
1. čtení: Iz 11,1-10  
 

 Lidé bojují zbraněmi, podvodem nebo násilím, ale 
Bůh všem nabízí mír. Nový Zachránce, podobný králi 
Davidovi, vytvoří království pokoje. 
 

 Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z 
jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch 
moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a 
bázně před Hospodinem. Má zálibu v bázni před 
Hospodinem. Nebude soudit podle zdání očí, nebude 
rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti 
bude soudit chudé a podle práva se bude rozhodovat 
pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst, 
usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost 
bude provazem jeho beder a věrnost bude pásem jeho 
ledví. Vlk bude přebývat s beránkem, levhart si lehne 
vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý 
chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, 
jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk 
plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a 
nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. 
Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, 
protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako 
vody pokrývají moře. Tehdy se objeví kořen Jesse 
jako znamení národům; pohané ho budou hledat a 
jeho sídlo bude slavné. 
 

2. čtení: Řím 15,4-9  
 

 List Římanům ukazuje, že ospravedlnění vychází z víry 
v Krista. Jeho mocí mohou věřící překonat moc zla. 
 

 Bratři! Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo 
napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali 
vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději. Bůh, zdroj 
vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu 
stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete 
moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce 
našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte proto jeden 
druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás 
- k oslavě Boží. Tím chci totiž říci: Kristus se stal 
služebníkem židů, aby se prokázalo, že Bůh je věrný, 
aby tím byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také 
proto, aby pohané oslavovali Boha, že jim prokázal 
milosrdenství, jak je psáno: „Proto tě budu velebit mezi 
pohany, tvému jménu budu zpívat chválu.“ 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 

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 ŠD x x x x x x ŠD 
18,00 x x 17,00 - SEB 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. 
 

 \ 

   ÚV O D  D O  L I T U R G I E  –  2 .  N E D Ě L E  A D V E N T N Í  
Prožíváme dobu adventní. Jde o čas, kdy si více uvědomujeme, že Pán přichází. A to jak na konci 
dějin, tak na konci našeho života. Kristův příchod se ovšem odehrává i nyní, když přichází do 
našich životů. Co je třeba připravit, aby mohl vstoupit? 

Evangelium: Mt 3,1-12 
 

 Jan Křtitel vystoupil před Ježíšem jako průkopník 
cesty a je si vědom svého přípravného poslání. Jan se 
musí umenšovat a Kristus růst.   

	 V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské 
poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské 
království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok 
Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu 
Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv 
z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se 
kobylkami a medem divokých včel. Tehdy 
vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj 
kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece 
Jordánu, a přitom vyznávali své hříchy. Když však 
viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a 
saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, 
jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy 
ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete 
říkat: 'Naším otcem je Abrahám!', neboť vám říkám: 
Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich 
udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; 
každý strom, který nenese dobré ovoce, bude 
poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, 
abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je 
mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky 
přinést. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. 
V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. 
Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm 
neuhasitelným“. 
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V neděli 4.12.2022 bude měsíční sbírka na 
potřeby farnosti. 

 

• Nacvičování Renčovy Popelky Nazaretské 
bude v pátek 9.12.2022 od 19,30 hodin v kostele. 

 

• V neděli 11.12.2022 bude v kostele v Sebranicích 
v 17,00 hodin adventní koncert ZUŠ. 

 

• V neděli 11.12.2022 bude sbírka na kněžský 
seminář a formaci bohoslovců. 

 

v Pluviál stejně jako ornát vznikl ze starého římského oděvu. Pluviál měl nejdříve vzadu 
kapuci, která se časem proměnila na zdobený štít (límec). 
 

v V pluviálu kněz mši svátou neslaví. Používá ornát, o kterém jsme již mluvili, a štolu. 
 

v Při pohřbech se používá pluviál fialové nebo černé barvy. Při svatbách, křtech a výstavu 
Nejsvětější svátosti se používá pluviál bílé nebo zlaté barvy. 

 

 

Pro zvídavé něco navíc: 

Milé děti, 
 

Pluviál je liturgické roucho, jehož název pochází z latiny (pluvialis od pluvia = déšť) a 
znamená „plášť do deště“. Jedním z významů je liturgický oděv – bohatě vyšívaný 
liturgický plášť (původně venkovní plášť proti dešti). Pluviál je vpředu otevřený a u krku 
se zapíná ozdobnou sponou. Pluviál používá jáhen, kněz nebo biskup při různých obřadech 
– zvláště při průvodech, např. při průvodu s monstrancí (procesí) nebo při pohřbu. 

 

• V neděli 11.12.2022 bude v kostele v Sebranicích v 18,30 hodin Katecheze pro dospělé. 
 

• Zveme mládež od 8. třídy na Ježíškovský klub, který se koná v pátek 16.12.2022 po večerní 
mši svaté. Každý ať donese drobný dárek začínající na písmeno „V“ jako Vánoce. Můžete se 
těšit na drobné občerstvení a na Vánoční atmosféru. 
 

 

Bára a Ondra 

 

1. Už jsi někdy viděl/a kněze v pluviálu? 
Pokud ano, napiš, kde to bylo. 
 

2. Přečti si příběh o sv. Martinovi na první 
straně Slova na neděli, a pokus se 
odpovědět na otázku, jestli se umíš, tak jako 
sv. Martin, rozdělit se sourozenci, nebo 
s kamarády o něco, co patří jen tobě? 

 

Výsledek pošli na farnost@farnostsebranice.cz  
Menším dětem mohou samozřejmě pomoci 
rodiče. Na hezké odpovědi se těší 

 

 
 

V pondělí 5.12.2022 
zřejmě navštíví svatý 
Mikuláš naše domovy a 
dětem, pokud opravdu 
poslouchaly, jistě nadělí 
hezké dárky. Že se děti 
nezapomněly přihlásit o 
návštěvu, o tom vůbec 
nepochybujeme. 😊 

 
A v úterý 6.12.2022, jak věříme, se ještě 
zdrží v Sebranicích a děti ho mohou 
přivítat v kostele po mši svaté, která je 
tentokrát ale v 17,00 hodin! 
 
 



      Příští redakční uzávěrka: 7.12.2022. 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  

   

 Vědomí vlastní stvořenosti, naprosté závislosti na 
Bohu, vědomí Boží péče o mne a vědomí Boží 
láskyplné blízkosti vede a má vést každého z nás a 
všechny společně, k vděčnosti a úctě k Bohu, k chvále 
uctívání, díkůčinění a klanění [a také k prosbám]. Bůh 
je ten jediný, před který se sluší pokleknout… Stejná 
úcta patří Jedinému Bohu i zvlášť každé ze tří 
božských Osob. Bohu vzdáváme úctu, čest, díky a 
chválu skrze Krista a v síle a moci Ducha svatého.  
 Liturgická modlitba je modlitba Krista a církve – 
modlitba celého živého duchovního organismu, 
celého mystického Kristova těla, jehož je Kristus 
hlavou. Liturgická modlitba církve směřuje skrze 
Krista v átmosféře  ́Ducha sv. k Otci…  
 Liturgická modlitba, modlitba církve, je místem – 
prostorem uctívání. Prostorem, který nám daroval 
Bůh a kde se společenství Božího lidu jedinečným 
způsobem setkává se svým Tvůrcem. Chválí, 
oslavuje, děkuje a prosí Boha, projevuje mu úctu a 
vděčnost, a sklání se před ním. Je také mimořádným 
prostorem, kde Bůh dává své dary. Je to Jeho 
obdarování, které nás prostřednictvím liturgické 
modlitby činí Božími dětmi, kde nás Bůh sjednocuje 
se sebou samým a přetváří nás z nitra k podobě svého 
Jediného Syna, Ježíše Krista, abychom skrze něho, s 
ním a v něm měli v sobě nadpřirozený život 
[nestvořený, věčný Boží život, zóé]. Zde nás smiřuje 
sám se sebou a očišťuje od všech mrtvých skutků [od 
každé poskvrny, od lži, zla, hříchu, nesvobody…]. 
Nebo jinak, skrze slavení liturgie uskutečňuje Bůh to, 
čemu říkáme ´vykoupení a spása .́  
 Druhý Vatikánský koncil reformoval a obnovil 
posvátnou liturgii, aby lépe odpovídala naší době a 
sloužila k našemu většímu užitku, lepšímu 
porozumění Kristovu tajemství a hlubšímu prožívání 
Boží přítomnosti v každém z nás, ve společenství 
křesťanů a ve světě. O liturgii učí: ´Liturgie je vrchol, 
k němuž směřuje činnost církve a zároveň zdroj, z 
něhož vyvěrá veškerá její síla [Konstituce o posvátné 
liturgii, Sacrosanctum Concilium 10]. Účast na 
eucharistické oběti je zdrojem a vrcholem celého 
křesťanského života  ́[Věroučná konstituce o církvi, 
Lumen gentium 11].  

  
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

 

17. LISTOPAD – SVÁTEK SVOBODY 
 Letošní oslavy se konaly na více než padesáti 
místech republiky. Ke mši svaté v pražském 
chrámu Panny Marie Sněžné vybral arcibiskup 
Graubner k poděkování stejné liturgické texty, 
jaké použil před 33 lety kardinál Tomášek. Při mši 
sv. Graubner v kázání zmínil též osud své rodiny, 
které komunisté znárodnili majetek, maminku 
s dětmi vystěhovali a otce v jeho 40 letech poslali 
k PTP. Maminka si ale nikdy nestěžovala. „Já už 
jsem to dávno odpustila, proto o tom nemluvím“, 
odpovídá svým dětem, když se na to ptaly. 
Graubner dále v kázání říká: „Nenásilí považuji 
za konaný soucit. Není to slabost, krčení se 
strachem ani nečinnost. Dnes máme šanci 
vytvořit lepší budoucnost pro všechny. Problémy 
nezmizí přes noc. Přijetím nenásilného přístupu 
vzniká šance pro dlouhodobý mír.“ Graubner 
zmínil i Václava Havla a zkušenost nenásilné 
sametové revoluce. 
 

 Osobnosti, které v životě prokázaly, že čest, 
svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázdná 
slova, ocenila i nezisková organizace Post 
Bellum. Mezi laureáty její Ceny Paměti národa 
byli 4 Češi a Slováci z řad pronásledovaných. 
Pátým je Ukrajinec M. Marynovič, který vyrůstal 
na západě Ukrajiny, v r. 1977 byl zatčen a 
obviněn z „antisovětské agitace a propagandy“. 
Sedm let pak strávil v pracovním táboře a od 
r.1984 musel žít ve vyhnanství v Kazachstánu. 
Až v r.1987 se mohl vrátit domů a nyní působí ve 
Lvově jako vicerektor na Ukrajinské katolické 
univerzitě. Rozhovor s ním byl v letošním KT 31.    
 

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE 
 

 Na 1.- 6.8.2023 jsou plánovány 
v portugalském Lisabonu Světové 
dny mládeže, na které je  možno  se  
již nyní přihlásit, přes formulář na webové stránce 
www.svetovednymladeze.cz. Setkání mladých se 
může účastnit mládež od 16 do 30 let. Zájemci 

pod 18 let musí uvést osobu, která za ně ponese 
odpovědnost. Zároveň je třeba zaplatit nevratnou 
zálohu 5.000, - Kč. Při uhrazení do 17.12. bude 
poplatek o 1.000, - Kč nižší. Jinak cena za 
společnou dopravu, ubytování, stravu, vstupy, 
pojištění a poutnický balíček s účastí i na 
předcházejících Dnech v diecézích 26.-31.7.2023 
bude asi 21.000, - Kč; za účast jen na SDM pak 
kolem 18.000, - Kč. 
 

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

PODĚLIT SE O SVŮJ PLÁŠŤ  
 Martin se narodil ve 4. století na území dnešního 
Maďarska. Jeho otec byl významný římský 
důstojník a velmi si přál, aby syn kráčel v jeho 
šlépějích. V patnácti letech vstoupil do armády, a 
dokonce byl brzy jmenován důstojníkem. Jako 
voják se dostal až do Francie. V té době se mu stala 
příhoda, kterou si pamatoval po celý svůj život. Za 
velmi nepříznivého a mrazivého večera spatřil u 
městské brány polonahého vojáka, který prosil o 
almužnu. Martin u sebe neměl ani peníze, ani jídlo, 
a tak zprvu nevěděl, jak tomuto člověku pomoct. 
Vtom si všiml, že sám má na sobě teplý vojenský 
plášť a chudák se třese zimou. Vzal tedy rychle 
svůj meč a plášť rozdělil na dvě poloviny. Jednu 
dal žebrákovi, aby se alespoň trochu zahřál, a 
druhou si ponechal.  
 Legenda vypráví, že následující noci spatřil ve 
snu Ježíše, který měl na sobě půlku Martinova 
pláště. Zaslechl přitom slova: „Tímto pláštěm mě 
oděl Martin, který se teprve připravuje na křest.“ 
 
 

Nedávno jsme slavili svátek sv. Martina (potají 
jsme doufali, že přijede na bílém koni), a děti při 
průvodu ze školky k sebranickému kostelu mohly 
obdivovat nejen krásného koně, ale také dobrotu a 
milé srdce sv. Martina. Dovedeš se jako sv. Martin 
rozdělit s druhými, kteří mají méně než ty, anebo 
trpí nějakým jiným nedostatkem? 

 Náš Bůh je Bůh Živý a Bůh velmi blízký. Je 
trvale přítomný ve svém stvoření a jeho přítomnost 
vše stvořené nese, udržuje, uchovává, obnovuje a 
neustále tvoří nové… Bůh, který stvořil čas je sám 
nad časem, není jím determinován, ale může do 
času libovolně vstupovat. Hovoříme o Boží 
všudypřítomnosti. Tato Boží všudypřítomnost však 
není monolitická, ale diferencovaná, rozlišená [sr 
stať 17]. Jinak je přítomný v neživých věcech, jinak 
v živých tvorech. Jinak je přítomný ve všech lidech, 
a ještě jinak v některých lidech… Jedinečným 
způsobem je přítomný v jednom člověku – v Ježíši 
Kristu, jednorozeném Božím Synu – který je 
´stvořený člověk od početí sjednocený s 
nestvořeným Bohem´…  
 Bůh je však také přítomen zvláštním způsobem 
v těch, kdo jsou jeho. Kdo uvěřili v jeho lásku, 
pravdivost, věrnost… Kdo přijali do svého života 
osobu Ježíše Krista a jeho radostnou zvěst o Boží 
blízkosti v něm a skrze něho, kdo ho následují jako 
svého Pána na cestě k plnosti Božího království… 
Mimořádným způsobem je přítomný v církvi, v její 
liturgické modlitbě a zvláště tehdy, když slaví 
posvátná tajemství [především křest a eucharistii]. K 
této rozmanitosti Boží – Kristovi – přítomnosti v 
liturgii se budeme častěji vracet na příslušných 
místech. 
 

PRO ZASMÁNÍ 
 
 
 

2. neděle adventní   4.12.2022 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.10 Vrchol a zdroj života církve  


