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slovo otce Petra
Drazí přátelé Boží, farnice, farníci 
a farníčata,

stojíme na prahu nového roku, 
do kterého jako vždy vstupujeme 
s pohledem upřeným dopředu na 
věci budoucí. Nevíme, jaký tento 
rok bude, co nás v něm potká, jak 
se bude vyvíjet situace ať už poli-
tická, ekonomická anebo sociální. 
To vše je neznámé. A já vám chci 
na prahu  nového roku přát slovy 
irského novoročního přání:

„Abys zůstal ušetřen každého 
utrpení - to ti nepřeji, ani to, aby 
tvá další cesta byla samá růže a 
aby po tvé tváři neskanula žádná 
slza, abys nezakusil nikdy žádnou 
bolest - nic z toho ti do nového 
roku nepřeji.

Vždyť slzy očišťují srdce, utr-
pení zušlechťuje, bolest a úzkost 
tě uvedou do společenství s Marií 
a Dítětem a jejich úsměv tě naplní 
důvěrou a útěchou.

Mé přání k tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy 

uchovával ve svém srdci draho-
cennou vzpomínku na dobré věci 
života, abys vždy statečně obstál 
ve své zkoušce, když tvrdě spo-
čine kříž na tvých ramenou, když 
vrchol, k němuž nutno vystoupit, 
se zdá nedosažitelný a světlo na-
děje mizí v tmách.

Aby Boží dary v tobě rostly
a celý rok ti pomáhaly vnášet 

radost, sílu v duše těch, k nimž tě 
pojí láska.

Abys vždy měl přítele, jenž je 
opravdový a je hoden tvého přá-
telství, jenž ti dodá důvěry, když 
ti síly slábnou a nedostává se ti 
světla.

Abys vytrval vždy v bouřích 
a dosáhl tak výšin, aby v radosti i 
bolesti provázel tě stále láskyplný 
úsměv vtěleného Slova a aby tě 
s Pánem pojila vždy vroucí láska, 
jak on si to s touhou přeje — kvůli 
tobě.“ 

Požehnaný nový rok!      o. Petr

Živý betlém se tentokrát přesunul z kostela na náměstí.                      foto: Petr Sojka

Jak si Pán Bůh postavil betlém

pokračování na 2. straně

Letos, vlastně už vloni, opět 
po dvouleté přetržce byl živý 
betlém. I když minulý rok 
jsme nacvičovali a nehráli, 
sešli jsme se opět v poněkud 
novém obsazení a s novým 
textem obohaceným o citace 
z knihy E. Monasteria Jak si 
Pán Bůh postavil betlém. 

Tímto bych chtěla poděko-
vat všem odvážným ochotní-
kům, kteří se obětavě do pří-
pravy betléma zapojili. Bylo 
to 18 herců, 5 zpěváků, jedna 
varhanice a jeden mistr zvuku. 
Moc si vážím vašeho nasazení 
a dobré nálady, kterou jste na 
zkoušky přinášeli. Jste skvělí. 

Stejně jako v minulých 

letech jsem opět silně zakou-
šela, že celou akci řídí někdo 
mocnější než já. Někdo, komu 
nejsem hodna ani zavázat ře-
mínky u opánků, natož řídit 
zkoušku. A který má moc rád 
Vánoce a taky ví, že zrovna 
nemáme moc času zkoušet a 
tak. 

Zkrátka, kdo jste živý bet-
lém na kunštátském náměstí  
o štědrodenním poledni vidě-
li, vězte, že šlo spíš o zázrak 
než o dokonale připravené a 
secvičené vystoupení. Opět 
jsem žasla nad tím, že vše kla-
plo. Že měl kdo zpívat i hrát 
a k tomu ještě svítilo sluníč-
ko a voněla polévka i svařák. 

Mimochodem, vybralo se 
krásných 21.000 korun, které 
budou po poradě se sociální 
komisí města rozděleny po-
třebným v Kunštátě a okolí. 

Zkrátka:  „... I viděl Bůh 
vše, co stvořil. A bylo to velmi 
dobré. Ba co víc, bylo to úžas-
né. Zalíbilo se mu to tak moc, 
že se rozhodl narození svého 
Syna vysílat v přímém přeno-
su každý prosinec v dějinách a 
v každém srdci, ve kterém by 
bylo místo pro betlém. A tak 
vznikly Vánoce." 

A my jsme mohli tentokráte 
být u toho.

Bohu díky.
Monika Lepková

Óda na neviditelnost
Každá větší oslava vyžaduje 
dobrou přípravu. Lámeme si 
hlavu s dárky, občerstvením, 
organizací, zábavou a násled-
ným úklidem. Oslavenec se 
pak může i nemusí zapojit, 
rozhodně by ale neměl odejít 
zklamaný. 

Slavení vánočních svátků 
ve farnosti vyžaduje přemýš-
lení, práci i zapojení mnoha 

dobrovolníků. Zkusme si teď 
představit, jak by to vypada-
lo, kdyby svůj díl práce ne-
odvedli: kdyby se nenašel ni-
kdo ochotný zadarmo zpívat 
a hrát na varhany… bylo by 
při bohoslužbách ticho. Kdy-
by někdo nedojel do lesa na 
smrčky a neskákal po žebříku 
s ozdobami… neměli bychom 
vánoční výzdobu. Kdyby ni-

kdo neuklidil kostel a faru… 
troufli bychom si kleknout 
na podlahu nebo vůbec vzít 
za kliku? Kdyby se nenašel 
nikdo, kdo otevře k posezení 
farní kavárnu a pak v ní umyje 
nádobí a poklidí… nebylo by 
kde se setkávat. Kdyby nikdo 
nepřipravil svíčky a nevyčis-
til svícny… na oltáři by byla 
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V letošním roce bych Vás 
chtěl seznámit s kostely a 
kaplemi v okolí Kunštátu.

První bude kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie v Sebrani-
cích. Jedná se o raně gotický 
kostel ze 13. století. Byl za-
ložen rajhradským klášterem 
roku 1255 a v letech 1680 až 
1687 barokně přestavěn.

Na hlavním oltáři stojí 1,5 
metru vysoká kopie sochy 
Panny Marie s Ježíškem. Ori-
ginál je uložen v Diecézním 
muzeu v Brně na Petrově.

Ve věži kostela jsou zavěše-
ny 4 zvony z 15. a 16. století. 
Kostel je chráněn jako kultur-
ní památka ČR.

Havelka Alois

Adventní kavárna

tma. Kdyby nikdo nevypral 
a nevyžehlil oblečení minis-
trantům… chodili by k oltáři 
umounění. Kdyby nikdo ne-
odmetl sníh nebo neposypal 
ledovku… do kostela bychom 
se nedostali. Kdyby nikdo 
neztrácel čas a nervy nacvi-
čováním představení živého 
betléma… nesešli bychom se 
na Štědrý den na náměstí se 
známými a nenesli domů bet-
lémské světlo. Kdyby si nikdo 
nedal práci opravit kapající 
kohoutek a vyměnit prasklou 
zářivku… seděli bychom 
v kostele potmě a na suchu. 
Kdyby nikdo nezalil květiny 
a nenachystal květinovou vý-
zdobu… zdál by se nám kostel 
prázdný a nevlídný. Kdyby se 
nikdo nenamáhal s rozdává-
ním čtení a pečlivou přípravou 
přímluv… musel by číst pan 
farář všechno sám. Kdyby děti 
nedonesly k oltáři dary, klu-
ci nepřišli ministrovat, nebo 
jáhni a akolyté podávat… se-
děli bychom a sledovali jed-
nu osamělou osobu u oltáře. 
Kdyby se nenašel nikdo, kdo 
bude roznášet přijímání ne-

mocným… byli by bez posily. 
Kdyby měl náš farář na staros-
ti dalších šest až deset farnos-
tí, museli bychom být vděční 
za jednu bohoslužbu měsíčně 
nebo jezdit každou neděli ji-
nam… tak jak už to běžně 
zažívají na vesnicích v pohra-
ničí... Co tomu říkáte? Člověk 
si s vděčností vzpomene na 
osobu Pepíka Mágra, který i 
přes svou sršatost sloužil ve 
farnosti od rána do večera ta-
kovým neviditelným, ale ne-
zbytně nutným způsobem. A 
naštěstí se zatím našly i další 
dobré duše, které pro farnost 
neviditelně pracují - počítají 
sbírky, starají se o účetnictví, 
nákup občerstvení do kavár-
ny, úklid WC, sanaci plísní na 
zdech, opravu omítek, zamete-
ní schodů a... 

Pořád ještě můžeme a 
máme jak v našem kostele sla-
vit. Bohu díky. A díky všem 
rukám, hlavám i hlasům, kte-
ré se zapojují. Uvítáme i ruce 
nové, které se dokážou přidat 
s nabídkou pomoci. Ať může-
me fungovat a oslavovat i příš-
tí Vánoce, aby byly tak krásné 
jako letošní!                 -IK-

Již několikátým rokem probí-
hají v naší farnosti adventní 
setkání v místní farní kavár-
ně. Nejinak tomu bylo i letos, 
a tak jsme od 1. do 3. neděle 
adventní měli možnost vy-
slechnout z úst pana faráře 
zajímavé a poučné přednáš-
ky. Tentokrát bylo náplní jeho 
prezentací přiblížit nám vý-
znam a činnost mužů a žen, 
kteří se společně s ním podílejí 
na službě naší farnosti. Během 
tří adventních nedělních pod-
večerů nás seznámil s úkoly a 
vlastnostmi, které jsou potřeb-

né pro poslání akolyty, jáhna, 
lektora a katechety. Měli jsme 
možnost se dozvědět, jaký byl 
význam těchto povolání v prů-
běhu staletí, rozdíly, kterými 
jsou vnímáni v západní a vý-
chodní církvi a současný po-
hled na jejich službu.

Stejně jako v minulých le-
tech i letos  se nám dostalo 
možnosti proniknout do dal-
ších zajímavých zákoutí živo-
ta církve a již nyní se těšíme, 
čím nás pan farář překvapí 
v adventu následujícím.

Zbraslavečtí

Podávání svatého přijímání
V květnovém čísle našeho far-
ního zpravodaje jste se mohli 
dočíst, že přáním otce Petra je 
rozvinout v naší farnosti dvě 
služby. Jedna z nich se nám už 
postupně rozjíždí. Je to předná-
šení přímluv samotnými farníky. 
Již se našlo několik odvážlivců, 
snad jim jejich odvaha vydrží a 
brzy k nim přibudou další.

Druhou službou je možnost 
pravidelného nedělního přiná-
šení svatého přijímání starým a 
nemohoucím lidem. I v naší far-
nosti jsou lidé, kteří už nemohou 
v neděli chodit na mši svatou, a 
tak přicházejí o možnost přijetí 
eucharistie. Jedná se o lidi, kte-
rým jejich zdravotní stav či imo-
bilita nedovolí dojít nebo dojet 
do kostela, nebo si už prostě ne-
troufnou celou mši absolvovat. 

Přesto to jsou stále naši farníci 
a je naší povinností umožnit jim 
přijetí svatého přijímání. Svaté 
přijímání nebude v neděli těmto 
lidem přinášet otec Petr. Ten má 
v tento den spoustu jiných po-
vinností. Ale ve farnosti máme 
dostatek mužů, které pan farář 
touto službou pověří. 

Pokud tedy patříte mezi ty, 
kteří by o tuto službu měli zá-
jem, nebo víte o někom takovém 
ve vašem okolí, spojte se prosím 
s otcem Petrem či některým 
z jáhnů. Vytvoříme seznam zá-
jemců a otec Petr se  s nimi do-
mluví, kdo a kdy je bude navště-
vovat a jak bude vše probíhat. 
Není třeba se ničeho obávat, vše 
je jen o vzájemné domluvě. Tak 
proč této možnosti nevyužít!

Vladimír Olšan
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Farnost ve virtuálním světě...

Adventní odpoledne pro děti
Dne 10. 12. 2022 jsme se se-
šli s dětmi na faře v Sebra-
nicích, abychom si společně 
užili odpoledne. Nejdříve si 
děti zahrály seznamovací hry 
a popovídaly si něco o betlé-
mě, protože právě betlém bylo 
téma celého odpoledne. Poté si 
děti udělaly na svačinu trdel-

níky a pustili se do vyrábění. 
Děti si mohly vyrobit svícen, 
betlém nebo stromeček z dře-
věných špachtlí. A ty šikov-
nější si za malé pomoci mohly 
ušít tašku nebo vak. Doufáme, 
že si děti celé odpoledne užily 
a už se těšíme na to příští.

Lucie Škrabalová

Čeká nás záchranářský karneval
Již v neděli 22. ledna se mů-
žeme těšit na farní karneval na 
téma Integrovaný záchranný 
systém. Těšíme se na všechny 
děti, jejich rodiče i prarodi-
če z širokého okolí! Všechny 
záchranné složky budou při-
praveny postarat se o zábavu 
nejen svých malých kolegů a 

kolegyň, ale i pohádkových 
postav a dalších masek. Zdra-
votní pomoc proti hladu za-
jištěna, policie dohlédne na 
spravedlivý průběh losování 
tomboly. Za případné příspěv-
ky do tomboly budeme moc 
rádi! 

Markéta Kudláčková  

Čtvrtou neděli adventní mohli návštěvníci sebranického koste-
la obdivovat sněhový betlém s jesličkami. Na rozdíl od většiny 
z nás Marie s Josefem přes svátky značně zhubli…        Foto: MK

Na adventní odpoledne pro děti s betlémskou tematikou zavítalo 
dohromady 15 dětí a s nimi také skřítek Vítek.

Foto: Iveta Prachařová

Dnešní společnost se pohybuje 
nejen v tom reálném světě, ale 
často se nachází i v prostoru, kte-
rému říkáme virtuální. Virtuální 
svět je jakoby jiná dimenze. Do 
ní člověk může vstoupit a opět z 
ní vystoupit. Bohužel kolem nás 
je dost lidí, kteří do ní vstupují a 
neumí z ní vystoupit, což v nás 
evokuje pocit, že je to nebezpeč-
né, nežádoucí. Ano, může být, 
ale to ovšem neznamená, že je to 
věc špatná, i když je špatně po-
užita. Vždy záleží na nás, jak ji 
dokážeme využít. Jak dokážeme 
s tímto světem spolupracovat. 
Naše farnost již vstoupila do 
tohoto světa kdysi dávno, když 
začala provozovat své webové 
stránky, je to jen pár let, co se 
naše aktivita přesunula na Face-
book a je to teprve tři týdny, co 
jsme dostali odvahu vstoupit na 
zatím nejrozšířenější platformu 
a tou je Instagram. Zde můžete 

poměrně rychle a snadno najít 
aktuální informace kolem dění 
ve farnosti. Platforma Instagram 
je jednoduchou formou, jak in-
formovat veřejnost, je propojena 
s Facebookem a tím pádem vše 
můžete sledovat, ať už tak anebo 
tak... 

Podstatou tohoto článku je in-
formovat Vás, kteří s tímto svě-
tem moc “nekamarádíte”, abyste 
věděli, že je to nový způsob ko-
munikace a je snadný. Přístupný 
z telefonu (chytrý mobil s do-
tykovým displejem), z počítače 
anebo z tabletu. A pozor, tento 
svět nikdy nenahradí ten náš 
reálný, nikdy nenahradí osobní 
setkání, jen nám může pomoci 
o takových setkáních vědět včas 
a připravit se na ně. Tak vzhůru 
do virtuálního světa, nebojte se, 
dokonce i Sv. otec má svůj in-
stagramový účet, a to je mu přes 
osmdesát let.              o. Petr

Proč obnovit manželský slib?
Je zvykem a tradicí, že manželé 
na svátek Sv. rodiny ve farnosti 
obnovují své manželské sliby. 
Letošní svátek připadl na pátek. 
Tím pádem je přirozené, že se 
eucharistické bohoslužby zúčast-
nilo méně lidí než obvykle a tím 
také méně manželských párů.  
Nejde mi o to žehrat na počty vě-
řících. Nelze lidem říkat musíte 
přijít, je třeba vysvětlit proč přijít 
a proč je to dobré. Obnova man-
želských slibů má svůj důvod, 
který vychází ze tří podstatných 
prvků:

1. Vzájemná odevzdanost a 
vydanost manželů, na které je 
třeba pracovat. Znovu a znovu 
přijímat sebe i druhého, ode-
vzdávat se a otvírat své srdce. 
Jako Kristus miluje církev ve své 
vydanosti pro její spásu a život, 
tak mají manželé milovat sebe 
navzájem.

2. Projevovat si vzájemnou 

lásku, úctu a věrnost, a to nejen 
po vnější stránce. Tyto projevy 
jsou zásadní pro udržení a růst 
vztahu. 

3. Přijetí dětí a jejich výchova, 
která nikdy nekončí. Vést děti ke 
Kristu a učit je znát a milovat 
Krista je celoživotní úkol rodičů.

K realizaci tohoto všeho je 
třeba víry, naděje a lásky a ty 
jsou Božím darem. Vyprošovat 
si tyto tři znamená vyprošovat si 
také vše ostatní.

Obnova manželských slibů je 
novým rozhodnutím spolupraco-
vat s Bohem na „projektu” man-
želství. A jako žádný projekt není 
definitivní, dokud není dokon-
čen, tak tomu je i u manželství. 
Vyprošuji proto všem manželům 
v naší farnosti, aby se nebáli pra-
covat na tom svém „projektu”, 
ke kterému se rozhodli, ať už 
dávno nebo nedávno. 

S požehnáním o. Petr

Poděkování Emanuel Doubravice
Mnohokrát děkujeme všem, 
kteří finančně přispěli na staci-
onář pro lidi s kombinovaným 
postižením Emanuel v Doubra-
vici. Sbírka proběhla na třetí 
neděli adventní a výtěžek či-
nil 20.035 Kč. Vaše dary byly 
opravdu velkorysé, ale věřte, 
že nadšení „děcek“ z Emanu-

ela u vánočního stromečku na  
předvánoční besídce při zpí-
vání vánočních písniček bylo 
ještě větší. Paní ředitelka po 
sdělení výše výtěžku sbírky na-
psala: „Je to neuvěřitelné, krás-
né, nádherné, děkuji, děkuje-
me, nevím co říct, děkujeme.“

Helena Videmanová
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co nás čeká
ADORAČNÍ DEN

Pondělí 9. ledna
od 8:00 do 18:00

VIII. FARNÍ PLES
Sobota 14. ledna

zahájení ve 20:00 hod

TÝDEN MODLITEB ZA 
JEDNOTU KŘESŤANŮ

18. – 25. ledna
každý den od 19:00 modlit-
ba (vyjma soboty 21. ledna)

VÁNOČNÍ KONCERT
Sobota 21. ledna

zahájení v 19:00 – viz plakát

KARNEVAL PRO DĚTI
Neděle 22. ledna

od 14:00 hod v KD Sebranice 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
29. ledna

8:00 a 11:00 Kunštát
9:30 Sebranice

SVÁTEK UVEDENÍ 
PÁNĚ DO CHRÁMU - 

HROMNICE
Čtvrtek 2. února

mše sv. s žehnáním svící
17:00 Sebranice 
18:00 Kunštát

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Neděle 5. února

17:00 farní kavárna Kunštát

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Neděle 12. února

17:00 fara Sebranice

Malý oslík
Hledá se dobrá duše, která by 
převzala patronát nad krabicemi 
s Malým oslíkem v našem kos-
tele. Péče spočívá v pravidelném 
tisku pracovních listů a doplňová-
ní ořezaných pastelek, gum a oře-
závátek. Více informací u Katky 
Kintrové na tel. 731845335.  -KK-

Meghana H.G.
Naše farnost má adoptova-
nou dívku z Indie Meghanu 
H.G. V dubnu letošního roku 
oslaví dvacáté druhé naroze-
niny.  Předpokládané ukon-
čení jejího studia je v roce 
2024. 

Během prosince přišel 
z Indie  dopis. Meghana 
úspěšně dokončila 4. se-
mestr na univerzitě, kde stu-
duje informační technologie. 
Po zkouškách měla 2 týdny 
prázdnin. Jeden týden strá-
vila doma. V druhém týdnu 
navštívila svého strýce, kte-
rý dokončil stavbu nového 
domu ve městě Misury a 
pozval všechny rodinné zná-
mé a příbuzné na oslavu této 
události.

Také v této době společně 
s rodinou oslavili dva indic-

ké svátky, na které pekli tra-
diční cukroví.

Dozvěděli jsme se, že si 
v poslední době ve volném 
čase oblíbila četbu knih.

Na závěr všem poděkovala 
za finanční podporu při stu-
diu a popřála hodně zdraví a 
vše nejlepší do nového roku.

Na pokrytí studia a po-
třebných školních pomůcek 
je zapotřebí zaslat pro jedno 
dítě z Indie 5.000 Kč. V pří-
padě, že se zašle větší finanč-
ní příspěvek, je věnován na 
rozvoj školy, do které dítě 
chodí. Naše farnost  přispívá 
Meghaně na studia od jejího 
nástupu do školy. 

Děkujeme všem, kteří při-
spíváte nebo se za tyto děti 
modlíte.

Helena Videmanová

Jezulátka
Během prosince jsme v našem 
kostele ve zbraslavecké kapli 
mohli zhlédnout výstavu vo-
skových jezulátek. Ta menší 
kdysi mívala své místo v každé 
rodině, často zdobila i dřevěné 
betlémy. Odlišnost materiálu – 
vosková figurka mezi dřevěný-
mi – odkazovala na Ježíškovo 
výjimečné postavení. Bohužel 
do dnešních dnů se jezulátek 
v domácnostech mnoho nedo-
chovalo. Vosk je křehký, musí 
se s ním velmi opatrně zachá-
zet, ale jinak je to materiál, 
který vydrží „věčně“. Vždyť i 
Pražské Jezulátko je vyrobeno 
z vosku a pravděpodobně po-
chází už z 16. století. Jezulátka 
stejně jako postavy svatých, 
votivní předměty a svíčky byly 
doménou voskařských dílen. 

V Rakousku a Bavorsku pak 
byly v 19. století produková-
ny masově v manufakturách. 
Jedna z největších zanikla až 
v 60. letech minulého stole-
tí v Salzburku. Tyto voskové 
předměty se prodávaly u kos-
telů a poutních míst. Velká 
jezulátka pod skleněným štur-
cem vznikala v ženských kláš-
terech. Vosk byl však postupně 
nahrazován jinými materiály.

Majitel sbírky se voskový-
mi jezulátky začal zabývat asi 
před 10 lety, kdy se  k němu 
„zatoulalo“ zcela rozbité jezu-
látko. Po dlouhých pokusech 
je dal dohromady. Mezitím se 
o ježíšky začal hlouběji zají-
mat. Během let mu jich pod 
rukou prošlo kolem padesáti, 
od malých „cestovních“ ve 

schránkách po velké, uložené 
pod skleněnými šturcy. Větši-
na z nich pochází z 1. poloviny 
minulého století. Jedno z nich 
mělo kuriózní označení, kte-
ré po přeložení z němčiny do 
češtiny znělo jako „ochrana 
vánočních dárků před dětmi“. 
Paradoxní, že? Po delším pát-
rání zjistil, že se jednalo o je-
zulátko určené k zavěšení na 
kliku, které zakrylo klíčovou 
dírku před dětmi, když „Ježí-
šek ukládal dárky pod strome-
ček“. 

Vloni byla tato jezulátka 
vystavena v Letohrádku Mit-
rovských v Brně. 

Děkujeme majiteli za zapůj-
čení cenné sbírky a možnost 
zhlédnout krásná jezulátka.

Alena Hladilová

Mše za zesnulého 
papeže
Brněnský biskup Pavel Konzbul 
sloužil za zemřelého papeže Be-
nedikta XVI. zádušní mši ve čtvr-
tek 5. ledna v katedrále sv. Petra a 
Pavla v Brně, v den jeho pohřbu 
v Římě.

Podle místních možností bu-
dou za papeže Benedikta slouženy 
mše také v mnoha dalších farnos-
tech brněnské diecéze. V naší far-
nosti bude mše slavena ve středu 
11. ledna v 18:00.                  -red-


