
1. čtení: Iz 52,7-10 
 

 Prorok Izaiáš jásá nad chvílí, kdy se Hospodin vrátí 
na Sion a ujme se kralování. Ten okamžik nastal 
narozením Božího Syna, který ovšem nechce vládnout 
mocí, nýbrž láskou a slitováním. 
 

 Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který 
přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá 
blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: „Bůh 
tvůj kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas a 
jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak se 
Hospodin vrací na Sión. Radujte se a jásejte 
vespolek, jeruzalémské trosky, neboť Hospodin 
utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil 
Hospodin své svaté rámě před očima všech národů 
a všechny končiny země uzří spásu našeho Boha! 
 

2. čtení: Žid 1,1-6 
 

List Židům připomíná, že Bůh mluvil k lidem 
mnohokrát prostřednictvím proroků. Příchod Božího 
syna ale zastínil všechno předchozí. V Ježíši nám Bůh 
říká vše podstatné. Proto autor tohoto listu mluví o 
době jeho narození jako o ‚posledním čase‘. 
 

 Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v 
minulosti k našim předkům skrze proroky. V této 
poslední době však promluvil k nám skrze svého 
Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také 
stvořil svět. On je odlesk jeho božské slávy a 
výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje 
svým mocným slovem. Když vykonal očistu od 
hříchů, zasedl na výsostech po pravici Boží 
velebnosti a stal se o to vznešenějším než andělé, oč 
je převyšuje svou důstojností, které se mu trvale 
dostalo. Vždyť komu z andělů kdy Bůh řekl: Ty jsi 
můj syn, já jsem tě dnes zplodil? A dále: Já mu budu 
otcem a on mi bude synem. A až bude opět uvádět 
svého Prvorozeného na svět, řekne: Ať se mu klanějí 
všichni Boží andělé! 
 

Evangelium: Jan 1,1-18 
 

 Kristus je Otcovo slovo, které se stalo tělem. Tedy 
Slovo, které se skrze Krista plně uskutečnilo a 
naplnilo. Bůh vždy plní své slovo – před dvěma tisíci 
lety, i dnes.   

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 

7,00 x x    SEB SEB SEB SEB x x 
7,30 SEB SEB x  x x x x SEB 
9,00 SEB; LU SEB x x x x x SEB 

10,30 ŠD LE x x x x x LE 
18,00 x x ŠD x LU     SEB 1) 1600 SEB x 
18,30 x x x LE  x SEB 2400 SEB x 

  

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

 \ 

   
Bůh vstoupil do lidského světa a stal se člověkem. Jeho neuvěřitelná pokora dává naději, že Bůh 
rozumí lidskému životu s jeho trápením a starostmi, ale také našel odpověď, která nás zachraňuje.  

	 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, 
a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. 
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo 
nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem 
lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho 
nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval 
se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, 
aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím 
světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo 
pravé, které osvěcuje každého člověka; to 
přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal 
skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, 
ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal 
moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho 
jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani 
z vůle muže, ale z Boha.  
 

 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm 
vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem 
řekl: Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, 
neboť byl dříve než já.“ Všichni jsme dostali z jeho 
plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán 
skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše 
Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený 
Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm 
podal zprávu 
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Na Hod Božího narození (25.12.) a na svátek 
sv. Štěpána bude kostel v Sebranicích 
otevřen od 14,00 do 17,00 hodin 
k soukromé modlitbě a návštěvě Betléma. 
 

• V úterý 27.12.2022 si můžete přinést víno 
k požehnání, které proběhne v závěru mší 
svatých.  
 

• V úterý 27.12.2022 bude v kostele sv. 
Mikuláše v Sebranicích v 17,00 hodin 
Vánoční zpívání v podání sádecké scholy. 
 

• Ve středu 28.12.2022 bude v kostele 
v Sebranicích pohřební mše svatá za 

Pro tento týden jsme pro vás vybrali celkem snadný úkol. Při návštěvě Betléma (v kterémkoli 
kostele) si udělejte fotografii se svými rodiči a sourozenci a pošlete na farní adresu 
farnost@farnostsebranice.cz . Pokud napíšete, jakou modlitbu jste se společně u Betlému pomodlili, 
získáte navíc zlatou cihličku (= další tři body). A teď už vám, i vašim rodičům a prarodičům, přejeme 
abyste hezky a radostně prožili letošní Vánoce. 
 

Milí kamarádi, 
 

ani se to nezdá, jak ten čas rychle utíká, a první část soutěže O liturgii je za námi. 
Na začátku jsme vám slíbili vyhodnocení první části soutěže o letošních Vánocích. 
Do soutěže se nepřihlásilo mnoho dětí, ale z těch, kdo vytrvali, jsou: Kubík a 
Honzík Paulíčkovi ze Širokého Dolu, kteří získali 37 bodů, a ze Sebranic Pepa 
Motyčka s 34 body a Martinka Kysilková, která dosáhla 24 bodů. 
 

Blahopřejeme naši vytrvalcům a ceny za první kolo jim předají na faře. Soutěž však 
pokračuje dál (začínáme opět od nuly) a zapojit se mohou i další děti, stačí jenom 
posílat odpovědi na dané otázky, které najdete v každém Slově na neděli. Další 
vyhodnocení bude o Velikonocích a úplný závěr na konci školního roku 2023.  

zemřelou paní Jiřinu Chadimovou a poté rozloučení s ní na místním hřbitově. 
 

• V sobotu 31.12.2022 bude v 16,00 hodin mše svatá spojená s hlášením o dění ve farnosti v 
roce 2022. Po mši svaté ve 23,00 hodin jsou účastníci zváni na malé pohoštění do tunelu na 
faře. 
 

• Žehnání domů proběhne v sobotu 7.1.2023. Zájemci se mohou zapsat do seznamu na stolku 
ve Velké síni. 
 

•  V sobotu 7.1.2023 bude na Skalce ples SDH Lubná. Všichni jste srdečně zváni. 
 

• Zveme všechny na 15. farní ples, který se bude konat 13.1.2023 v kulturním domě Sebranice. 
Prosíme o příspěvek do tomboly. Předem všem děkujeme a těšíme se na vás. Pořadatelé z 
farnosti. 
 

• V neděli 29.1.2023 bude ve 14,00 hodin Akademie Dona Boska v KD Sebranice. Prosíme 
šikovné kuchařky o napečení buchet a koláčů. Přinést je můžete v neděli do 13,45 hodin do 
sálu. Těší se na vás tým Animátorů. 
 

• V zákristii v Sebranicích si můžete zapsat intence na mše svaté na rok 2023. 
 

• Děkujeme všem, kdo pomohli v předvánočním úklidu v kostele a na faře, při stavění a 
výzdobě stromků a Betléma a květinové výzdobě. 
 

• Děkujeme také všem, kdo připravili a rozdávali vánoční dárky pro dříve narozené. 
 
 

 

Bára aOndra 



      Příští redakční uzávěrka: 28.12.2022. 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  

  Přilnutí ke Kristu je také přilnutí k jeho 
mystickému či duchovnímu tělu jehož je Kristus hlavou 
– k církvi, neboť právě ve společenství Božího lidu 
nám Bůh dává všechny potřebné prostředky [dary], 
jimiž se – za naší aktivní spolupráce – děje naše 
vykoupení. Hovoříme o milostech Božích [srov. viz 
výše sv. Bernard]. Tyto milosti, nebo dary Ducha 
svatého, jsou navýsost rozmanité a nanejvýš rozmanité 
jsou i způsoby, místa, životní situace a díla, jimiž a 
v nichž nás Bůh obdarovává. Říkáme, že posvěcuje 
celý náš život, naši službu a poslání [práci], konáme-li 
je v Kristu, posvěcuje naše vztahy… Boží dary 
dostáváme především skrze modlitbu, osobní i 
společnou, skrze níž toto posvěcení života přichází…  
 

 Nejbohatěji však Bůh obdarovává skrze společnou 
modlitbu církve – skrze slavení liturgie. Především 
proto, že liturgická modlitba je modlitba Krista a jeho 
mystického těla. I liturgická modlitba je co do projevů 
rozmanitá. Posvěcení dne – tzv liturgie hodin [breviář], 
rozmanitá žehnání a svěcení, kterým říkáme svátostiny, 
liturgický rok, který nás opakovaně provádí 
tajemstvími Kristova života a díla a jeho dva vrcholy – 
slavnost Narození a slavnost Velké noci, s přípravným 
obdobím [advent doba radostného očekávání Kristova 
příchodu a tzv čtyřicetidenní neboli postní doba, která 
vybízí k obnově, změně smýšlení a vrcholí obnovením 
křestního závazku o Velké noci]. Prodloužením těchto 
vrcholných slavností pak je doba Narození – tzv 
vánoční, a doba velikonoční, uzavřená slavností seslání 
– daru – svatého Ducha.  
 

 Tak jako celý náš život a veškeré naše konání 
směřuje a má směřovat ke slavení liturgie, tak 
liturgická modlitba vrcholí ve slavení svátostí. 
Základem svátostného života je křest, vrcholným 
projevem pak slavení eucharistie [mše svaté]. Slavení 
eucharistie, zvláště v dne Páně, je vrcholem a zdrojem 
nejen života církve, ale též jednotlivě života každého 
z nás.  
 

 Znovu připomenu, že Bůh obdarovává v církvi. A 
jeho dary nejsou pro naší soukromou potřebu ani pro 
naší soukromou spásu, ale pro službu mystickému tělu, 
pro jeho růst a zrání, a v něm i našemu zrání a růstu a 
ke společné spáse.  

  
 

 

ZÁSTUPCI CÍRKVÍ Z EU V ČESKU 
 

 Premiéra Petra Fialu v rámci předsednictví 
EU navštívila ekumenická delegace vedená 
kardinálem Hollerichem, který přišel spolu 
s předsedou Konference evropských církví 
reverendem Christianem Kriegerem. COMECE 
zastupuje všechny katolické biskupské 
konference v Evropě a CEC sdružuje 113 
evropských církví: protestantské, anglikánské a 
pravoslavné. Společně mluví za 380 milionů 
křesťanů z 27 zemí EU, v nichž žije 448 milionů 
obyvatel. Článek 17 Smlouvy o fungování EU 
zavazuje Unii ke strukturovanému dialogu 
s náboženskými komunitami. Organizace 
spolupracují na tom, aby v EU bylo více 
spravedlnosti, míru a větší ochrana životního 
prostředí, tedy stvoření.   
 

 Na setkání se probírala současná situace na 
Ukrajině s dopady energetické krize. Delegace 
ocenila významnou pomoc, kterou Česko 
Ukrajině poskytuje. Jednalo se též o tématech, 
jako je klimatická změna nebo další fungování 
EU a její rozšiřování o balkánské země. Hledá se 
způsob, jak může být evropský projekt stabilnější 
a udržitelnější. Zdá se, že fungování EU potřebuje 
změny ve způsobu rozhodování. Některé členské 
země totiž váhají s rozšiřováním EU, kterému 
nyní brání současný princip jednohlasnosti. Zdá 
se, že by se mělo rozhodovat spíše podle názoru 
kvalifikované většiny, která by dávala větší šanci 
pro přijetí nových členů, jako je nyní Albánie a 
Severní Makedonie. 
 

CHARITA POMÁHÁ BEZDOMOVCŮM 
 

 Arcidiecézní charita Praha pomáhá mimo jiné 
též výrazně bezdomovcům, pro které je zvláště 
zimní období tíživé. Pro lidi bez domova zřizuje 
Charita síť azylových domů, nocleháren a 
nízkoprahových denních center, které v zimě 
zvětšují své kapacity. Tak na příklad v 

Azylovém domě sv. Terezie v pražském 
Karlíně Charita provozuje Nízkoprahové 
denní centrum, které od 1. prosince funguje 
v rozšířeném provozu, denně od 9 do 17 
hodin. Lidé bez domova zde mohou přečkat 
mrazy v teple, mohou zde dostat na zahřátí 
teplou polévku a nápoje i oblečení. Kapacita 
centra je 100 osob za den. V případě potřeby, 
pokud by nebyla volná lůžka 
v noclehárnách, se Nízkoprahové centrum 
otevře i v noci.  
 

 Arcidiecézní charita Praha se též podílí 
na provozu ubytovny s možností 
celodenního pobytu klientů ve Vladimírově 
ulici v Praze 4. Kromě toho vysílá Charita 
denně do terénu své pracovníky, kteří osoby 
na ulici vyhledávají a informují je o denních 
centrech a možnostech přespání 
v noclehárnách. Pomáhat však může i široká 
veřejnost, třeba jen tím, že upozorní zá-
chrannou službu, příp. policii, když se venku 
v mrazivém počasí setká s nějakým zimou a 
hladem ohroženým trpícím člověkem.   
 

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

POPELKA NAZARETSKÁ 
 
 
 

 Použil jsem slovo spása. Výrazy, které 
překládáme slovem spása mají v hebrejštině i řečtině 
širší význam. Slovo jóšúa‘ znamená též pomoc, jéša‘ 
osvobození, záchrana, a ješú‘áh záchrana, vítězství. V 
řečtině pak slovo spása sótéria znamená záchrana, ale 
též ochrana, štěstí, blaho. Sloveso sózó spasit, 
zachránit, uzdravit, zachovávat v neporušenosti, ale 
též šťastně někam dospět – tj šťastně dospět k cíli, ke 
smyslu… Jaký je rozdíl mezi vykoupením a spásou? 
Zkusíme odpovědět. 
 

HUMOR NA KONEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pepík šel za včelařem pro med. Včelař mu nalil plný 
hrnec medu a povídá: 
„A kde máš peníze, chlapče?“ 
„Maminka mi je dala do toho hrnce.“ 
 
Lékař povídá pacientovi: „Vaše dny jsou 
sečteny. Zítra jděte do práce!“ 
 
 
 
 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.13 Událost spásy 

Zveme vás na hudební 
představení Renčovy  
Popelky Nazaretské  

v neděli 8.1.2023  
v 16,00 hodin  

v kostele sv. Mikuláše 
v Sebranicích. 

Jako hosté vystoupí 
žesťový kvintet z Valašské 

Polanky s vánočními (známými 
i neznámými) koledami. 

Těšíme se na vás. 
 

Maruščina Kvítka 
Autor: Václav Renč, 1911–1973 

český básník a dramatik 


