
      Příští redakční uzávěrka: 23.11.2022. 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  

   

OHLÉDNUTÍ ZA CHVÁLAMI 
 

 Děkuji naší schole pod 
vedením Káti Jílkové za 
přípravu pátečního večera 
chval. 
 

 Kostel osvětlený plamínky svíček, 
vystavená monstrance, citlivě vybrané písně, 
prostor pro ztišení, ale i pronesené úvahy k 
zamyšlení. To vše mi umožnilo vnímat 
přítomnost Boží.  

L. Kopecká 
 
 
KDYŽ BŮH CHCE 
Do kláštera přišel mladý muž. Jeho přáním 
bylo odejít do zámořských misií. Představený 
kláštera pro to zpočátku příliš nebyl. Měl pocit, 
že se zde jedná o příliš lidské nadšení. Nakonec 
učinil návrh: „Běžte nejprve k lékaři a nechte 
se prohlédnout, zda jste schopen pracovat v 
tropech.“ 
Mladík šel k lékaři. Výsledek prohlídky – 
neschopen práce v tropech. Lékař mu řekl: 
„Jestliže půjdete do misií, budete tam moci 
pracovat nejvýše jeden rok. Dále to 
nevydržíte.“ 
Sklíčeně šel mladík k představenému a sdělil 
mu výsledek prohlídky. Nato se ho představený 
zeptal: „Jste připraven jít tam na jeden rok a 
pak zemřít?“ 
„Ano," řekl mladík, „jsem připraven." 
„Pak tedy ve jménu Páně běžte!" 
Mladý muž odejel do misií. Pracoval tam přes 
padesát roků.  
 
Když Bůh chce, aby mu člověk padesát roků 
sloužil, pak mu padesát roků slouží, i když k 
tomu nemá jediný předpoklad. 
 
 

AFORISMUS 
 

O každém člověku si uděláme nějaký obrázek 
– a většinu z nich pak musíme přemalovat. 
 

Pavel Kosorin 
 

  
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

0 

POMOC CHUDÝM 
 

 Papež František zavedl na 33. neděli v mezidobí 
světový den chudých. V poselství ke dni vychází 
ze slov sv. Pavla „Ježíš Kristus se pro nás stal 
chudým“ 2.Kor 8,9 „Nikdo by neměl říkat, že se drží 
stranou od chudých, protože se ve svém životě více 
věnuje jiným úkolům. To je častá výmluva, 
dokonce i v církevních kruzích,“ vyzývá papež k 
setkání s chudými. Jde o citlivost k chudým ve 
světě, ale i u nás. 
 

 Ve světě se chudoba zvlášť výrazně projevuje v 
nedostatku potravin. V různé míře hladoví ve světě 
800 milionů lidí. Přímo hladomorem v současnosti 
trpí Afganistan, Sýrie, Jemen, Jižní Súdán a země 
Afrického rohu. Jen v Etiopii, Keni a Somálsku je 
hladem ohroženo 21 milionů lidí. Jde většinou o 
země, kde jsou válečné a revoluční nepokoje. 
Zvlášť bolestné je hladovění dětí. Každoročně 
zemře ve světě hladem 1 milion dětí a 13 milionů 
dětí mladších pěti let je ohroženo podvýživou. 
 

 V naší zemi, která netrpí hladem a bídou třetího 
světa, jsou kritéria chudoby trochu jiná. Jde často 
spíše o chudobu v sociální oblasti.  70 % 
ekonomicky zajištěných lidí žijících v závětří 
České republiky se domnívá, že chudoba se týká 
jen třetího světa, ale domácností s příjmy pod 
hranicí chudoby je v Česku letos kolem 17 % . 
Dříve to bývalo kolem 10 %. Pokud by se s růstem 
cen energií a zboží naplnily černé scénáře, chudoba 
by mohla postihnout až třetinu české populace.  
 

ČERVENÁ STŘEDA #Red Wednesday 
 Generální sekretář České biskupské konference 
P. Stanislav Přibyl, který je též spoluorganizátorem 
Červené středy v ČR říká, že akce zvaná Červená 
středa (letos 23.11.) má za úkol především 
upozornit na skutečnost pronásledování pro víru a 
svědomí. Za touto iniciativou stojí kromě jiného 
papežská nadace Aid to the Church in Need, u nás 
známá spíše pod názvem Kirche in Not (Církev v 
nouzi). Podle šetření, které tato nadace dělá, je na 

světě více než 60 % lidí, kteří jsou nějakým 
způsobem pronásledováni, šikanováni či 
omezováni kvůli své víře. 
 

 Červené světlo, symbol tohoto dne, je obrazem 
krve prolévané pro víru. Musíme se stále ptát: Co 
ještě mohu udělat pro své bližní, kteří trpí pro víru 
a nezřídka jim hrozí nebezpečí smrti? 
 

 Mezinárodní konference, která bude letos v 
Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze, nám 
umožní uvědomit si nové souvislosti. Společná 
modlitba židů a křesťanů bude voláním k 
Hospodinu, aby pronásledování zastavil a 
pronásledované posiloval. 
 

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

 

FARÁŘ ARSKÝ – patron kněží 

Jan Maria Vianney po-
cházel z Francie, vyrůstal v 
období Velké francouzské 
revoluce a do školních 
lavic usedl až v 17 letech 
po boku mladších a 
nadanějších dětí.  

 
Měl velké přání stát se knězem. Studium mu 
však působilo nemalé trápení – těžce se učil 
a rychle zapomínal. Dokonce to vypadalo, že 
bude muset ze semináře odejít, ale nakonec 
byl na kněze vysvěcen.  
 
 Byl poslán do duchovně i morálně zanedbané 
vesničky Ars. Vianney se ale nedal odradit: 
hodně se za farnost modlil a postil. Farníci ho 
často viděli dlouho klečet před svatostánkem, a 
to bylo mnohem výmluvnější než slova. 
Postupně se kostel plnil lidmi. Fronty před 
zpovědnicí bývaly tak dlouhé, že zpovídal i 16 
hodin denně. Z neznámé vísky se stávalo 
místo, kam proudily ročně tisíce lidí. 

FARÁŘ ARSKÝ          pokračování 

 

 I přes veliké nároky na sebe neztrácel 
Vianney humor. Při hodinách náboženství 
mnohokrát hovořil o významu svátosti 
kněžství, vnímal ji jako obrovský dar. Po 
svém příchodu do Arsu se pustil do oprav a 
úprav zanedbaného kostela a zničená 
bohoslužebná roucha vyměnil za krásná. 
  
 
Říká se, že ‚šaty dělají člověka‘. V případě 
liturgického roucha to tak úplně neplatí. 
Samozřejmě: jsou-li parameta (tj. kněžská 
roucha) čistá a vkusná, svědčí to o pečlivosti 
nejen kněze, ale i celé farnosti. Důležitější 
však je to, co říká sv. Pavel ve svém listě 
Galatským: ‚vy pokřtění v Krista, oblékli jste 
se v Krista‘. Kněz může být pro společenství 
velkým darem, protože zprostředkovává Boží 
slovo a uděluje svátosti, které lidi posvěcují. 
Proto se máme za své kněze často modlit, aby 
byli tím, kým mají být – alter christi, volně 
přeloženo: podobni Kristu. 
 
 
NEZBEDŮV HUMOR 
 

Kněz na konci kázání řekl: „A příští neděli 
budeme mluvit o lhaní. Připravte se na to 
tak, že si přečtete sedmnáctou kapitolu 
Markova evangelia.“ 
Další neděli se zeptal: „Kdo si přečetl 
sedmnáctou kapitolu Markova evangelia?“ 
Několik farníků zvedlo ruku. 
„Vidím, že na téma lži budu mluvit 
oprávněně. Markovo evangelium má totiž 
jen šestnáct kapitol.“ 
 
Povídá Evička mamince v hračkářství: 
„Mami, já chci tu velkou pannu, co pořád 
zívá.“ 
„To nejde, to je přece slečna prodavačka.“ 
 
V kupé pro kuřáky se nový spolucestující 
zeptal starostlivě: „Promiňte, nebude vám 
vadit, když nebudu kouřit?“ 
 

Pokračování na poslední straně 

 

Ježíše Krista Krále  20.11.2022 
 



1. čtení: 2 Sam 5,1-3 
 

 Pomazáním Davida začíná dynastie izraelských 
králů, která potrvá až do dobytí Jeruzaléma 
Babyloňany. Ani potom Davidův rod nezaniká – po 
staletích z jeho potomstva vzejde zaslíbený Mesiáš. 
 

 Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do 
Hebronu a řekly: „Hle, jsem tvá kost a tvoje maso. Již 
dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi 
všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty 
budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad 
Izraelem.“ Přišli tedy všichni přední mužové izraelští 
ke králi do Hebronu a král David s nimi v Hebronu 
uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali 
Davida za krále nad Izraelem.  
 

2. čtení: Kol 1,12-20  
 

 Dokážeme docenit dar, který jsme dostali, když si 
nás Bůh vyvolil k životu ve světle? Díky němu máme 
příslib vykoupení a odpuštění hříchů.  
 

 Bratři! Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k 
účasti na dědictví věřících ve světle. On nás totiž 
vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého 
milovaného Syna. V něm máme vykoupení a 
odpuštění hříchů. On je věrný obraz neviditelného 
Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo 
stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i 
neviditelný: ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to 
panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. 
Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je 
dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm. A on 
je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený 
mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem 
prvenství. Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila 
veškerá plnost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se 
sebou všecko tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že 
jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj. 
 

Evangelium: Lk 23,35-43  
 

 Teprve na kříži se Ježíš nechává prohlásit za krále. 
Tady už nehrozilo, že si z něj davy udělají pozemského 
krále.  Tomuto obrazu lze porozumět jen očima víry. 
Uprostřed největší slabosti Ježíš slaví vítězství nad smrtí 
hříchem.   

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 

7,00 x x    SEB SEB SEB SEB SEB  x 
7,30 SEB    Kaple 1) x  x x x x SEB 
9,00 SEB x x x x x x SEB 

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

  

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

 \ 

   ÚVOD DO LITURGIE –NEDĚLE JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
Slavnost Ježíše Krista Krále ukončuje liturgický rok. Byla zavedena do liturgie v roce 1926 jako 
reakce na hroutící se politické systémy, které se odvolávaly na mandát od Boha i respekt k němu. 
Dnes je připomínkou především Boží vlády nad světem a vítězstvím Krista nad zlem a smrtí. 

	 Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu 
vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-
li Mesiáš, Boží Vyvolený.“ Posmívali se mu i 
vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: 
„Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad 
ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Jeden z 
těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: 
„Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý 
ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi 
odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: 
dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co 
jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: 
„Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého 
království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: 
Dnes budeš se mnou v ráji.“  
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V neděli 20.11.2022 je sbírka na pojištění 
kostelů a církevních budov. 

 

• Katecheze pro dospělé je v neděli 20.11.2022 v 
18,00 hodin. 

 

• Pokračování výroby dárečků pro babičky a 
dědečky bude v pondělí 21.11.2022 od 15,00 
do 17,30 hodin na faře. 

 

• Nacvičování Popelky Nazaretské bude 
tentokrát v sobotu 26.11.2022 od 8,00 hodin 
na Borku. 

 

• Rozsvěcování adventního stromu bude 
v sobotu (26.11.) od 17,00 hodin v Lubné, 
v neděli (27.11.) v 16,30 hodin v Sebranicích 
(na Pohoře) a 3.12.2022 v 17,00 hodin na 
Lezníku. 

 

• Od neděle 27.11.2022 bude Putování sv. 
Rodiny. Zájemci se mohou zapsat do 
seznamu na stolku ve Velké síni. 
 

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

v Obléknutím se do určitého oděvu můžeme vyjádřit buď nějakou slavnostní chvíli (jde 
se do divadla, na oslavu narozenin atp.), nebo přijetí nějakého úkolu (např. policejní 
uniforma, lékařský plášť). Člověk tak svým oblečením vyjadřuje velikost úkolu a 
služby, kterou zastává. 
 

v Barvy měly již v dávných kulturách svoji symboliku. Postupně byly také stanoveny 
barvy pro liturgická období – bílá, červená, zelená, fialová, zřídka také černá a 
růžová. Doplňující barvou je barva modrá. Používá se při svátcích Panny Marie. 
 

v Ornáty bývaly velmi bohatě zdobeny jako projev úcty ke Kristu, kterého kněz 
zastupuje. Bývaly nejen velmi drahé, ale i těžké — ornát mohl vážit třeba 20 kg. Střih 
ornátu a jeho zdobení také podléhá módě.  

Pro zvídavé něco navíc: 

Jakou barvu ornátu měl kněz při mši svaté 
minulou neděli 13.11.2022)? Menší děti 
mohou poprosit o pomoc rodiče a výsledek 
pošlete na farnost@farnostsebranice.cz.  

 
 

 

Bára a Ondra 

 

Milí kamarádi, 
 

Ornát je liturgické roucho, které si kněz nebo biskup obléká ke mši svaté na albu a štolu. 
Ornát je otevřený po stranách, vpředu sahá po kolena. Barvu ornátu určuje liturgický 
kalendář. Ornát může mít různý střih a také bývá různě zdoben, aby připomenul, že mše 
svatá je opravdu slavnostním setkáním s Bohem. 

 

• 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. 
 


