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slovo otce Petra
Kde se vzala legenda o třech 

králích? V Písmu zmínku o krá-
lích nenajdeme, jen o mudrcích, 
kteří přišli z Východu. Jednalo 
se pravděpodobně o babylonské 
vyznavače kultu Zarathustry, 
kteří měli velké znalosti o ast-
ronomii, a tedy i o znameních, 
která byla obsažena ve všech 
posvátných knihách různých 
národů té doby. Od 3. století 
je jejich počet určen na 3 (4) 
v západní církvi a ve východní 
až na 12. Počet tří je odvozen 
tradičně podle darů, které při-
nesli: zlato, kadidlo a myrhu. O 
králích se zmiňuje tradice až v 
6. století v návaznosti na žalm 
72, kde je zmínka o králích, kte-
ří přinesou dary (Žalm 72, 10). 
Tradice jde samozřejmě dál a v 
7. století přidává i všem známá 
jména.

Baltazar byl podle tradice 
králem Arábie (snědý) a údajně 
v roce 54 n. l. s ostatními mu-
drci oslavil Vánoce a 6. ledna 
r. 55 zemřel ve věku 112 let.

Kašpar (heb. Gizbar) byl 
údajně králem Indie a zemřel 
jako mučedník.

Melichar (heb. Melchior) 
byl údajně králem Persie (dneš-
ní Írán). Roku 54 se setkal v Ar-
ménii s Kašparem a Baltazarem 
a oslavili Vánoce. 1. ledna r. 55 
zemřel ve věku 116 let.

Ostatky sv. králů nalezla 
údajně sv. Helena (matka císaře 
Konstantina) v Persii a uložila 
je v Konstantinopoli. Pozdě-
ji byly přeneseny do Milána a 
odsud se ve 12. století dostávají 
do Kolína nad Rýnem, kde jsou 
uloženy v katedrále sv. Petra.

Tři králové jsou zobrazová-
ni jako tři muži různého věku: 
mladík, dospělý muž a stařec.

Všechny tradiční informace 
jsou ale jen legendy, které čer-
pají z biblické tradice a rozvíjejí 

V neděli 30. 12. na svátek Svaté rodiny obnovilo celkem 71 párů z obou farností své manželské 
sliby. Naše ANO stále platí. FOTO: Jiří Suchomel.

Farní zpravodaj začíná novou kapitolu
Milí čtenáři, za redakční 

radu farního zpravodaje vám 
přeji požehnaný konec vánoč-
ní doby, příjemné chvíle při 
četbě všech nových čísel a do 
nového roku svěžest, odvahu a 
stálou důvěru v Boží milosr-
denství. 

Zároveň děkuji všem spo-
lupracovníkům OKNA za ná-
mahu a čas, které v uplynulém 
roce věnovali přípravě pří-
spěvků, ať psaných nebo foto-
grafických. Jmenovitě děkuji 
členům nejužšího týmu a kme-
novým přispěvatelům, tj. panu 
faráři, Heleně Videmanové, 
Ireně Kintrové a ze sebranic-

ké farnosti Jiřímu Votočkovi a 
Markétě Kudláčkové. 

Od prvního čísla tohoto 
roku nově přebírají odpověd-
nost za zpravodaj manželé 
Hladilovi. Řečeno terminolo-
gií novinářského řemesla se 
v jejich funkci spojuje úloha 
vedoucího redakční rady, šéf-
redaktora, hlavního redaktora 
a editora. Jednoduše řečeno 
musí zařídit, aby každý měsíc 
vyšel zpravodaj, ve kterém se 
odrazí aktuální dění v obou 
farnostech. Farní zpravodaj 
OKNO začal vycházet z pod-
nětu bývalého faráře P. Pavla 
Kafky v září 2005. Jde o list 

určený pro vnitřní potřebu far-
nosti, je zdarma a kromě čer-
vence a srpna jej můžeme číst 
každý měsíc. V prvních letech 
vycházel v polovičním formá-
tu bez fotografií, postupně se o 
trochu zvětšil, přibyly obrázky 
a v záhlaví se objevila loga 
obou farností. 

Nechť je OKNO i nadále 
užitečným pomocníkem a no-
sitelem paměti nejenom pro 
farníky, ale pro všechny, kdo 
se o životě kunštátské a se-
branické farnosti chtějí nebo 
v budoucnu budou chtít něco 
dozvědět.

jáhen Marek

Vánoční poselství papeže Františka
…Co je univerzálním poselstvím Vánoc? Říká nám, že Bůh je dobrý Otec a my všichni jsme bratři.

Proto je moje vánoční přání přáním bratrství! 
Bratrství mezi lidmi všech národů a kultur. 

Bratrství mezi lidmi odlišných idejí, ale schopných brát na sebe ohled a naslouchat druhým. 
Bratrství mezi lidmi různých náboženství. Ježíš přišel zjevit tvář Boha všem, kdo ho hledají…pokračování na 4. straně
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Je Štědrý den a je poledne. 
Jsme na náměstí a začíná 
živý betlém. Ovečky jsou 
v ohrádce, nalévá se polévka i 
svařák, hoří betlémské světlo. 
Přichází spousta lidí s touhou 
vstoupit do slavení Vánoc, 
setkat se s přáteli, slyšet zase 
po roce, že to nám se narodil, 
že Bůh je s námi. 

Stojím vždy znovu v úžasu 
a plná radostné vděčnosti, 
že to zase jednou všechno 
vyšlo. A že to tentokrát 
bylo zase hodně ohrožené. 
Protože polednímu setkání 
předcházelo od začátku 
adventu zkoušení divadla 
a učení se textům, vaření, 
stavění, chystání aparatury, 
shánění oveček z pastvy a 
nakládání do auta. V sobotu 
večer ještě nebylo jisté, kdo 
zahraje koledy a přijde-li je 
někdo zazpívat. Dopolední 
déšť ohrozil sestavení 
aparatury a na zkoušce v deset 
hodit to rozhodně nevypadalo 

jako na generálce, ale spíše 
jako na první jevištní zkoušce. 

Ale ředitel našeho divadla 
po nás nechce bezchybnost. 
Stačí, když se mu dáme 
k dispozici s tím, co je 
v našich silách, a o zázraky 
už se postará sám. Neznám 
lepšího zaměstnavatele. 
Bohu díky a díky všem, 
kteří toto umožnili. Přiložili 
ruku k dílu a dovolili tak, 
aby i skrze jejich námahu 
vánoční poselství mohlo na 
náměstí zaznít. Děkujeme též 
městu Kunštát za bezplatné 
poskytnutí náměstí a pódia. 
Jmenovitě děkujeme též 
Jiřímu Borkovi, který opět 
zdarma připravil polévku. 
Letos se vybralo osmnáct tisíc 
korun. Tyto peníze budou 
podle návrhu sociální komise 
města rozděleny mezi tři 
rodiny z Kunštátu, které májí 
vážně nemocné dítě nebo jsou 
ve složité sociální situaci.

Monika Lepková

Betlém letos opět živý

V pátek 14. prosince večer 
jsme se sešli před kostelem s od-
hodláním vyrazit na noční pouť. 
Nepřišlo nás mnoho, celkem nás 

z Kunštátu vyrazilo 11, opět byly 
v přesile dámy, a to v poměru 7:4. 

Počasí letos nezklamalo a 
mohli jsme si připadat jak v čase 

předvánočním, to znamená, že 
jsme procházeli studenou noč-
ní krajinou a pod nohama nám 
křupal sníh.

Putovali jsme od světýlka ke 
světýlku, od jedné vesnice k dru-
hé. Vyrazili jsme přes les smě-
rem k Nýrovu a pak sklouzli do 
Jásinova. Tam nás čekalo velmi 
milé překvapení. Jedna z chalou-
pek měla osvícené posezení na 
dvorku a otevřená vrátka. Byli 
jsme přivítáni výbornou buchtou, 
svařeným vínem, teplým čajem 
a především vlídným slovem.  
A jelikož toho bylo nachystáno 

hodně a nás bylo málo, přestáv-
ka se protáhla. Nakonec se k nám 
hostitelé připojili a pokračova-
li jsme směrem na Vranovou a 
Křetín, kde byl cíl naší cesty. 
V kostele sv. Jeronýma jsme sla-
vili společnou mši svatou.  Násle-
dovalo pozvání na místní vyhřá-
tou faru, kde nás opět povzbudil 
čaj s buchtou. 

     Letošní putování bylo krát-
ké a nenáročné. Přesto si každý 
mohl v lesním tichu a tmě najít 
čas na ztišení, rozjímání či rozho-
vor s druhými.

Helena Videmanová

Noční adventní putování

Adorační dny
Každoročně v lednu 

se setkáváme s pojmem 
Adorační den farnosti. Co 
to je? Jedná se o den, kdy se 
společenství farnosti setkává 
při společné i soukromé 
modlitbě před vystavenou 
Nejsvětější svátostí. Zakouší 
blízkost a přítomnost Spasitele 
v Eucharistii. Tuto tradici 
zahájil v roce 1910 biskup 
Pavel Huyn. V roce 1997 byla 
obnovena a od té doby připadá 
každé farnosti jeden den 

v roce, kdy se takto setkává 
a modlí. V našich farnostech 
připadají tyto dny na 1. ledna 
v Sebranicích a 9. ledna 
v Kunštátě.

Později vznikla iniciativa 
vzájemné modlitby farností a 
bohoslovců. Farnosti se modlí 
za kněze a kněžská povolání a 
bohoslovci (studenti kněžství) 
se modlí za farnosti. Jedná se o 
vzájemnou podporu v modlitbě 
a také ve vědomí důležitosti 
kněžských povolání a modlitby 

za kněze a povolání ke kněžství. 
Nicméně tato aktivita byla nad 
rámec možností některých 
farností, a tak bylo rozhodnuto 
ji sloučit s adoračním dnem.

Je tak určen jeden den 
v roce, kdy se farnost modlí 
před Nejsvětější svátostí za 
diecézi, ostatní farnosti, za 
sebe a za kněze a kněžská 
povolání.

A upřímně! Víte, jak 
moc my kněží potřebujeme 
vaši modlitbu? Bez ní 

by naše kněžství dlouho 
nevydrželo. Jsme kněží, ale 
i lidé. Selháváme, ale vámi 
vyprošovanou Boží milostí 
se pozvedáme, abychom 
mohli ještě lépe sloužit Bohu 
i vám. Kdo nadává na faráře, 
ale nemodlí se za něj, ten si 
nemůže na nic stěžovat. Má 
to, co vyprošuje. Děkuji za 
vaše modlitby a prosím o ně. 
Třeba právě při adoračním dnu 
farnosti.

P. Petr Košulič

FOTO: Jiří Suchomel
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sebráno v Sebranicích

V novém roce, ještě 
naplněni radostí z narození 
Ježíše, jsme plni očekávání, 
co nového a dá-li Bůh 
pěkného, je před námi. 
Chtěla bych se s dovolením 
ohlédnout kousek zpět 
do období adventu a ještě 
kousek dál. V září mě moje 
dcera seznámila s hnutím 
Mary‘s Meals (MM). 
V říjnu mě pak toto hnutí 
oslovilo na celostátním 
setkání Modliteb matek 
v Pardubicích. Tato setkání 
s informacemi o MM ve 
mně postupně vyklíčila až 
do potřeby šířit myšlenku 
a činnost tohoto hnutí. A 
mám velikou radost, že tyto 
aktivity podporuje i otec 
Petr Košulič.

O jakém hnutí je tedy 
řeč?

Mary‘s Meals - Mariina 
jídla je hnutí, které 
vzniklo z touhy po jídle a 
vzdělání. Z touhy malého 
chlapce Edwarda, kterého 
navštívil Magnus Mac- 
Farlane-Barrow (zakladatel 
MM) v okamžiku, kdy 
seděl společně se svými 
sourozenci u matky umíra-
jící na AIDS. Zeptal se ho, 
co by v životě chtěl a on 
odpověděl, že by chtěl mít 
dostatek jídla a jednoho 
dne začít chodit do školy. 
A právě zde vznikl nápad: 
nakrmit děti v místě jejich 
vzdělávání.

Děti v chudých oblastech 
světa jsou nuceny pracovat, 

aby se alespoň jednou za čas 
najedly. V důsledku hladu 
nechodí do školy, protože 
s prázdným žaludkem se 
nelze soustředit na výuku. 
Na celém světě trpí hladem 
až 60 miliónů dětí!

Mary‘s Meals nabízí 
jednoduché řešení hladu ve 
světě. Jejím cílem je přilákat 
chudé děti do školních 
lavic. Poskytuje těmto 
dětem v jednom školním 

dnu jedno jídlo v místě 
jejich vzdělávání. Sdružuje 
dobrovolníky, kteří ve 
školách jídlo připravují. 
Nakupuje suroviny 
od místních farmářů, 
čímž podporuje místní 
ekonomiku. Mary‘s Meals 
zachraňuje lidské životy a 
pomáhá dětem i dospělým 
nacházet smysl života. Dnes 
krmí více jak 1 300 000 dětí 
v jejich školách. Jedno jídlo 
denně stojí 2 Kč. Jídlo pro 
jedno dítě na rok stojí 421,- 
Kč. Mary‘s Meals vytváří 
společenství. Je plodem 
Medjugorje, o čemž se 
dozvíte více na přednášce 
(informaci uvádím níže).

V době adventní a vánoční 
se farníci v Sebranicích 
modlí za Mary‘s Meals. 
Prosíme tak za rozšíření 
tohoto díla i do našeho kraje. 
Vybranými penězi za knihy 
o MM jsme tak již nakrmili 
jedno dítě na celý školní 
rok. Upřímné Pán Bůh 
zaplať. Bůh i Panna Marie 
nás zvou ke konání malých 
skutků lásky. Naše „málo“ 
může být v očích chudého a 
hladového, i v očích Božích, 
mnoho. Malým skutkem 
lásky můžeme zachránit 
lidský život, a tak se podílet 
na proměně světa.

V měsíci únoru 
chystáme v Sebranicích 
přednášku s podrobnějšími 
informacemi o hnutí MM, 
na kterou jste srdečně zváni. 
Datum, čas a místo budou 
upřesněny. V budoucnu 
bychom se, s pomocí Boží, 
chtěli tímto dílem zabývat 
více, zejména pořádáním 
různých aktivit pro děti a 
mládež.

Dovolte mi tento článek 
zakončit slovy matky 
Terezy: „Nemůžeš-li 
nakrmit sto lidí, nakrm 
aspoň jednoho.“

Vážení přátelé, přeji 
Vám za hnutí MM v novém 
roce hodně zdraví, osobní 
spokojenosti a mnoho 
příležitostí k úsměvu.

Lenka Čechová
koordinátorka Mary’s 

Meals Jihomoravskéko 
kraje pro oblast Blansko

Seznamte se: Mary’s Meals

Farnost Sebranice všechny srdečně zve na již
2. farní karneval

Letos se společně vydáme až do kostičkového světa 
MINECRAFTU!

Neděle 20.1.2019 od 14:00
v Kulturním domě v Sebranicích

Občerstvení i tombola zajištěna, vstupné dobrovolné.

Sebranická farnost má novou 
 facebookovou stránku. 

Přidejte svůj like 
a už vám neuteče žádná 

aktualita!

ADORACE
Pátek 8.2. v 19:00 

v kostele v Sebranicích

Krabice od bot
Naše farnost se letos poprvé 

zapojila do projektu „Krabice 
od bot“. Pokusili jsme se udě-
lat radost někomu potřebnému 
z našeho okolí, a to uživatelům 
stacionářů Emanuel Doubravice 
a Betany Boskovice, které oba 
spadají pod Charitu Blansko. 

Nebyla to pomoc anonymní, 
ale zcela konkrétní. Na kartič-
kách jsme se mohli seznámit 
s  životními příběhy či přáními 
jednotlivých osob, které jsou 
uživateli těchto zařízení.  Mimo 
jiné jsme se například dozvěděli, 
že holky se rády parádí a radost 
by jim udělaly korálky, prstýnky, 
sponky. Kluci zase nutně potře-
bovali další mobilní telefony a 
vůbec jim nevadilo, že nebudou 
fungovat. Všichni by rádi něco 
nového na sebe, ať to bylo trič-
ko, halenka či župan, a ti šikov-
nější by uvítali křížovky, knížky 
např. o pěstování bylinek či CD 
s jejich oblíbeným interpretem. 
Celkem jsme připravili dárky 
pro tři muže z Betany a osm ka-
marádů z Emanuela. Dále jsme 
zcela konkrétně přispěli na věci 
pro každodenní  chod stacionáře 
Emanuel, a to především náku-
pem prostěradel, povlečení, kan-
celářských papírů, výtvarných 
potřeb, hrnečků, talířků či nové-
ho mopu. Mnoho z vás také po-
skytlo finanční dar, který může 
být využit pro nákup výtvarných 
potřeb, protože v Emanuelu 
vznikají krásné obrazy a ručně 
tvořená mýdla.  

O tom, že vše bude předáno 
v pořádku na místo určení, jsme 
se přesvědčili při předání dárků 
do zařízení Emanuel, kde nás 
kromě dvou vedoucích přivítali 
také téměř všichni naši známí 
z kartiček. Setkání to bylo velice 
spontánní a srdečné. I beze slov 
byla z naší návštěvy patrná vel-
ká radost i nervozita. Doufám, 
že se během roku najde příleži-
tost, aby se naše farnost s lidmi 
z Emanuela setkala. 

Člověk má dar soucitného 
srdce, rozumu a skrývá v sobě 
touhu těšit druhé. Ještě jednou 
děkujeme všem, kteří jste dobro-
volně věnovali svůj čas, pozor-
nost i prostředky pro naše nové 
známé.

Helena Videmanová
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ADORAČNÍ DEN
Středa 9.1.

8:00 zahájení a výstav NSO 
17:30 zakončení,

zápis po půl hodinách do 
rozpisu

FARNÍ PLES
Sobota 12.1.

zahájení ve 20:00

DĚTSKÝ KARNEVAL
Neděle 20.1.

14:00 - 17:00 v Sebranicích

VÁNOČNÍ KONCERT 
TACET

 Neděle 20.1.
18:00 v Kunštátě

PRVNÍ PÁTEK
1. února

17:00 sv. smíření,
18:00 mše sv., adorace a 

svátostné požehnání

HROMNICE
Sobota 2.2.

Svátek uvedení Páně do 
Chrámu

8:00 mše sv. s žehnáním 
svící

SVATOBLAŽEJSKÉ 
POŽEHNÁNÍ

Neděle 3.2. po mších sv.

SVÁTOST POMAZÁNÍ 
NEMOCNÝCH

Neděle 11.2.
při mších sv.

podmínkou je sv. smíření

co nás čeká

Kdo z vás má rád cestová-
ní, pak se může s naším panem 
farářem a průvodcem Zdeň-
kem Vondráčkem vypravit na 
pouť k Panně Marii, Matce 
všech národů, která je uctí-
vaná v městečku Banneaux 
v Belgii. Tomuto poutnímu 
místu se přezdívá „belgické 
Lurdy“. Cestou prý poutníci 
neminou katedrálu v Kolíně 
nad Rýnem, Brusel, Antverpy, 
Bruggy, baziliku Svaté krve 
Kristovy, Gentský oltář… 
ale ani holandskou sýrařskou 
farmu, největší květinovou 
burzu na světě v Alsmeeru, 
rybářskou vesnici nebo větrný 
mlýn. To všechno a ještě víc 
se stihne od 12. do 19. června. 
Cena zájezdu je do deseti tisíc 
korun a je nutné se přihlásit do 
15. ledna spolu se složením 
zálohy 2000,- Kč u p. faráře – 
přihlášky najdete na stolečku 
vzadu v kostele. Zájezd pořá-
dá CK Voma. Přejeme všem 
cestovatelům krásné dny plné 
zážitků a také šťastný návrat. 

-ik-

Na pouť!

Už jenom necelý týden 
zbývá do šestého farního 
plesu, který proběhne v sobotu 
12. ledna od osmi hodin večer 
v kunštátském kulturním 
domě. V předprodeji u 
P. Palme jsou stále ještě volné 
vstupenky v ceně sto korun. 
Neváhejte a včas si zajistěte 

místo u stolu. Slavnostním 
večerem bude provázet kapela 
Arcus, návštěvníci se můžou 
těšit také na předtančení 
v podání kunštátských a 
sebranických farníků. Prosíme 
všechny ochotné dárce 
o pozornost do tomboly, která 
na žádném povedeném plese 

nemůže chybět. Nemusí jít 
o nic nákladného, domácí 
bábovka, koláče nebo kousek 
uzeného každého výherce 
určitě potěší. Do veřejné 
tomboly se naproti tomu nesmí 
přijímat domácí pálenky, příp. 
lihoviny bez kolků.

-ml-

Ples je za dveřmi

Jaký je původ slova hod? 
První svátek vánoční má tra-
diční název Boží hod vánoční. 
Křesťanský kalendář zná ještě 
další hody, Boží hod veliko-
noční a Boží hod svatodušní 
(neboli Letnice). Co vlastně 
slovo hod znamená?

Asi nejdříve nás napadne, že 
výraz hod je příbuzný se slo-
vem hodování. Kdysi dávno v 
praslovanštině existovalo slo-
vo god, které znamenalo „čas“ 
nebo „časový úsek“. Později 

se význam posunul na „pravý 
čas“ nebo „vhodný čas“, třeba 
ke slavení. A to vedlo k pozděj-
šímu významu „svátek“.

Z praslovanského god se 
vyvinula řada slov v různých 
slovanských jazycích, nejen 
české hod „svátek“, ale třeba 
ruské god s významem „rok“. 
V češtině se části hodu začalo 
říkat hodina. Původně zname-
nalo jen „určitá chvíle“, nikoli 
„šedesát minut“. Staročeština 
znala i krásné výrazy „hody 

váleti a hodoválek“, tedy „ten, 
kdo po hodech chodí“. Hody 
na Moravě označují i posvíce-
ní, tedy slavnosti v den výročí 
posvěcení kostela. 

Jakoby v sobě posun vý-
znamu slova hodovati symbo-
licky odrážel i směřování celé 
společnosti. Při slově hodovati 
se každému spíše vybaví kon-
zumování a příjem potravy, 
ale nezapomínejme, že máme 
hlavně slavit, neboť nastal pra-
vý čas.            Alena Hladilová

Slovo otce Petra
základní poselství Písma.

Jsou to pohané, kteří pocti-
vě hledají pravdu. Zkoumá-
ním nacházejí Pravdu vtělenou 
v Ježíši, narozeném židovském 
Mesiáši. Ježíš je vtělený Bůh 
a král světa, který vládne mocí 
vydávající se lásky. 

A to je úkolem všech národů 
a jazyků, všech generací. Kaž-
dého z nás.

P. Petr Košulič
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Na Boží hod nebudeme s ničím házet
FOTO: archiv


