
1. čtení: Iz 7,10-14  
 

 Mnoho staletí před Kristem předpověděl prorok 
Izaiáš zázračné narození dítěte z panenské matky. 
Poslání dítěte vyjadřuje jméno Emanuel – Bůh 
s námi. V Ježíši je nám Bůh skutečně stále nablízku. 
 

 Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka 
Izaiáše: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého 
Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na 
výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu 
pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, 
Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že 
omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám 
Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno 
Emanuel, to je Bůh s námi.“ 
 

2. čtení: Řím 1,1-7  
 

 Apoštol Pavel se v listu do Říma prohlašuje za 
hlasatele radostné zvěsti. Je to zvěst o Ježíši Kristu, 
který jako člověk pochází z rodu Davidova a 
zároveň je mocným Božím Synem. 
 

 Bratři! Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za 
apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už 
předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o 
svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu 
Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný 
Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš 
Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské 
poslání, abychom na oslavu jeho jména přivedli k 
ochotnému přijetí víry všecky národy. K nim patříte 
i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal. Všem v 
Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu 
svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, 
a od Pána Ježíše Krista. 
 

Evangelium: Mt 1,18-24  
 

 Svatý Josef z vnuknutí anděla vykoná to, co si přeje 
Bůh. Ukazuje se tím nejen jeho spravedlnost, ale 
zvláště věrnost Boha, který chce přebývat mezi lidmi.    

	 S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho 
matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve, 
než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z 
Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl 
spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se 

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  –  4 .  N E D Ě L E  A D V E N T N Í  
Poslední adventní neděle již zaměřuje pohled na události předcházející narození dítěte Ježíše. Ve 
skutečnosti nešlo o idylické okamžiky, ale o chvíle velkého napětí, a také víry v Boží moc. Modlíme 
se i my o dar naděje a důvěry v Boží pomoc?  

tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se 
mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, 
neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť 
dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna 
a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od 
hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl 
Pán ústy proroků: „Hle, panna počne a porodí syna 
a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi.“ 
Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu 
anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.  
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• V neděli 11.12.2022 bylo při sbírce na 
kněžský seminář a formaci bohoslovců 
vybráno 16.027, - Kč (z toho v Lezníku 
1.865, - Kč). V posledním týdnu jsme dostali 
dar a 1.500, - Kč a 500,- Kč. Děkujeme všem, 
kdo bohoslovcům i farnosti přispěli.  

 

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

 

• 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 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 Sebranicích. 
Prosíme ochotné muže o pomoc a od 15,00 
hodin děti na výzdobu stromků. 

 

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

 

• Děkujeme všem, kdo pomohli připravit a 
zorganizovat výtvarnou víkendovku. 

 

• V kanceláři na faře si mohou odběratelé 
Nezbedy a IN! vyzvednout svůj časopis. 

v První křesťany ani nenapadlo, že by jejich znamením mohl být kříž – nástroj mučení a 
umučení nejen Pána Ježíše, ale také tisíců křesťanů. Užívali znamení, která dnes vidíme 
nalepená na autech věřících řidičů – jednoduchý obrázek ryby. V řečtině má totiž ryba 
název ICHTHYS (IX0YE). Je to slovo složené z prvních písmen věty „Ježíš Kristus, 
Boží Syn, Spasitel“.  
 

Symbol ryby byl pro první křesťany tajným poznávacím znamením. Když bylo potřeba 
zjistit, jestli je někdo neznámý skutečné křesťanem, nebo jestli se za něho jen vydává, 
stačilo nenápadné zjistit, jestli ví, co obrázek ryby znamená. 
 

v Kříže najdeme i mimo kostel, lidé jimi vyjadřovali např. vděčnost za Boží pomoc nebo 
si připomínali nějakou tragickou událost. 

PRO ZVÍDAVÉ NĚCO NAVÍC: 

Milí kamarádi, 
 

kříž je v každém katolickém kostele. Připomíná nám Ježíšovu 
smrt na hoře Golgotě. Kříž pro křesťany není znamením smrti, 
ale znamením spásy a nového života, protože Ježíš Kristus vstal 
z mrtvých. Kříž míváme také doma na zdi, nebo ho nosíme na 
řetízku na krku. Věřící člověk tím vyjadřuje svou víru v Ježíše 
Krista. 

	

Bára a Ondra 

Vyfotografuj alespoň 2 kříže, které se 
nachází v okolí tvého bydliště. Výsledek 
pošli na farnost@farnostsebranice.cz  
Menším dětem mohou samozřejmě 
pomoci rodiče.  
 

A protože se Vánoce kvapem blíží, 
přejeme vám požehnané svátky a 
radost nejen z dárků, ale i společných 
chvil u vás doma. 
 

 

 Někteří lidé se ptají: co je na Vánocích tak význačného 
a důležitého? Proč křesťané dokola opakují, jak je důležité, 
že na svět přišel Ježíš Kristus. Změnilo se něco jeho 
příchodem? 
 Odpověď může znít i takto: Ježíš nepřinesl nic, co by na 
světě už nebylo. Jen lidé přestali vnímat, že svět je plný 
Boží lásky. Ježíš nám to přišel připomenout. 
 

 Ježíš jako člověk cítil hlad a jako Bůh nasytil pět tisíc lidí. 
Jako člověk plakal pro svého přítele Lazara a jako Bůh ho 
vzkřísil z mrtvých. 

Papež Lev I. 



      Příští redakční uzávěrka: 21.12.2022. 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  

   

  Náš Pán, Ježíš Kristus, pravý Boží Syn a plně 
jeden z nás, je tedy především naším Vykupitelem. Bůh se 
stal člověkem, aby odstranil překážku, kterou my, svojí 
vzpourou proti Bohu, stavíme mezi sebe a Boha. Říkáme, 
že nás Bůh v Kristu ́ smířil sám se sebou  ́[2K 5:18]. Kristus 
je Vykupitelem celým svým životem – od narození až po 
oslavení. Toto poslání je předznamenáno již jeho jménem: 
Ježíš [Ř Iésús] zní v hebrejštině jehóšua‘, nebo zkráceně 
jóšúa‘. Je složeno ze dvou slov – tzv ́ teoforické složky ,́ tj z 
části Božího jména jhwh [jehó, jó] a slovesa jášá‘ spasit, 
vykoupit, vysvobodit, zachránit [hóšía‘]. Jméno Ježíš tedy 
znamená Hospodin [Jahve] zachraňuje, nebo prostě 
Zachránce, Vysvoboditel, Spasitel.  
 Nyní můžeme lépe porozumět slovům anděla ke 
sv.Josefovi: ́ dáš mu jméno Ježíš; protože on vysvobodí svůj 
lid od jeho hříchů  ́[Mt 1:32.34]. V češtině i v řečtině není 
smysl této věty srozumitelný, ale při překladu do hebrejštiny 
nesnáz zmizí: ´dáš mu jméno Spasitel [jóšúa‘], protože on 
spasí [hóšía‘] svůj lid… .́ Je to slovní hříčka. Ale vraťme se.  
 Ježíš nás Vykoupil svou stálou a naprostou poslušností 
Otci. On sám říká: J́á mám k jídlu pokrm, který vy 
neznáte… Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě 
poslal, a dokonat jeho dílo…  ́[J 4:32.34]. My tento pokrm 
skutečně neznáme, neboť nemáme Ježíšovu poslušnost vůči 
Otci. Máme trvalý sklon jít si svou vlastní cestou a Boha ze 
svého života vypouštět: Jsme nejen nedokonalí lidé, kteří 
potřebují růst, jsme také vzbouřenci, kteří potřebují složit 
zbraně  ́[C.S Lewis: Problém bolesti]. Ježíšova poslušnost je 
poslušností až k smrti na kříži.  
 Říkáme: vzal na sebe naše hříchy a vykoupil nás svým 
křížem. ́ Mzdou hříchu je smrt…  ́[Ř 6:23]. Ježíš tuto mzdu 
zaplatil místo nás: źrušil dlužní úpis, jehož ustanovení 
svědčila proti nám, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na 
kříž́  [Ko 2:14]. Ježíšova smrt na kříži není prolitá krev, 
kterou vyžaduje krutý Bůh jako úplatu za to, že nám odpustí, 
ale Boží láska, která se za nás vydává: ṕrotože [Ježíš] 
miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do 
krajností  [J 13:1].  
 Plodem Ježíšovy poslušnosti je vzkříšení a oslavení 
našeho lidství. Plně se uskutečnilo právě v Něm. On je 
prvotinou mezi vzkříšenými a oslavenými, má plnou účast 
na Božím životě a všechny lidi táhne s sebou do téže radosti. 
Plody Ježíšovy poslušnosti až k smrti nám Bůh daroval. 
´…ale darem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši, 
našem Pánu  ́ [Ř 6:23]. Jejich účinky se na nás mohou 
projevit a můžeme z nich mít trvalý užitek, ale nikoli 

  
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

 

„ČESKÁ“ ADOPCE NA DÁLKU SLAVÍ 
 V roce 1993 začali díky pomoci z Česka 
studovat první školáci v indické Kalkatě. Pomoc 
se díky velkému zájmu rozšířila do Ugandy a 
dalších zemí. Do školních lavic čeští dárci poslali 
za tu dobu neuvěřitelných 36 tisíc dětí, kterým tak 
zajistili vzdělání a díky tomu i lepší uplatnění v 
životě i možnost větší pomoci dalším lidem.  
 

 Nejvíce dětí, kterým byla za tu dobu 
poskytnuta pomoc bylo z Indie (23 tisíc) a dále z 
Ugandy 10 tisíc). Tím to ale nekončí. Absolventi 
programu Adopce na dálku, kteří získají dobré 
zaměstnání a pravidelný příjem zpravidla 
podporují vzdělání svých sourozenců, příbuzných 
a známých a často i neznámých chudých dětí. 
 

„Jsem vděčná za pomoc, kterou jsem dostala. 
Moji „adoptivní rodiče“ jsou mi vzorem. Chci 
pomáhat dalším dětem, aby dostaly stejnou šanci, 
jakou jsem v životě dostala já,“ píšou absolventi. 
A tak se dobro šíří dál. Jeden z absolventů, Philip 
Walakira, založil v Ugandě organizaci, která 
podporuje více než 200 potřebných dětí. „Adopce 
na dálku mi změnila život. Dala mi nejen 
vzdělání, ale dala mi i inspiraci k mému 
životnímu poslání,“ napsal Philip.        
 

GYMNÁZIUM UKRAJINĚ 
 Iniciativu pomoci projevili na jaře studenti a 
nyní i učitelé gymnázia, kteří zorganizovali 
„Adventní svačinu pro Ukrajinu.“ V den sv. 
Ondřeje, který se mimo jiné uctívá jako patron 
Ukrajiny, přinesli učitelé do školy hromady 
dobrot, které sami připravili – špenátový slaný 
koláč quiche, dorty nebo tvarohové koláče -, a o 
přestávkách je nabízeli studentům a zaměstnan-
cům školy. Celkem tak vybrali 9,6 tis. korun, 
kterými podpoří projekt Arcidiecézní charity 
Olomouc na zajištění generátorů elektřiny pro 
válkou sužovanou zemi. „Chtěli jsme jako učitelé 
také přiložit ruku k dílu a zapojit se. Situace na 
Ukrajině je vážná, blíží se zima, a proto jsem moc 

ráda, že tamním obyvatelům můžu pomoci,“ říká 
pedagožka A. Řezníčková, jedna z těch, kteří 
přinesli do školy své kuchařské výtvory a 
prodávali je studentům a zaměstnancům.  
 

 Iniciativu oceňuje i ředitel školy Košárek: 
„Naše gymnázium hned po ruském vpádu 
zorganizovalo několik akcí na podporu 
ukrajinských obyvatel. Vezli jsme tam například 
několik automobilů naložených humanitární 
pomocí, a většinu zorganizovali studenti.“  
 

 Jde o krásné příklady křesťanského soucitu, 
solidarity a vynalézavosti lásky těch, kteří i když 
nemají zrovna moc peněz nazbyt, dovedou 
pomoci.  
  
NALEZENÍ KRISTOVA KŘÍŽE 
 Císař Konstantin, který ukončil pronásledování 
křesťanů, poslal do Jeruzaléma své „archeology“, 
aby se pokusili najít Kristův hrob. Chtěl nad ním 
postavit velký kostel. Praktických záležitostí se ujala 
jeho maminka, svatá Helena. Pátralo se také po kříži, 
na kterém Ježíš zemřel. V roce 326 se našel hrob 
vytesaný ve skále a v něm tři dřevěné trámky, trnová 
koruna, tři velké hřebíky a tabulka s nápisem, o 
kterém se ve svém evangeliu zmiňuje svatý Jan.  
 

 To, že nenašli celé kříže, ale jen příčná břevna, 
nálezce nepřekvapilo. Bylo obvyklé, že svislý trám 
kříže byl na popravišti trvale a pevně zasazen do 
země a odsouzenci nesli jen trám příčný. Na nesení 
celého kříže by jim po předchozím mučení 
nezbývaly síly. Bylo ovšem potřeba zjistit, který ze 
tří trámů je ten, na kterém zemřel Ježíš. Podle 
legendy byla jedna na smrt nemocná žena 
uzdravena, když se dotkla jednoho ze tří břeven. To 
bylo břevno kříže Ježíše Krista. 
 
 

 Kříž je znamením Ježíšovy oběti a vítězství 
nad smrtí. Promlouvá k lidem, kteří trpí, jsou 
nemocní a osamocení. Je znamením Boha. který 
povyšuje ponížené, dává sílu slabým, překonává 
rozdělení, přemáhá nenávist láskou a dává 
naději. Kříž přináší uzdravení. 
 
 
Podle  www.vaticannews.va/cs a KT upravil P. J. 
Kopecký 

´mechanicky .́ Musíme je svobodně, svou vůlí a ze svého 
rozhodnutí, přijmout. Křesťanská víra není ani soubor 
morálních předpisů, ani intelektuální souhlas s nějakou 
naukou, ale přijetí Božího daru: osoby Ježíše Krista. Přilnutí 
ke Kristu, zpodobení se s Kristem, říkáme že Krista 
následujeme. Ani toto však není pouze z nás. ´Že chcete, i 
jednáte, působí přece ve vás Bůh  ́[F 2:13].  
 K tomu říká svatý Bernard z Clairvaux [klérvó]: 
´Milost působí se svobodnou vůlí tak, že ji jen na počátku 
předchází. V dalším jí vždy provází. Předchází jen proto, 
aby s ní vůle začala spolupracovat. Takže to, co začala 
milost sama, obě rovným dílem dovádějí k cíli. Na každém 
kroku působí společně; ne jednotlivě, ne střídavě, nýbrž 
zároveň. Ne, že by část působila milost a část svobodná 
vůle, ale každá z nich působí celek v nedílné spolupráci. 
Jedna i druhá tedy působí celek, ale jako se všechno děje ve 
svobodě vůle, tak se všechno děje z milostí . 
 
 

HUMOR NA KONEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Rozhodl jsem se, že už nikdy nebudu uzavírat 
sázky.“  
„Ty? Nevěřím!“ 
„Nevěříš? Tak se vsaď!“ 
 
Matka říká synovi: „Dokud nenapíšeš úkoly, 
nedostaneš večeři.“ 
Syn: „A co je k večeři?“ 
 
 
 
  

4. neděle adventní   18.12.2022 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.12 Zrušil dlužní úpis  

Kdepak ti Novákovi jsou? Už tady měli dávno být! 


