
1. čtení: Num 6,22-27  
 

 První část Čtvrté knihy Mojžíšovy obsahuje 
předpisy spojené s kultem. Mezi nimi jsou uvedena 
slova takzvaného Áronského požehnání. Žehnat 
znamená svolávat na člověka Boží dobro. 
 

 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho 
synům: Tak budete žehnat izraelským synům; 
budete jim říkat: ‚Ať tobě Hospodin požehná a 
ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou 
tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou 
tvář a dopřeje ti pokoje!‘ Budou vzývat moje jméno 
nad izraelskými syny a já jim požehnám.“ 
 

2. čtení: Gal 4,4-7  
 

List Galaťanům rozebírá otázku povinnosti plnit 
předpisy Mojžíšova zákona. Přirovnává Izraelity k 
dětem, které plní rozkazy podobně jako otroci, protože 
jsou nedospělé. Ale skrze Krista jsme přijati za 
dospělé syny, jsme tedy svobodní. Úryvek ze čtvrté 
kapitoly listu Galaťanům je zde zařazen kvůli zmínce 
o narození ze ženy. 
 

 Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého 
Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, 
aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme 
byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal 
nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který 
volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok, ale syn a 
jako syn také dědic skrze Boha. 
 

Evangelium: Lk 2,16-21  
 

 V evangeliu Lukáš stručně uzavírá vyprávění o 
narození Ježíše. Pastýři potvrzují význam této 
události. Maria je zde jako jakýsi protiklad ostatních, 
kteří se „divili“, a uchovává vše v srdci. Obřízka je 
pak potvrzením naplněných zaslíbení.   

	 Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a 
Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, 
vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. 
Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim 
pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala 
v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. 
Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a 
viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 

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 ŠD 
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. 
 

 \ 

   
Slavnost Matky Boží je současně prvním dnem kalendářního roku. Symbolicky tak začínáme nový 
rok s Pannou Marií, vyprošujeme si její pomoc a zároveň prosíme o mír pro celý svět.  

dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, 
jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském 
lůně.  
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Ke konci roku jsme dostali dary pro farnost 
14 tis. a 3 tis. korun a na BÚ 4 tis., 3 tis., 2x 
1 tis. a 500,- korun. Děkujeme všem, kdo 
farnosti přispěli.  
 

• V neděli (1.1.) a příští neděli (8.1.) se budou 
prodávat vstupenky na farní ples (po ranní 
i velké mši). 
 

• V úterý 4.1.2023 bude ve 14,00 hodin 
v kostele v Sebranicích pohřební mše svatá 
za zemřelou paní Anežku Vackovou a poté 
rozloučení s ní na místním hřbitově. 
 

• Žehnání domů proběhne v sobotu 7.1.2023. 
Zájemci se mohou zapsat do neděle (1.1.) na 
seznam 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. 
 

• Sebraničtí animátoři srdečně zvou všechny 
děti a rodiče na Dětský hvězdný ples, který 
se uskuteční 21.1.2023 v 15,00 hodin v 
kulturním domě v Sebranicích. Zároveň také 
moc prosíme o příspěvek do tomboly. 
Děkujeme. 
 

• 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. 

 
 

v Sochy a obrazy mají lidem připomínat biblické příběhy a životy svatých, aby o nich mohli 
přemýšlet. Nemodlíme se k obrazům a sochám, ale o přímluvu k těm, koho představují. 
Dříve, kdy mnoho lidí ještě neumělo číst a cena knih byla tak vysoká, že si je málokdo 
mohl dovolit, sloužily vymalované příběhy z Bible nebo ze života svatých jako taková 
kniha. 

 

v Východní církve říkají obrazům svatých ikony. Podle pravoslavných křesťanů se ikony 
mají číst, aby jim člověk porozuměl a mohl světce následovat. Neříkají, že se ikony malují, 
ale že se píší. To nám může připomínat, že se na obrazy a sochy v kostele nemáme jen 
dívat, ale máme je „číst", to znamená – snažit se přijít na to, co chtěl autor sdělit pro náš 
život. Skutečné umění dokáže sdělovat i to, co bychom slovy vyjádřili obtížně. Umělecká 
díla v kostele nejsou tedy jen pro okrasu 

Milí kamarádi, 
 

Obraz nebo socha Panny Marie je snad v každém katolickém kostele. Panna 
Maria se stala matkou Božího Syna a je také matkou naší i matkou církve. Maria 
je pro nás vzorem víry a lásky. Patří jí zvláštní úcta. Bývá nazývána naší 
přímluvkyní, pomocnicí nebo ochránkyní. 

ÚKOL č. 14	
Tento týden je opět lehký úkol. Jakou modlitbu k Panně Marii a jaké 
poutní místo znáš? Napiš to a pošli na farní adresu 
farnost@farnostsebranice.cz .  
 
 
 
 
 
 

P.S. A ještě jedno upozornění. Soutěž pokračuje dál, další sečtení bodů 
a odměna pro soutěžící bude o Velikonocích a potom bude třetí, 
poslední etapa, tentokrát už o hlavní ceny: koloběžku, kopací míč a 
čelovku. 
 
P.S.S. O soutěži můžeš říct i svým kamarádům, ať se, pokud budou 
chtít, zapojí. 😊 
 



      Příští redakční uzávěrka: 4.1.2023. 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  

  Výrazy spása a vykoupení vesměs používáme 
jako synonyma. Není to špatně, oba výrazy jsou si 
velmi blízké. Označují jediné Boží dílo, které Bůh 
vykonal a koná v Kristu Ježíš. Výrazy se liší hlavně 
tím, že zdůrazňují jiná těžiště Kristova díla.  
 

 Vykoupení klade důraz na Kristovo dílo nápravné 
– obnova padlého člověka [reparace, restaurace L 
reparare, restauratio]. Ústředním tématem vykoupení 
je tedy hřích. Pád člověka do hříchu a osvobození 
člověka od hříchu.  
 

 Slovo spása má širší význam. Zahrnuje v podstatě 
také vykoupení z otroctví lži – hříchu, ale neklade na něj 
největší důraz. Ústředním tématem je zde dovršení 
Božího díla stvoření a divinizace [´přebožstvení´] 
člověka, skrze Krista a v Kristu, a tím dovršení smyslu 
celého stvoření podle prvotního tvůrčího záměru Boha 
Stvořitele.  
 

 Je třeba rozlišit dvě věci. Nejvyšší záměr Stvořitele, 
tj smysl a cíl celého stvoření. Ten se uskutečňuje ve 
Vtělení. Bůh se v Kristu sjednotil se stvořeným 
člověkem. Tento účel je první v tvůrčím myšlení Boha. 
Je to Jeho první, prvotní záměr.  
 

 Druhá věc je vykoupení. Je nezpochybnitelným 
historickým faktem, že se lidstvo skutečně provinilo a 
proviňuje čím dál víc, proto potřebuje též vykoupení. 
Aby mohl člověk vstoupit do nadpřirozeného řádu, 
k účasti na plnosti Božího života, je třeba nejprve 
odstranit překážku mezi Bohem a člověkem – hřích. 
To učinil Bůh v Kristu. Kristus je nejprve Vykupitel.  
 

 Cílem Božího díla stvoření však není člověk, tak 
jak je a jak byl na počátku stvořen, tj jako dobré, ale 
neukončené stvoření – jako přirozený člověk. Cíl a 
smysl života člověka je nadpřirozený, člověk nově 
stvořený, nově narozený, schopný mít účast na životě 
samotného Boha. Sám Pán nám říká: ´Amen, amen, 
pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže 
spatřit Boží království… Jestliže se nenarodí někdo z 
vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království  ́[J 
3:3.5]. Stejně jako vymanění se ze hříchu, ani naplnění 
tohoto cíle lidského života není v našich přirozených 
silách a možnostech, je to nadpřirozené – naši 
přirozenost přesahující – Boží obdarování. A právě 

  
 

 

ARCIBISKUP JAN ‚RYTÍŘEM‘ 
 Řád Božího hrobu povýšil arcibiskupa 
Graubnera do nejvyššího stupně, tedy rytíře 
velkého kříže. Tato hodnost se obvykle uděluje 
kardinálům. Řádový velmistr kardinál Filoni takto 
ocenil zásluhy arcibiskupa Graubnera o život 
řádového společenství v České republice. Řád 
Božího hrobu působí jako charitativní organizace a 
svými aktivitami se přímo účastní papežské péče o 
katolické instituce a posvátná místa ve Svaté zemi.  
 

 Po roce 1918 je Jan Graubner šestým rytířem 
velkého kříže z českých zemí. Mezi předchůdce 
patřili na příklad starobrněnský opat František 
Bařina, prezident Tomáš G. Masaryk a jako 
poslední před arcib. Graubnerem v r. 1933 kardinál 
Karel Kašpar.    
 
SVITAVSKÝ BETLÉM 
 V roce 2012 převzalo svitavské muzeum 
poničený betlém ze sbírek východočeského muzea 
v Pardubicích.  Betlém byl ve velmi špatném stavu. 
Na mnoha místech chyběly části, které bylo nutno 
doplnit. Měl poškozené barvy, dost toho bylo v 
průběhu let necitlivě přemalováno, zůstala jen torza 
některých mechanických částí. Vedle celé řady 
renomovaných restaurátorů v čele se Šárkou a 
Petrem Bergerovými z Písečné se na opravách 
podílel také Kamil Andres, známý restaurováním 
Proboštova betlému. Právě restaurátor Andres 
zrekonstruoval všechny mechaniky a celý betlém 
znovu postavil a rozpohyboval. Velký svitavský 
mechanický betlém měří na délku patnáct metrů a 
na výšku dva a půl metru. Tvoří jej 665 figur a 
budov a 62 pohyblivých částí. Vznikal postupně 
skoro 150 let. 
 

  Je v plánu zpřístupňovat betlém nejen o 
Vánocích, ale příležitostně i během roku. 
Nepřetržitému návštěvnickému provozu nyní 
brání jeho nevhodné umístění. Připravuje se však 
projekt na zřízení svitavského Muzea 

mechanických betlémů. To by mělo být 
dokončeno v r. 2027. Měl by zde být vystavován 
Velký svitavský mechanický betlém i další 
mechanické betlémy. Vznikne tak jedinečné místo, 
které představí betlémářství jako živé řemeslo a 
stále se vyvíjející lidové tradice.     
 
 

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

NÁMOŘNÍK  
 

 Když bylo Kvídovi 18 let, usmyslel si, že 
bude námořníkem. Jednou rodičům oznámil, 
že popluje na dalekou cestu. Táta ho na 
rozloučenou objal, máma mu přichystala ranec 
a do kapsy mu strčila nenápadně papírek a 
zašeptala: „Tohle je obrázek Panny Marie. 
Panna Maria tě vždycky ochrání“. 
 

 Loď zdvihla kotvy a klidně vyplula. 
Několik stovek mil před cílem ale zasáhl loď 
strašný tajfun. Obrovské vlny se převalovaly 
přes loď. Najednou jedna vlna smetla Kvída. 
Moře mělo strašnou sílu. Kvído už se loučil se 
životem, když v tom ucítil, jak ho někdo chytil 
za ruku. Byla to krásná paní, která ho vytáhla z 
vody na loď.  
 

 Ohromený, ale šťastný nemohl uvěřit 
tomu, co se stalo. Krásná paní, která ho 
zachránila z moře, vypadala úplně stejně jako 
Panna Maria na obrázku, který mu dala máma 
před odjezdem a který měl ve své kajutě 
připíchnutý na stěně. Když se potom podíval na 
obrázek pozorně, spatřil, že z obrázku kape 
voda. Jako by Panna Maria před chvílí vyšla 
nečekaně z vody. 
 
 

Panna Maria nás má na očích v každé chvíli 
našeho života. Nechce, aby kdokoliv z nás zahynul 
nebo se ztratil. Ona nám neustále nabízí pomocnou 
ruku. Je jenom na nás, jestli se jí chytneme. 
 
 

toto Bůh s námi a v nás koná skrze Kristovo dílo 
spásy: ´Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, 
pominulo, hle, je tu nové! ́  [2K 5:17].  
 

 Smyslem, vrcholem a cílem stvoření, a nejvyšším 
záměrem Boha Tvůrce, je tedy Kristus, stvořený 
člověk sjednocený s nestvořeným Bohem. Vtělením se 
stvoření dovršilo. Jaký je však účel vtělení směrem 
k člověku, k lidstvu? Odpověď na otázku se odvíjí od 
dvojí koncepce, dvojí možné interpretace textu [a 
dogmatu] o prvotním [dědičném] hříchu: Gn 2-3.  
 

TROCHU HUMORU NA KONEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.14 Nové stvoření 
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