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slovo otce Petra
Drazí přátelé Boží, moje milova-
né farnosti,

zahájili jsme advent, ne tak tra-
dičně, jak jsme možná chtěli, ale 
přesto. O slavnosti Ježíše Krista 
Krále jsem přemýšlel nad tím, jak 
budou probíhat Vánoce v letoš-
ním roce. Přiznám se, že ani dnes 
to nevím, a to bych vás měl infor-
movat o tom, jak to všechno bude. 
Před námi je hodně neznámých. 
I když fungují určité systémy a 
pravidla, na něco prostě pravidla 
nejsou a nebudou. Nemoc nehraje 
podle pravidel, a to žádná. I když 
na ni platí určité postupy.

O jednom vás určitě ujistit 
můžu: „VÁNOCE BUDOU!“. 
Ovšem jak a kde a co, je i pro 
mě v této chvíli otazník. Je ale 
několik věcí, které můžete bě-
hem adventu zažít anebo začít. 
Na stránky farnosti jsem umístil 
základní informace k podávání 
sv. přijímání a svátosti smíření bě-
hem adventu. Potom další podně-
ty. Putování ikony Sv. rodiny po 
rodinách, povzbuzení pro manže-
le formou videa od manželů Smé-
kalových, bude i noční putování, 
budou rorátní mše sv. Toho všeho 
se můžete zúčastnit, buď online 
anebo osobně. Bude živý betlém, 
ale v omezené formě. Bude i půl-
noční mše sv. Bohoslužby budou 
v adventu a o Vánocích probíhat 
v obvyklých časech, jen nebudou 
dostupné tak, jak bychom chtěli. 
Nevím, kam se posunou počty 
účastníků do Vánoc, ale každo-
pádně asi nebude možné, aby 
byly mše sv. přístupné bez ome-
zení, proto sledujte informace na 
Facebooku, stránkách farnosti a 
nástěnce v předsíni kostela.

Chci vás ale hlavně povzbu-
dit. I když situace nevypadá ně-
jak utěšeně a není možné to, co 
chceme, je možné to, co můžeme. 
A možná to je víc, než myslíme. 

Adorace ze slavnosti Ježíše Krista Krále.                  foto: Radek Hanskut

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

pokračování na 4. straně

Drazí bratři a sestry, všichni cítí-
me, jak silně pandemie korona-
viru ovlivnila náš život. Mnozí 
z vás volají po větší aktivitě 
biskupů pro uvolnění bohoslu-
žeb. S vládou jsme jednali mno-
hokrát a stížnost na neústav-
nost omezení bohoslužeb je i 
u Ústavního soudu. Podali ji se-
nátoři. Vás jsme vyzvali k inten-
zivním modlitbám za ukončení 
pandemie, zvláště k modlitbám 
v rodinách a ke společné mod-
litbě růžence každý večer ve 20 
hodin. 

Pohled na ty z vás, kteří one-
mocněli a prošli těžkou zkouš-
kou, nebo na ty, kteří obětavě 
slouží nemocným nejen jako 
profesionálové, ale i dobrovol-
níci, nebo na ty, kteří se dostali 
do ekonomických těžkostí, či 
vzpomínka na ty, kteří zemřeli, 
nás vede k zintenzivnění mod-
liteb, k nimž je dobré připojit 
i půst a almužnu. Nabídněme 
Bohu nejen svůj čas, ale i sami 

sebe, ochotu zřeknout se svých 
požadavků a hledat Boží vůli a 
třeba i osobně pomáhat v první 
linii, zvláště ti, kteří jsou mladí 
a zdraví. 

Brněnský biskup ve své 
diecézi vyhlásil na čtyři středy 
dobrovolný, vědomý a citelný 
půst za ukončení pandemie, k ně-
muž je dobré přidat také almužnu 
na libovolný dobrý účel. To vše 
nadále ve spojení s modlitbou. 
Přidejme se k nim v celé naší 
zemi po první tři středy v pro-
sinci - 2., 9. a 16. 12.

Kéž nám mimořádný adventní 
půst pomůže otevřít srdce Bohu, 
kterým se necháme milovat, kte-
rého budeme milovat a kterého 
necháme skrze sebe milovat lidi 
kolem nás. Nevíme, jak bude 
možné slavit Vánoce. Ukažme 
především svou ochotu přijmout 
Boha, který k nám o Vánocích 
přichází jako Zachránce v bet-
lémském dítěti. Když k této Lás-
ce skryté v malém Dítěti budeme 

volat, když se jí zasvětíme, když 
si doma vystavíme betlém, aby-
chom se betlémskému Dítěti po-
klonili, zakusíme Boží ochranu 
na sobě i na svých blízkých. Kla-
nějme se mu, projevujme úctu a 
vděčnost za sebe i jménem těch, 
kteří vděčnost neprojevují. Svěř-
me se jeho ochraně a věřme, že 
Bůh ukáže své slitování. Nebude 
se dívat na naše viny a nenechá 
nás samotné. On je Bůh věrný, i 
když my věrní nejsme. Betlémské 
Dítě, uctívané v našem národě 
taky jako Pražské Jezulátko, zve 
ke svornosti a lásce. Budeme-li 
ho milovat, naše láska změní ne-
jen náš život, ale taky přemůže 
nenávist v mezilidských vztazích. 
Přichází naše chvíle, abychom se 
vrátili zpět ke své první Lásce, 
k Bohu.

Už dnes vám přejí požehnané 
Vánoce a skutečnou radost z pří-
chodu Spasitele i jeho darů.

Vaši biskupové
Praha, 20. listopadu 2020
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Kunštátské kaple známé i neznámé - 14. část

Dnes bych Vám rád předsta-
vil kapli sv. Cyrila a Metodě-
je v Hlubokém a její interiér 
(obr. nahoře) a na porovnání 
interiéry kaple Panny Marie 

Karmelské ve Zbraslavci (obr. 
vlevo dole) a kaple Narození 
Panny Marie na Touboři (obr. 
vpravo dole).

Alois Havelka

Ve farním diáři na webových 
stránkách se k datu 27. 12., 
kdy slavíme svátek Svaté rodi-
ny, už několik let váže obnova 
manželských slibů. Pro někoho 
připomínka něčeho velice dob-
rého, co ho nese. Pro někoho 
připomínka toho těžkého, co 
musí nést, pro další vzpomínka 
na toho, kdo byl a už není…

Pro ty z nás, kdo jsme stále 
na cestě v dobrodružství jmé-
nem manželství, pořídil pan 
farář k začátku církevního roku 
dárek. Jedná se o 34 minutové 
video manželů Smékalových, 
kteří se věnují personálnímu 
poradenství, jsou manželé víc 
než dvacet let, mají pět dětí a 
jsou věřící. Na úvodní webo-
vé stránce naší farnosti dole 
najdete okénko s fotografií oh-
nivé hranice v kamnech a nad 
tím název „Adventní povzbu-
zení pro manžele aneb přiklá-
dáme do ohně“. Smékalovi nás 
ve videu pozvou přímo k sobě 

domů a odvážně sdílí svou zku-
šenost (i svá selhání) s prak-
tickými příklady, jak budovat 
znovu blízkost v partnerství 
z ženského i mužského pohle-
du. Autoři si představují, že si 
manželé udělají půl hodiny čas, 
společně si video prohlédnou a 
najdou pro sebe nové impulzy. 

Kdo se k tomu odhodláte, 
budete si při sledování připa-
dat, jako byste byli na návštěvě 
u přátel a oni vám opravdu do 
hloubky rozuměli, aniž by po-
třebovali moralizovat… Jsme 
všichni schopní věnovat čas 
různým předvánočním přípra-
vám, opravám, údržbě nebo 
úklidu. Věnujme čas a síly i 
sobě navzájem třeba právě 
takhle. Abychom mohli stále 
obnovovat to, co si na konci 
prosince znovu slíbíme. Stačí 
dobrá vůle, půl hodina času a 
pár kliknutí na webu. Je to pří-
ležitost.

Irena Kintrová

Až se 27. prosinec zeptá… manželů

Milé rodiny, děti a rodiče,
v posledních měsících a týd-

nech zalétají často mé myšlenky 
a prosby při bohoslužbě a v mod-
litbě nejen k lékařům a všem, 
kteří se starají o naše nemocné, 
k těm, kteří musí při řízení naší 
společnosti činit nelehká roz-
hodnutí, nebo ke kněžím, jejichž 
služba doznala s ohledem na sou-
časnou situaci změn, ale zcela 
zvláštním způsobem také k vám, 
kteří žijete v rodinách.

Myslím na rodiny, které jsem 
měl příležitost poznat jako člo-
věk, kněz i biskup, ale také na 
vás, které osobně neznám. Tyto 
myšlenky se ve mně rodí, když 
jdu ulicemi nebo parky našeho 
města a potkávám maminky a 
tatínky, jak kráčejí společně se 
svými dětmi, když cestuji a mí-
jím auta, v nichž se veze nějaká 
rodina, nebo když večer pozoruji 
rozsvícená okna v rodinných či 
panelových domech. Všem, s ni-
miž se takto skutečně či obrazně 
střetávám, zasáhla do všedního 
běhu života pandemie koronavi-
ru a ocitají se v situacích, které 
až dosud nemuseli řešit. Z hloubi 
mysli řady rodičů se vynořují ne-
odbytné otázky: Kdy to asi skon-
čí? Vrátí se vše k normálu nebo 
to bude úplně jiné? Nepodepíše 
se to negativně na vzdělání na-
šich dětí? Budeme moci i nadále 
pokračovat v zaměstnání nebo 
podnikání? A co příjmy, utáhne-
me chod naší domácnosti?

Možná jste si je kladli i dříve, 
ale zřejmě ne tak často a v tako-
vé míře. Vypořádávat se s nimi 
není snadné a vyžaduje to od vás 
značnou dávku sebeovládání, 
zejména když se snažíte nedávat 
najevo obavy z dalšího vývoje 
před svými dětmi. Sami nejlépe 
víte, jak je pro vás rodiče obtížné 
nenechat se ovládnout strachem a 
nepoddat se skeptickým úvahám, 
neboť ruku v ruce s tím se z do-
mova vytrácí pohoda, chuť do 
života a hlavně naděje, že i toto 
období jednou skončí a že má ně-
jaký (třeba zatím skrytý) smysl.

Také v tomto nezvyklém čase 
musí doma všechno fungovat, 
přestože přibylo práce a starostí 
s dětmi, které se kvůli zavřeným 
školám učí samy, což ty malé moc 
neumí a ty větší by zase raději vě-

novaly čas něčemu jinému. „Je to 
fuška, je to dřina,“ slýchám ně-
kdy od rodičů. Chtěl bych vám za 
tuto vaši námahu a úsilí moc po-
děkovat a ubezpečit vás, že si této 
vaší „domácí“ práce nesmírně 
váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, 
že po letech tuto vaši snahu a s ní 
spojené oběti docení i vaše děti a 
také že vy sami budete tuto dobu 
vnímat jako tu, která vám mnohé 
dala, i když nebyla jednoduchá. 
Jde o paradoxy života, které po-
tvrzuje řada příkladů z minulosti.

Prozatím nám nezbývá, než 
společně pokračovat v prožívá-
ní této doby a ve svém životě. 
Pokládám za užitečné dělit se 
o dobré zkušenosti a rady, kte-
ré mohou pomoci věci ulehčit 
nebo zlepšit, a proto si dovolím 
jednu takovou malou radu vám 
nabídnout. Denní modlitba círk-
ve nazývaná breviář, kterou se 
modlí všechny zasvěcené osoby 
- kněží, řeholní sestry a bratři a 
také mnoho laiků, začíná vždy 
stejnými slovy: „Bože, pospěš 
mi na pomoc.“ Toto zvolání je 
výrazem touhy po Boží pomoci 
a narazíme na ně v žalmech na 
několika místech, a to v oka-
mžiku, kdy se člověk cítil slabý, 
nejistý či osamocený; kdy měl 
pocit, že vše zůstává pouze na 
něm; kdy potřeboval slyšet od-
pověď; kdy toužil po vysvobo-
zení z těžké situace. Všude tam 
se starozákonní člověk obracel 
na Hospodina a volal: „Bože, 
na pomoc mi pospěš!“ (Žalm 
70,2) Milé rodiny, kéž užíváme 
této střelné modlitby pokaždé, 
když se cítíme podobně jako 
muži a ženy v době starozákon-
ní, tedy slabí, nejistí či nedosta-
tečně způsobilí zvládat situace, 
které jsou před nás kladeny, a 
kéž můžeme po prodělané ži-
votní zkoušce prohlásit: „On 
(Hospodin) se ke mně sklonil, 
slyšel mě, když o pomoc jsem 
volal.“ (Žalm 40,2) Věřím, že 
po odeznění pandemické kri-
ze si budeme moci říci: byla to 
zvláštní doba, ale hodně jsem se 
díky ní naučil, a i v této době stál 
Bůh při mně.

Se vzpomínkou v modlitbě a 
s požehnáním.

 + Josef Nuzík, předseda Rady 
ČBK pro rodinu

Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám
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Každý z nás se určitě nějak a 
někdy setkal s postavou Je-
zulátka – Dítěte Ježíše. O co 
vlastně kráčí? Nejde mi tady 
o tu historickou peripetii sošky 
pražského Dítěte Ježíše, proto-
že ono není jediným na celém 
světě. Existuje jich několik, ale 
to pražské je neznámější. Dítě 
Ježíš, Jezulátko. Vyvolává ja-
kési něžné pocity, někdy až ma-
teřské a sentimentální. Můžeme 
mít někdy pocit, že se jedná o 
cosi, co patří do starého železa 
– starobylá úcta, zbožnost, která 
se dnes nenosí. Něco přežitého 
a zbytečného…

Přesto však úcta k Dítěti 
Ježíši je velkým darem církvi. 
Zvlášť teď o Vánocích se toto 
téma stává aktuálním. Setkává-
me se s Ježíšem jako dítětem. 
Malý, bezbranný, závislý na 
lásce matky a pěstouna. V ne-
bezpečí a nepochopený, odmít-
nutý elitami, přijatý chudými. 
Právě Dítě Ježíš nám ukazuje, 
jakým je skutečně Bůh. On 
se vkládá do lidských rukou 
jako malý, křehký a zranitelný 
v podobě betlémského dítěte. 
Můžeme s ním manipulovat, 
jak to chtěl Herodes, můžeme 
ho odmítnout, jako to udělali 
zákoníci, můžeme ho přijmout 
s láskou jako pastýři a apoštolo-
vé, můžeme ho chtít zabít jako 
velekněží a elity Izraele. 

Stejně tak se vkládá do na-

šich rukou při slavení eucha-
ristie, a to stejné s ním můžeme 
udělat. Soška malého dítěte, 
která k nám připutovala ze Špa-
nělska, nám připomíná právě 
tento nejvyšší výraz Boží lás-
ky. Není to jen líbivý obrázek 
nebo zdroj sentimentu. Je to 

obraz, obraz Boha dávajícího 
se a vkládajícího se do rukou 
člověka.

Možná si pak řeknete, na co 
ty hadříky apod. Ano, možná 
jsou určitým nadbytečným prv-
kem. Není to oblékání panenky, 
ale má to svůj symbolický vý-
znam. Oblékat znamená pečo-
vat a starat se. Stejně bychom 

se měli starat o Boha a jeho zá-
ležitosti, a to nejen před světem 
a lidmi kolem nás, ale hlavně 
ve svém životě. Máme v sobě 
nacházet prostor pro to, aby 
Boží věci byly pro nás důleži-
té. A to, si myslím, dnes hodně 
mezi lidmi chybí. Třeba jen to, 

kolik katolíků bere jméno Boží 
nadarmo a ani to neví. To, že ho 
oblékáme do krásných králov-
ských šatů symbolizuje, že mu 
dáváme ve svém srdci důstoj-
nost, která mu náleží jako Bohu. 
Vkládáme mu na hlavu korunu, 
abychom vyjádřili, že jen on je 
naším Pánem a vládcem našich 
životů. To vše jsou jen symboly 

a my je k životu víry potřebu-
jeme. Ony vyjadřují totiž to, co 
nejsme schopni vyslovit.

A k čemu je to dobré? No, 
když se to vezme kolem a ko-
lem, tak bychom si asi vystačili 
s jinými jednoduššími zname-
ními a symboly. Ale pak se náš 
život stává určitě o něco chud-
ším. Ne že by Bůh byl uzavře-
ný do jakýchkoli symbolů, ale 
ony nás vedou blíže k Bohu, 
ke kráse a milosti. Cesta může 
být rozmanitá, ale cíl je jeden. 
A úcta k Dítěti Ježíši je jednou 
z cest, jeden ze způsobů. Možná 
hodně tradiční, ale to ještě ne-
znamená, že špatný. Mám rád 
tuto úctu k Dítěti Ježíši a chtěl 
bych, aby více lidí pochopi-
lo její hloubku a krásu. Nejde 
o hadříky ani o panenky. Jde 
o Boha.

Když jsem byl v létě v Praze, 
zastavil jsem se u Panny Marie 
Vítězné, kde je Jezulátko vysta-
vené. Odchytil mě tam jeden 
z řeholníků, evidentně Španěl a 
začal si se mnou povídat. Mlu-
vili jsme anglicky. Považoval 
mě za Kanaďana (což mě potě-
šilo při mé angličtině), a nevěřil 
mi, když jsem ho přesvědčoval, 
že jsem Čech. Jeho odpověď 
byla: „Vy nejste Čech, sem totiž 
Češi nechodí!“ Přiznám se, že 
se mě to dotklo. Ale věděl jsem, 
že má pravdu…

Petr Košulič

sebráno v Sebranicích

I letos začala doba adventní žehnáním adventních věnců, které 
budou zdobit naše domovy a připomínat nám, že je čas připravit se 
na svátky narození našeho Spasitele.

Úcta k Dítěti Ježíši

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. Vidě-
li jsme jeho slávu, slávu, jakou má 
od Otce jednorozený Syn, plný mi-
losti a pravdy.  (Jan 1, 9-13)

Uprostřed lhostejnosti lidí při-
chází v chlévě na svět Ježíš. Žije, 
umírá a je vzkříšen, abychom vě-
děli, že každý z nás je i přes své 
nedostatky milován Bohem.

Přináší ujištění, že každý lidský 
život má smysl a nepředstavitelnou 
hodnotu. O Vánocích je možné 

zastavit se s těmi, kteří u této jedi-
nečné události v dějinách lidstva 
tehdy byli. S  Marií, s Josefem, 
s obyčejnými  pastýři i vzdělanými 
mudrci i s těmi, kteří během všech 
věků uvěřili. 

Třeba také začneme vnímat 
jemné tiché světlo schopné prozá-
řit jakoukoli myslitelnou temnotu. 
Světlo pokoje, odpuštění, smíření. 
Světlo, probouzející  touhu po dob-
ru, po lásce, po spravedlnosti. Svět-
lo, které mezi našimi hodnotovými 
světly není tak agresivní jako jiná 
světla, ale přesto je stále přítomné 
a proměňující,  protože je touhou 
po Bohu.

Přeji vám požehnané prožití 
vánočních svátků a  život ve světle 
prozařujícím všechny temnoty.

Vojtěch Cikrle,
diecézní biskup brněnský

Ježíši, Božské dítě, věříme 
v tebe, doufáme v tebe, milu-
jeme tě a klaníme se ti jako 
svému Králi. Svou moc a slá-
vu jsi skryl do podoby malého 
dítěte. Mnoho národů světa tě 
takto uctívá. I my tě uctíváme 
ve tvém Dětství, jako našeho 
Pána, Spasitele a Boha, který 
všemu vládne a všechno tvoří 
nové.

Věříme, že nás miluješ, pro-
to chceme dnes začít nový ži-
vot. Prosíme tě, smiluj se nad 
námi, odpusť nám naše hříchy 
a stvoř nám srdce čisté – srdce 
dítěte. Ty víš, že nejsme schop-

ni bez tvé pomoci vykonat 
žádný dobrý skutek. Dej nám 
své požehnání, abychom byli 
schopni konat alespoň malé 
skutky lásky. Odevzdáváme 
se ti. Dívej se našima očima, 
usmívej se naším úsměvem, 
promlouvej našimi ústy, pra-
cuj našima rukama. A kdyby-
chom na tebe někdy zapomně-
li, připomeň se nám způsobem 
tobě vlastním – milosrden-
stvím a něžnou láskou. Přijmi 
nás, malý Králi, do svého Nej-
světějšího Srdce jako své malé 
bratry a sestry a obejmi nás 
svou láskou. Amen.

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu před ikonou anebo u jesliček v rodině)

Vánoční přání otce biskupa
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co nás čeká
SLAVNOST 

NEPOSKVRNĚNÉHO 
POČETÍ PANNY MARIE

Úterý 8. prosince
17:00 mše sv. Sebranice
18:00 mše sv. Kunštát

RORÁTNÍ MŠE SV.
Čtvrtek 10. prosince 

6:00 Kunštát

NOČNÍ PUTOVÁNÍ
Pátek 11. prosince
19:00 z Kunštátu

RORÁTNÍ MŠE SV.
Sobota 19. prosince 

6:30 Růžencová pobožnost
7:00 mše sv. Kunštát

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
SVÁTOST SMÍŘENÍ

20. prosince
14:00 - 16:00 Sebranice
16:00 - 19:00 Kunštát

ŠTĚDRÝ DEN 
Čtvrtek 24. prosince

12:00 Živý betlém
16:30 mše sv. Sebranice
22:00 mše sv. Kunštát

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Pátek 25. prosince

8:00, 11:00 mše sv. Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
Sobota 26. prosince
8:00 mše sv. Kunštát

9:30 mše sv. Sebranice

SVÁTEK SV. RODINY
Neděle 27. prosince

8:00, 11:00 mše sv. Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice

 KONEC OBČANSKÉHO  
ROKU

Čtvrtek 31. prosince
16:00 Kunštát

17:00 Sebranice

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE

Pátek 1. ledna 2021
8:00, 11:00 mše sv. Kunštát

9:30 mše sv. Sebranice

Krabice od bot 2020 - Pomoc pro stacionář Emanuel Doubravice
I v tomto roce bychom 
opět chtěli podpořit 
denní stacionář Emanuel 
v Doubravici nad Svitavou, 
který se stará o mladé lidi se 
středně těžkým až těžkým 
mentálním postižením, 
kombinovaným postižením 
a poruchami autistického 
spektra. Klienti pobývají 
ve stacionáři od pondělí do 
pátku a na víkend se vracejí 
ke svým rodinám. Tentokrát 
nebudeme nakupovat dárky 
pro  jednotlivé klienty,  ale 

použijeme jednu krabici 
od bot, která bude čtvrtou 
neděli adventní, to je 20. 12. 
umístěna v kostele a do které 
bude moci každý  vhodit 
jakýkoliv finanční příspěvek. 
Tuto neděli by mělo probíhat 
odpolední předvánoční 
zpovídání a možnost přispět 
bude po celou dobu. Vybrané 
prostředky budou použity 
na nákup věcí potřebných 
pro běžný provoz stacionáře 
jako např.   povlečení, 
ručníky, osušky, prostěradla, 

papíry  a barvy do tiskárny, 
výtvarné potřeby, potřeby 
pro výrobu mýdel a oblečení 
denní potřeby pro klienty. 
Tento rok 2020 je zvláštní 
a zasáhl do životů každého 
z nás, o to víc do životů lidí, 
kteří mají různá zdravotní 
omezení.  Chtěla bych Vás 
poprosit, myslete prosím i na 
druhé. Zaměstnanci i klienti 
Emanuela jsou vděčni za 
každou pomoc a předem moc 
děkují za Vaše dary.

Helena Videmanová

ADORAČNÍ DEN 
FARNOSTI SEBRANICE

Pátek 1. ledna 2021
15:00 - 18:00

1. SOBOTA V MĚSÍCI
2. ledna 

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše sv. Kunštát

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Neděle 3. ledna 

žehnání vody, kadidla, křídy 
a zlata

8:00, 11:00 mše sv. Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice

ADORAČNÍ DEN 
FARNOSTI KUNŠTÁT

Sobota 9. ledna 
7:30 růžencová pobožnost

8:00 mše sv.
8:30 zahájení celodenní 

adorace
18:00 zakončení adorace a 

svátostné požehnání

Sledujte aktuální informace 
na „facebook.com/

farnostkunstat“, na stránkách 
„farnostkunstat.cz“ a na 

nástěnce v předsíni kostela.

Ikona Svaté rodiny

I v letošním roce 2020 bude 
naší farností putovat ikona 
Svaté rodiny. Cílem je, aby se 
každá rodina setkala při mod-
litbě před touto ikonou, a tak 
se setkala i se Svatou rodinou. 
Ikona bude putovat od 1. ne-
děle adventní až do 2. února - 
svátku Uvedení Páně do chrá-
mu. Ikona bude v rodině vždy 
tři dny.

1. den bude ikona přiví-
tána. Rodina, která má ikonu, 
vybere další rodinu, které iko-
nu bude chtít předat. Telefo-
nicky ji kontaktuje a domluví 
se na způsobu předání. Pak ji 
předá – prosím o dodržování 
respektu vůči druhým (roušky 
apod.). Ikonu dejte na čestné 
místo v domě tak, abyste se 
u ní mohli modlit. Pokud máte 
svíci, postavte ji k ikoně, za-
palte ji a jako rodina tento ve-
čer můžete strávit v modlitbě 
před ikonou.

2. den bude ikona součástí 
rodiny. Můžete se před ikonou 

modlit ráno, v poledne a večer. 
Pokud vám to možnosti dovolí. 
Pokud ne, zkuste, co můžete.

3. den se s vaší rodinou 
ikona rozloučí. Tento den se 
zapište do přiloženého sezna-
mu rodin. To, aby bylo zřej-
mé, kde ikona už byla. Potom 
kontaktujte rodinu, které byste 
chtěli ikonu předat, a domluvte 
se na způsobu předání. Omezte 
prosím nutné kontakty na mi-
nimum, pokud nejste příbuzní.

Modlitba
Před Ikonou se můžete mod-
lit různým způsobem. Pokud 
máte zvyk modlitby v rodině, 
neopouštějte ho, ale můžete ho 
obohatit. Pokud nemáte, neva-
dí, využijte nabídky.

Můžete využít těchto mod-
liteb:

• Modlitba desátku růžence 
anebo celého radostného rů-
žence (Kancionál č. 009).

• Modlitba litanií k Panně 
Marii (Kanc. č. 067).

• Modlitba ke sv. Josefovi 
(Kanc. č. 011).

• Modlitba zasvěcení Dítěti 
Ježíš.

• Kreativitě se meze nekla-
dou, ale nezapomeňte na svou 
osobní modlitbu.

• Kdo má odvahu, může si 
zazpívat třeba Ejhle Hospo-
din… (Kancionál č. 101B).

• Anebo jinou adventní 
píseň. V adventu nezpívejte 
koledy – ty až o Vánocích a 
v době po nich.

Petr Košulič

Protože to, co můžeme, je častěji 
důležitější než to, co chceme. Ne-
vím, jestli jsem se do toho neza-
motal, ale stručně: dělejme to, co 
můžeme – to je totiž velký dar. 
Přeji Vám požehnaný advent plný 
milosti a obdarování, které může-
me zakusit právě o Vánocích.        

o. Petr

dokončení ze strany 1


