
1. čtení: Iz 35,1-6a.10 
 

 Vyprahlá poušť – to je obraz nitra člověka, jenž je 
vzdálen od Boha. Ale i taková poušť může díky Boží 
milosti rozkvést. Je to proto, že Bůh sám přijde a 
spasí nás, jak předpovídá prorok Izaiáš. 
 

 Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť. 
Jak narcis bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. 
Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou 
Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu 
Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte 
skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! 
Malomyslným řekněte: Vzmužte se, nebojte se! Hle, 
Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám 
přijde a spasí vás! Tehdy se otevřou oči slepých, 
odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak 
jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí se ti, které 
vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, 
věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a 
veselí, prchne starost a vzdychání. 
 

2. čtení: Jak 5,7-10  
 

 Svatý Jakub nás povzbuzuje, abychom na příchod 
Pána čekali s trpělivosti, a to i v utrpeních. Nemá jít 
ale jen o nějaké pasivní očekávání. Jde také o naši 
aktivní přípravu: „Posilněte svá srdce“, naléhá 
apoštol. 
 

 Bratři! vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy 
přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na 
drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde 
podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a 
posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. 
Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste 
nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi! 
Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti 
proroky, kteří mluvili jménem Páně 
 

Evangelium: Mt 11,2-11 
 

 Evangeliu slyšíme o pochybnostech Jana Křtitele. 
Ani tak velký muž – narozený mezi lidmi, není 
uchráněn temným nocím. On však svou pochybnost 
vyřeší dotazem na Ježíše: jsi skutečně ten který má 
přijít? Je také pro mě Ježíš tím, kdo světu přináší 
spásu?   

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 

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 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. 
 

 \ 

   ÚV O D  D O  L I T U R G I E  –  3 .  N E D Ě L E  A D V E N T N Í  
Neděle radostná – gaudete – ohlašuje blížící se Vánoce, tedy příchod Mesiáše. Snad nás tato 
neděle může vytrhnout z rytmu každodenních starostí a nabídnout pohled „do dálky“. Přichází 
Pán, dárce záchrany, pokoje. Přichází pro každého z nás! 

	 Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. 
Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi 
ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ 
Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co 
slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní 
jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým 
se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se 
nepohorší nade mnou.“  
 

 Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o 
Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos 
zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka 
oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné 
šaty, jsou přece v královských palácích. Proč jste 
tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám vám, víc než 
proroka. To je ten, o němž je psáno: 'Já posílám 
svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před 
tebou.' Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se 
narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan 
Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je 
větší než on.“  
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V neděli 4.12.2022 bylo při měsíční sbírce na 
potřeby farnosti vybráno 20.301, - Kč. 
V posledním týdnu jsme dostali dar 3.000, - 
Kč a na BÚ farnosti 2x 2.000, - Kč a 3.000, - 
Kč. Děkujeme všem, kdo farnosti přispěli.  

 

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

 

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

 

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

 

v Oltář nám připomíná Pána Ježíše a jeho oběť na kříži, proto úctu ke Kristu projevujeme také 
úctou k oltáři. Kněz ho na začátku a na konci mše svaté políbí. Věřící zdraví oltář úklonou, když 
před ním přecházejí. V mimořádné situaci (např. na táboře) se kněz obejde bez sedadla a není 
nutný ani nějaký čtecí pult, ale bez oltáře mši svatou sloužit nemůže. 
 

v V mnoha kostelích najdeme boční oltáře. Budovaly se v době, kdy na jednom místě sídlilo více 
kněží. Tehdy nesloužili mši svatou společně, ale každý zvlášť. Dnes se boční oltáře ke mši svaté 
zpravidla nepoužívají. Je zvykem vkládat do oltáře ostatky mučedníků nebo jiných svatých.  
 

Pro zvídavé něco navíc: 

Milé děti, 
 

Obětní stůl (lidově – oltář) je nejdůležitějším místem v kostele. Je 
to velký a pevný stůl v přední části kostela. Na něm slavíme oběť 
mše svaté. Na oltáři bývá bílé plátno, svíce a někdy i květiny. Při 
mši svaté přinášíme k oltáři chléb a víno. 
Kněz se nad těmito obětními dary modlí a říká totéž, co Ježíš při 
poslední večeři. Chléb a víno Bůh proměňuje v tělo a krev Ježíše 
Krista. 

	

• Nacvičování Renčovy Popelky Nazaretské bude v pátek 16.12.2022 od 19,30 hodin v kostele. 
 

• V úterý 20.12.2022 bude od 13,30 hodin předvánoční úklid kostela. Zveme všechny ochotné 
a schopné farníky. 

 

• Ve čtvrtek 22.12.2022 bude po ranní mši svaté stavění stromků v kostele v Sebranicích. 
Prosíme ochotné muže o pomoc a od 15,00 hodin děti na odpolední výzdobu stromků. 

 

• V pátek 23.12.2022 bude od 9,00 hodin rozdávání vánočních dárků pro dříve narozené. 
 

 

Bára a Ondra 

 

Obětní stůl na obrázku je z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou. Jak vypadá 
u vás v kostele? Zkus ho popsat, případně vyfotit. Výsledek pošli na farnost@farnostsebranice.cz  
Menším dětem mohou samozřejmě pomoci rodiče.  
 

Pěkný víkend přejí 

Obětní stůl: autor Milivoj Husák 



      Příští redakční uzávěrka: 14.12.2022. 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  

   

 Celý náš život, každé naše dílo, které je služnou a 
posláním, naše modlitba, osobní i společná, to všechno 
směřuje k vrcholu křesťanského života, ke slavení liturgie, 
zvláště ke slavení nedělní eucharistie, slavnosti, k níž nás 
Bůh zve a v níž se nám dává, obdarovává nás a nově tvoří. 
Ve slavení eucharistie se děle naše vykoupení, spása a 
posvěcení, které v nás působí Bůh. Je to slavení Kristových 
tajemství a tajemství jednoho Boha ve třech osobách, a 
slavení našeho posvěcení, pozvednutí našeho života k 
Božímu životu. Kvalitativní proměna každého z nás i nás 
společně.  
 Boží obdarování, jímž je zvláště Kristovo slovo, 
kterému nasloucháme a Kristova reálná přítomnost v 
posvátných znameních chleba a vína, v nich se nám 
Kristus dává, s námi se spojuje a sjednocuje nás se 
sebou…, si ze svátečního slavení eucharistie neseme do 
života všedních dní. Z něho žije naše dílo, služba a poslání, 
naše modlitba, která se má stát modlitbou ustavičnou, v 
duchu Ježíšova slova: ´…je třeba stále se modlit a 
neochabovat́  [L 18:1], nebo jak opakovaně vyzývá svatý 
Pavel, například ´Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného 
děláte, všecko dělejte k Boží oslavě  ́ [1K 10:31]. ´S 
vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, 
chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo 
konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho 
děkujte Bohu Otcí  [Ko 3:16n]. ´Stále a při každé 
příležitosti proste a modlete se, jak to Duch vnuká. Buďte 
v tom velmi bdělí a vytrvale se modlete za všechny 
křesťany  ́[Ef 6:18]. Než se začneme konkrétně zabývat 
slavením eucharistie, pokusím se vysvětlit některé pojmy.  
 Vykoupení je základní zkušenost Božího lidu – 
Izraele na cestě k Bohu a s Bohem. Odvíjí se od historické 
události vyvedení hebrejského lidu s Egypta, o kterém 
svědčí kniha Exodus [Druhá kniha Mojžíšova]. Egypt 
není jen zeměpisné určení, je to duchovní situace. Je 
charakterizován výrazem micrajim, dvojpevnost, dvojí 
sevření, místo, kde je Izrael svírán v kleštích smrti a 
otroctví, z nichž není schopen se sám vymanit, leda Božím 
záchranným zásahem: ́ Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který 
způsobuje tvoje vyvedení ze země micrajim, z domu 
otroků .́ Izrael tedy zakouší Boží přítomnost a moc v 
tomto záchranném Božím aktu. Bůh je pro hebrejský lid 
především gó’él vykupitel, zachránce z lidsky neřešitelné 
situace.  
 Slovo vykoupení ga’al které je do řečtiny překládáno 
výrazem apolytrósis, je pro nás značně nesrozumitelné, 

  
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

 

VÁNOČNÍ DÁRKY 
 

 Charitativní organizace pamatují na ty, kteří i 
u nás trpí nedostatkem a připravují pro ně řadu 
projektů a sbírek. Asi největší vánoční sbírka 
dárků pro děti ohrožené chudobou je u nás 
Krabice od bot, kterou organizuje Diakonie 
ČCE. Dárce si na www.krabiceodbot.cz  vybere, 
na které sběrné místo svou krabici doručí a uvede 
věk a pohlaví dítěte, které chce obdarovat (od 
novorozenců až po sedmnáctileté). Dárci však 
mohou obdarovat také tatínky a maminky. 
Překvapením letos bylo, že i při současném 
šetření si dárci už první den sbírky rezervovali 
přes devět tisíc dárků. Do akce se zapojili desítky 
tisíc lidí, ale také stovky škol, včetně mateřských 
a přes padesát firem. 
 

  Diakonie však myslí i na osvětu. Mluvčí 
Diakonie Dalibor Hála upozorňuje, že chudé dítě 
nepoznáte vždy podle toho, že by chodilo špatně 
oblékané, protože i v secondhandech lze najít 
pěkné oděvy. Přitom je u nás dětí ohrožených 
chudobou více než 200 tisíc. Diakonie s Asociací 
učitelů občanské výchovy vytvořila metodiku pro 
učitele občanské výchovy k výuce a komunikaci 
se studenty o daném tématu. 
 

 Dalším vánočním projektem je Andělský 
strom, který chce obdarovat děti, jejichž jeden z 
rodičů je ve vězení, a pomoci udržovat vzájemný 
vztah, který bývá křehký. Spolu s dárkem obdrží 
dítě od rodiče osobní dopis jako poselství, že na 
něj táta nebo máma myslí a má ho rád. Podle 
organizátorů projektu z Mezinárodního 
vězeňského společenství, prožívají děti těchto 
rodičů nejistotu a strach a často jsou šikanovány. 
Podle odhadu jich je u nás více než 30 tisíc. 
 

 Arcidiecézní charita Praha na svém webu 
zveřejnila rozcestník, kde si lze vybrat, jak 
podpořit lidi v nouzi teplým oblečením, či 
potravinovým balíčkem. Darujte, prosíme, 
vánoční dárek i lidem v nouzi, zve Charita. 

 
 
 
 
 
 
 
VÁNOČNÍ STROM PRO VATIKÁN  
 

 Papež Jan Pavel II. zavedl v r. 1982 novinku, 
že každý rok může nějaký region věnovat na 
Svatopetrské náměstí vánoční strom. V této 
tradici byl i z naší republiky v r. 1999 dopraven 
do Vatikánu beskydský smrk. Letošní dodávku 
stromu provázely jednak ekologické problémy 
spojené s kácením stromu a také spory mezi 
regiony, kdo strom dodá. Nakonec vše dobře 
dopadlo a třicetimetrová jedle z lesních školek z 
území Abruzz byla v Římě včas postavena.  
 

 Vzniklé problémy však vyvolaly debatu o 
ekologické vhodnosti tohoto zvyku. Víme, že 
papež František věnuje ochraně životního 
prostředí značnou pozornost. To všechno vedlo k 
tomu, že Městský stát Vatikán vyhlásil, že od 
příštího roku tuto zvyklost týkající se vánočního 
stromu změní.    
 

Podle  www.vaticannews.va/cs a KT upravil P. J. Kopecký 
 
 
 Papež se nad symbolikou vánočního stromu 
krátce zamyslel: Stejně jako stromy, tak i lidé 
potřebují kořeny. Protože jen ty, které jsou 
zakořeněny v dobré půdě, zůstávají pevné, 
rostou, zrají, odolávají větrům, které jimi otřásají, 
a stávají se orientačním bodem pro ty, kdo se na 
ně dívají. Ale bez kořenů se nic z toho neděje: Bez 
pevných základů zůstává člověk vratký. Je 
důležité udržovat kořeny, v životě i ve víře, uvedl. 

protože neodpovídá ničemu z naší smyslové zkušenosti. 
Ne tak v hebrejském prostředí, kde má tři významy. My 
si všimneme toho pro nás hlavního. Když je Hebrejec 
dostal z rozličných důvodů do otroctví, bylo povinností 
nejbližšího příbuzného ho vykoupit. Šlo o zaplacení 
kupní ceny za otroka a jeho osvobození ze situace, ze 
které on sám nebyl schopen se vymanit.  
 Tato viditelná smyslová skutečnost, reálné 
vykoupení otroka, je znamením [́ svátostí́ ] neviditelné 
[vnitřní, duchovní] skutečnosti, vysvobození z područí 
smrti a životní lži [zla, hříchu], jemuž je provinilé lidstvo 
podrobeno a je mimo jeho možnosti se z této situace 
vymanit. Říkáme-li, že Kristus je Vykupitel a že v 
eucharistické bohoslužbě se děje naše vykoupení, 
znamená to naše osvobození z pro nás neřešitelné situace 
– ze zajetí lži, zla, hříchu, jehož plodem je smrt. 
 
 

MŠE VE VĚZENÍ 
 
 Misionář Patrick Reilly strávil čtrnáct 
měsíců v čínském vězení. Neměl postel, 16 hodin 
denně musel sedět v neměnné pozici a nesměl nic 
číst, ani dopisy z domova. Dvakrát denně 
dostával ubohou porci rýže a malou misku 
zeleniny. Postupně chřadnul a jeho jediným 
přáním bylo před smrtí ještě sloužit mši svatou. 
To však bylo nemožné. Jednoho dne ale otec 
Patrick dostal k velkému překvapení kus chleba. 
Jediné, co mu teď ke mši svaté chybělo, bylo 
víno. „Už nemají víno," bleskla mu hlavou 
Mariina slova v Káni galilejské. Modlil se k 
Matce Boží o nemožné. Jak se jeho zdraví 
rapidně horšilo, zavolali k němu vězeňského 
lékaře. Ten doporučil, aby mu dali ovoce. 
Požádal tedy o hrozen vína. Vylisoval pár 
kuliček a šťávu nechal zkvasit. Konečně mohl 
sloužit mši svatou. Byla to pro něj obrovská 
radost a posila. Otec Patrick nakonec čínské 
věznění přežil a dočkal se vysvobození. 
 

 Všude není samozřejmé být na mši svaté. V 
mnoha zemích křesťany tvrdě pronásledují. 
Tam, kde je málo kněží, musí lidé putovat mnoho 
a mnoho kilometrů, aby mohli být na mši svaté. 
 
 

3. neděle adventní   11.12.2022 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.11 Událost vykoupení  


