, a zvláště slavení eucharistie. Slovo liturgie je 
přepis řeckého hé leitúrgia, bohoslužba, posvátná 
služba. Liturgie je společná [a ustavičná] modlitba 
církve – společenství Božího lidu.  
 Ve společném vyznání víry církve vyznáváme 
´Věřím v [jednoho] Boha, Otce, Vševládného, 
Stvořitele .́ Slovy ´věřím v Boha  ́vyznáváme jaké je 
naše pochopení, a porozumění veškeré skutečnosti 
[veškeré smyslové a objektivní, materiální i duchovní 
reality]. Vyznáváme, že jedinou, nejvyšší a věčnou 
skutečností je Bůh. Vše ostatní, co existuje, je jeho 
stvoření. On JE jediný skutečně a sám od sebe jsoucí, 
a je původcem, cílem a smyslem všech ostatních věcí. 
K základnímu vyznání jsou připojeny tři predikáty 
[Otec, Vševládný, Stvořitel], které charakterizují 
vztahy mezi Tvůrcem a stvořením.  
 Vyznáním Boha jako Stvořitele vyznávám 
především svou stvořenost a plnou závislost na Bohu. 
Nejsem sám od sebe a ze sebe, jsem od Boha. Jsem 
proto, že Bůh chce, abych byl. Kdyby jen na chvíli na 
mě přestal myslet, přestanu být. To, že vůbec jsem, 
kdo jsem, co mám… všechno je Boží dar [milost]. 
Žiji díky Bohu a žiji z Boha, z jeho lásky a dobroty.  
 Slovem Vševládný vyznávám jeho svrchovanou 
moc nade vším, a také nade mnou a nad mým 
životem, nad smyslem mého života, mého bytí. 
Všechno, co je, mu patří, i já jsem jeho. Patřím mu 
jako ten, koho stvořil a o něhož se láskyplně stará. 
Vyznávám, že Bůh své stvoření miluje a od počátku 
ho nezvratně vede k jeho definitivní plnosti [k jeho cíli 
a smyslu]. Rozumné a svobodné bytosti vede 
k plnosti štěstí, když svobodně, a ze své vlastní vůle, 
přijmou Jeho záměr, který jim dává poznat, a dává 
také ´prostředky ,́ skrze které mohou v́ umění být 
člověkem  ́dojít svého cíle.  
 Slovem Otec vyznávám jeho starostlivou a 
láskyplnou péči o každého člověka [o mne!] a 
především jeho blízkost. Můj Bůh je Bůh Živý, 
laskavý, láskyplný, starostlivý a nesmírně blízký. Je 
mi dokonce blíže, než jsem já sám sobě.  
 Svatá Písma tuto blízkost vyjadřují mnoha 
způsoby. Tak třeba hebrejská Písma opisují tento fakt 

  
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

 

KONFERENCE O KLIMATU 
 V egyptském Šarm aš-Šajchu byl 6. listopadu 
zahájen summit o klimatu COP27.  Jde o XXVII. 
zasedání konference OSN o změně klimatu. Je to 
první zasedání, kterého se Svatý stolec účastní jako 
nový smluvní stát této i Pařížské dohody týkající se 
též klimatu. 
 

 Na konferenci pronesl projev státní sekretář 
kardinál Pietro Parolin. V projevu uvedl, že v 
souladu s prohlášením papeže Františka z r. 2020 
se Svatý stolec zavazuje k cíli snížit emise na nulu, 
a to na dvou úrovních: 
 

1. Vatikánský městský stát se zavázal k nulovým 
čistým emisím do r. 2050 tím, že zintenzivní své 
úsilí o zlepšení řízení životního prostředí, které již 
několik let probíhá. 
 

2. Svatý stolec se zavázal podporovat vzdělávání v 
oblasti integrální ekologie. Politická, technická a 
provozní opatření totiž nestačí a musí být spojena s 
technickým přístupem, který podporuje nový 
životní styl a obnovený model rozvoje, péče, 
bratrství a spolupráce lidstva a posílení jednoty 
mezi lidmi a životním prostředím. 
 

 

UZNÁNÍ PRO CHARITU ZNOJMO 
 

 Cenu evropského občana za iniciativy, které 
přispívají k evropské spolupráci a prosazování 
společných hodnot, předala místopředsedkyně 
Evropského parlamentu Dita Charanzová mimo 
jiné též Charitě Znojmo. Tu ocenil Evropský 
parlament za projekt „Humanitární pomoc pro 
Ukrajinu“, v rámci kterého se pomoc Charity 
Znojmo zaměřuje na válkou zasažená místa na 
Ukrajině. Zajišťuje dovozy zásilek zdravotnického 
materiálu, spacích pytlů a dek, trvanlivých 
potravin, dětské a kojenecké výživy a drogerie. 
Zároveň přiváží do ČR matky s dětmi z východní 
Ukrajiny. Na tuto aktivitu Charity Znojmo 
upozornil europoslanec Tomáš Zdechovský, který 
se zúčastnil jedné z těchto humanitárních cest na 

Ukrajinu a na vlastní oči viděl, jak to všechno 
funguje. Ocenění motivuje k pokračování obětavé 
pomoci i nadále.   
 

Podle  www.vaticannews.va/cs a KT upravil P. J. Kopecký 
 
 
 

NABÍDNUTÁ ŽIDLE  
 

 Jeden venkovský farář potřeboval v kostele 
opravit staré lavice. Hledal někoho, kdo by svou 
práci provedl zodpovědně a poctivě. „Můj strejda 
by to zvládl, je moc šikovný“, řekl mu jednou po 
mši svaté ministrant Vojta. „Ale nevím, jestli se mu 
bude chtít. Čtyřicet roků už v kostele nebyl. 
 

 Přesto se kněz rozhodl Vojtova strýce oslovit. 
Přemýšlel, jak by řemeslníka pro opravu lavic 
získal. Když se ve smluvenou hodinu muž dostavil 
na faru, musel se kněz bohužel věnovat jiné 
neodkladné záležitosti. Řemeslníka jen přivítal a 
nabídl mu židli, aby se posadil.  
 

 Asi po půl hodině se vrátil, a muž stále seděl na 
židli a čekal. Kněz se omluvil za zpoždění a 
přednesl řemeslníkovi svou prosbu. „Rád vám 
lavice opravím,“ řekl Vojtův strýc knězi. „Mohu se 
vás na něco zeptat?“, otázal se překvapený kněz. 
„Co vás pohnulo k tomu, abyste práci v kostele 
přijal?“ Muž ihned odpověděl: „Milé přivítání a to, 
jak jste si všiml, že jsem starší člověk a přinesl jste 
mi hned židli, abych se posadil.“ 
 
 

ADVENTNÍ RORÁTY 
 

Každé ráno ve všední dny  
Adventu můžete prožít  
neopakovatelnou atmosféru rorátních mší. 
Začínáme v 7,00 hodin v potemnělém kostele 
modlitbou Anděl Páně… Děti pak jsou zvány 
zvláště na páteční roráty a mohou si přinést své 
lucerničky, se kterými půjdou z Velké síně k soše 
Panny Marie. 

slovem qerev, nitro. Obvyklý překlad takových 
slovních spojení je: ´Bůh, který je uprostřed nás .́ 
Ale doslovný překlad je ́ Bůh tvůj v nitru tvém  ́[např 
Dt 6:15… aj]. Ve chvále Boží vševědoucnosti 
čteme: ́ Pane, zkoumáš mě a znáš mě; ať vstávám či 
sedám, ty to víš, mé myšlenky zdáli pronikáš; ať 
chodím či ležím, ty to vnímáš, všechny mé cesty jsou 
ti důvěrně známé. Slovo ještě nemám ani na jazyku 
a hle, Pane, znáš je celé; zezadu i zepředu mě 
obepínáš, položil jsi na mne svou dlaň. Je to div 
vědění, jenž mě přesahuje, výše, jíž nemohu 
dostihnout…  ́[Ž 139/138O’].  
 Křesťanská Písma opisují, opět na mnoha 
místech, tuto realitu slovy ´Bůh v nás ,́ ´Kristus 
v nás ,́ ́ my v Bohu ,́ ́ my v Kristu .́ Svatý Pavel říká: 
´Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás 
přebývá?  ́[1K 3:16]. Nebo na jiném místě: ´Nežiji 
už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní 
žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval 
a vydal sebe samého za mne  ́ [Ga 2:20]. Bůh je 
niterně přítomný v člověku a jedná z našeho nitra 
v náš prospěch.  
 Nutno dodat, že vyznáváme Trojjediného Boha. 
Věřím v jednoho Boha: Otce… Ježíše Krista, Syna 
jeho jediného… Ducha svatého… V Otci je základ, 
původ všeho. Otec dává [posílá] Syna a Ducha, aby 
dovršili Boží dílo stvoření. Ježíš Kristus, Syn, je 
´Bůh s námi [‘immánú’él]́ , jeden z nás, náš bratr, 
Duch je ́ Bůh v nás ,́ v našem nitru…  
 

PRO ZASMÁNÍ 
 
 
 

1. neděle adventní   27.11.2022 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.9 Bůh tvůj v nitru tvém 


