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Při pohledu do kalendáře života farnosti na stránce s názvem 
prosinec můžeme číst: žehnání adventních věnců, adventní 
naladění pro mladé, náboženství pro dospělé, mikulášská nadíl-
ka, otvírání jesliček, zpovědní odpoledne, půlnoční a jiné akce.  
Myslím si, že pro každého z nás však bude hlavní událostí měsíce 
úplně něco jiného. 

Děti se těší na mikulášskou. Pro mladé, kteří nacvičují pohád-
ku „Sůl nad zlato“, bude v prosinci to nejhlavnější při mikulášské 
nezapomenout text nebo neudělat jiný divadelní trapas. Sbor, 

který začal na Vánoce nacvi-
čovat nový repertoár, bude 
s napětím očekávat půlnoční, 
kde veškerá jeho adventní píle 

bude oceněna tichým nasloucháním návštěvníků. Milovníci gre-
goriánského chorálu se mohou těšit na druhou neděli adventní, 
kdy v našem kostele přivítáme Svatomichalskou gregoriánskou 
scholu. A zase farář může považovat za událost měsíce takzvané 
náboženství pro dospělé, protože rád učí, baví ho to a navíc vzdě-
lávání dospělých je přece jenom něco jiného než s dětmi vybar-
vovat v náboženství apoštoly. Inu každý se máme na co těšit.  

Přesto, že každý z nás má tu svou událost měsíce, jedna je 
nám všem společná. A to je událost Ježíšova narození. Její vý-
znam přesahuje nejenom měsíc, rok či několik staletí, ale bez 
nadsázky je možné ji označit za klíčovou událost dějin lidstva. 
Nicméně, pokud se nestane stěžejní událostí pro mě, zůstane jen 
jednou z mnoha drobných a bezvýznamných epizod dějin. Stále 
platí výrok jednoho církevního otce, který výstižně popisuje 
podstatu Vánoc slovy: „I kdyby se Ježíš tisíckrát v Betlémě naro-
dil, ale nenarodil se v tvé duši, nic ti to nepřinese.“

Na závěr bych chtěl připomenout motiv jednoho předvánoč-
ního reklamního sloganu, kterým jsem se při psaní řídil. Mohl 
jsem pro vás napsat vánoční zamyšlení – a krásné. Plné andělů, 
purpury, přání a rodinné pohody, ale řekl jsem si – ne. Když 
článek, tak bez frází. Proto nezbývá, než abyste se sami nechali 
zasáhnout živým Božím slovem: „Dnes se vám narodil Spasitel, 
Kristus Pán…, pojďme a podívejme se, co se tam stalo.“        

Pavel Ka a, farář 

Za časů našich babiček 
chodívali lidé v adventu na 
roráty, jitřní mše začínající 
ještě za tmy. Vstali dřív 
než obvykle a šli i několik 
kilometrů zasněženou či 
do mlhy ponořenou kra-
jinou do kostela. Advent 
býval dobou radostnou, 
ale ne veselou, střídmou, 
ale ne postní, klidnou, ale 
ne pasivní. Asi od konce 
války se osobitý charakter 
začal z předvánočního času 
vytrácet, ale v povědomí 
lidu stále zůstávalo alespoň 
přesvědčení, že jde o dobu, 
kdy se nechodí tancovat 
na zábavy nebo se nekonají 
svatby, protože to slavnostní 
a jásavé teprve přijde. Dnes 
se říká, že žijeme v postmo-
derně a sociologové se pro 
ni snaží vymýšlet složité 
defi nice. Mnohem srozu-
mitelnější je však příklad ze 
života: Před začátkem ad-
ventu se lidé sejdou na ná-
vsi, aby při pěkně znějícím 
country rozsvítili vánoční 
strom, potom zhlédnou hru 
o cestě do Betléma, pozvou 
mezi sebe Mikuláše a potěší 
se nákupem vánočního dár-
ku… A den nato si na svých 
adventních věncích zapálí 
první svíčku.                M. L.
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„... nic ti to nepřinese.“



Z 
Diecézní setkání katechetů 
Svátek svatého Martina jsme letos s Radkou 
Olšanovou a Helenou Videmanovou oslavily 
trochu jinak. Zúčastnily jsme se Diecézního 
setkání katechetů, které se koná jednou za 
dva roky v Brně a má vzdělávací a formační 
charakter. 

První přednášku na téma „Náboženská 
socializace katecheze a výuka náboženství, 
identita a vzájemné snahy“ přednesl Ludvík 
Dřímal z Teologické fakulty v Olomouci. Pan 
docent nám vysvětlil všechny pojmy z názvu 
přednášky a udělal dějinný průřez chápání 
katecheze a výuky náboženství. Důvod, proč 
se nyní rozlišuje výuka náboženství a kate-
cheze, je ten, že zatímco výuka náboženství je 
otevřena pro všechny (věřící i nevěřící), kate-
cheze má uvést člověka do důvěrného vztahu 
s Nejsvětější Trojicí a předpokládá tedy již živé 
přijetí víry a přilnutí k Bohu. 

Na začátku druhé přednášky nás navštívil 
svatý Martin a podělil nás svatomartinskými 
rohlíčky. Potom dostala slovo Marie Pavlovská 
vyučující na Pedagogické fakultě v Brně. Téma 

„Využití moderních pedagogických metod 
v komunikaci (a proč děti zlobí)“ bylo natolik 
obsáhlé, že nebylo možné je během hodiny 
a půl vyčerpat. Nejprve jsme si připomněli, 
čím vším komunikuje učitel se svými žáky 
a potom paní doktorka mluvila o tom, že 
děti se chovají problematicky, pokud nemají 
uspokojeny základní potřeby (potřeba lásky 
a potřeba náležet do společenství) a radila 
nám, jak máme nevhodnému chování dětí ve 
škole předcházet.

Po dobrém obědě následovala nejzajímavěj-
ší část setkání a sice „mozaika katechetických 
nápadů“. Už se těšíme, až některé osvědčené 
nápady našich kolegů (jako například modli-
tební vlaštovka) po poradě s panem farářem 
vyzkoušíme i u nás. 

Celé setkání bylo zakončeno mší svatou, 
kterou celebroval P. Jiří Kaňa. Děkujeme Ka-
techetickému centru v Brně a všem, kteří se 
na přípravě podíleli, za příjemné prožití dne 
a načerpání inspirace a duchovní posily 

Jitka Trčková

Farní shromáždění
V neděli 12. listopadu v 16 hodin se uskuteč-
nilo již čtvrté farní shromáždění, tentokrát 
s mottem „Jděte i vy na mou vinici“. Zúčast-
nilo se jej asi padesát lidí, vesměs stejných 
jako v předchozích letech a několik farníků 
se omluvilo.

Po krátké úvodní modlitbě následovalo 
statistické zhodnocení uplynulého roku, a to 
nejen po stránce pastorační, ale i materiální. 
Otec Pavel měl dokonale, tak jak už jsme od 
něj zvyklí, připravený materiál, ve kterém nás 
seznámil s několika zajímavými čísly – účast 
na nedělních bohoslužbách, počty udělených 
svátostí, statistika katecheze dětí i dospělých 
atd. Pro ilustraci, do náboženství na základ-
ní škole chodí 103 dětí, v mateřské škole 25, 
ministruje 25 kluků do 18 let, výše běžné ne-
dělní sbírky činí průměrně 4.500 korun, počet 
farníků na mši svaté v neděli 5. listopadu se 
pohyboval okolo 300, z nichž ke svatému při-
jímání přistoupilo 190. Účast na bohoslužbách 
má tedy, zdá se, klesající tendenci. 

Dále otec Pavel připomněl, co vše jsme 
v uplynulém roce prožili, ať už to byly akce 
známé, nové nebo maličkosti, o kterých čas-
to ani nevíme. Například poprvé nás čekalo 
společné slavení svátosti biřmování, byli jsme 
na pouti ve Francii, na konci prázdnin měl 
premiéru farní večírek a na podzim proběhla 
farní duchovní obnova, která se ale nesetkala 
s velkým zájmem.

Následovala část shrnující hospodaření 
farnosti. Největší pozornost byla věnována 
uskutečněné opravě naší fary, která přišla na 
550 tisíc. Město Kunštát přispělo částkou 50 
tisíc a Jihomoravský kraj věnoval 150 tisíc 
korun. Z hlediska oprav bude příští rok tak-
říkajíc odpočinkový, plánují se pouze drobné 
úpravy farního dvora. Chceme však vstoupit 
do jednání s městem o celkové úpravě okolí 
kostela (cestičky, prostor pro velikonoční 

vigilii, zábradlí, osvětlení, přemístění značek) 
a do budoucna se uvažuje o generální opravě 
podlahového vytápění kostela. S tím souvisí 
plánovaná úprava celého interiéru, na jejíž 
promýšlení máme nyní dostatek času. 

Ve třetí části nám otec Pavel představil 



Co jiného by mohlo být námětem Sebranické-
ho sloupku, než stavba nové fary. Momentálně 
vypadá situace následovně. V sobotu 28. října 
odpoledne proběhla brigáda na vyklízení staré 
fary. V podstatě se jednalo o zbytky nábytku, 
archiv a torzo kunštátských varhan. Ze za-
čátku to vypadlo, že bude vše během chvilky 
vyklizené, nicméně se celá akce protáhla až 
do večera. Na faru do Svitávky, kam byly 
věci umístěny, jsme se nakonec museli otočit 
dvakrát. Všem brigádníkům i těm, kteří za-
jišťovali dopravu, bych chtěl moc poděkovat. 

Zvláštní poděkování patří klukům Toní-
kovi Juřekovi a Radkovi Manovi, kteří mi 
pomohli zorganizovat „brigádu“ na odnášení 
tašek z půdy fary do kostela. Díky nim ve 
středu 8. listopadu běhalo osm malých kluků 
mezi přízemím a půdou a nakládali tašky do 
přívěsu za auto, aby je zas u kostela mohli slo-
žit na své místo.  

Dalším důležitým krokem bylo skácení 
stromů u kostela. Již delší dobu se vědělo, že 
stromy je třeba skácet, protože jsou v havarij-
ním stavu a svým možným pádem ohrožují 
okolí stavby, ale stále chyběl ten správný im-
puls. Konečně se našel – a pořádný. Chtěl bych 
poděkovat obci, že se o kácení stromů v rámci 
údržby zeleně postarala.    

Ruku v ruce s těmito událostmi probíhala 
příprava stavební projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení, které bychom do konce 
tohoto roku rádi získali. K němu jsme již ob-
drželi předběžný souhlas obce se zamýšlenou 

pastorační plán pro nadcházející rok. Kromě 
plánované pouti do Polska nás pravděpodob-
ně nečeká nic mimořádného.

Protože statistika je „přesný součet ne-
přesných čísel“ a rozsah Okna je omezen, 
nebudeme všechny jednotlivé údaje rozvádět 
podrobně. Kdo chce znát přesné statistické 
údaje, dozvědět se více o plánovaných akcích 
a případně se k čemukoliv vyjádřit, může se už 
nyní těšit na příští farní shromáždění.

Radka a Vladimír Olšanovi
     

Farní kavárna
Na farním shromáždění, kde se mimo jiné 
probírala možnost dalších aktivit farnosti 
v příštích letech, zazněl také návrh na vybudo-
vání farní kavárny.

Pro její existenci jsou potřebné dva faktory, 
zaprvé místnost, kde bychom se mohli schá-
zet a zadruhé chuť scházet se i mimo kostel.
První bod je v naší farnosti lehce vyřešitelný, 
protože fara je dostatečně velká a prostory by 
se určitě našly, například klubovna ve dvoře 
fary. Podávalo by se jen lehké občerstvení 
v podobě kávy, čaje, limonády, oplatek apod.
Druhý bod je již poněkud složitější a kaž-
dý z nás má na něho určitě jiný názor.
Už první křesťané prožívali společně jak mši 
svatou tak společnou hostinu po mši svaté.
Tak i my bychom se mohli scházet po ne-
dělních bohoslužbách na faře, kde bychom si 
mohli v klidu společně popovídat o tom, co se 
kolem nás děje, co nám dělá radost, nebo co 
nás trápí. Povídat se dá přece o čemkoli, jak 
se panu farářovi povedlo kázání, jak máme 
krásně opravený kostel, ale také jaký hezký 
film jsme viděli, jak nás zlobí děti, nebo který 
kloub nás tento týden bolel víc. Témata se na-
jdou pro mladé i starší. Při návštěvě kavárny 
by bylo možné informovat farníky o chysta-
ných aktivitách farnosti nebo třeba promítat 
fotky či filmy.

O  vytvoření   kavárny   se  pokusili   již   v  

O vytvoření kavárny se pokusili již 
v mnoha farnostech.

S  S

mnoha farnostech. Především v menších 
farnostech, kde se lidé alespoň trochu znají, 
fungují kavárny dobře, v mnohých z farností 
tento projekt ztroskotal.

Hlavním smyslem farní kavárny je setkává
ní lidí, kteří se potkávají neděli co neděli 
v kostele, ale skoro vůbec nic o sobě nevědí. 
A tak by farní kavárna mohla přispět k to-
mu, aby naše farnost tvořila větší duchovní 
rodinu a měli jsme k sobě blíž. Zůstává 
jen otázka, kolik by se nás v kavárně sešlo.

Helena Videmanová
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► Út 5. 12. v 19h – na faře náboženství pro 
dospělé na téma „manželství“
► Pá 8. 12. v 19h – na faře výroční setkání čle-
nů Kolpingovy rodiny Kunštát. Účast přislíbil 
hejtman Stanislav Juránek 
► So 9. 12 v 16h – na faře je pro děti otevřená 

„umělecká dílna“, ve které si mohou vyrobit 
lampy na betlémské světlo

► Ne 10. 12. v 17.30h – v kostele rozjímání 
s gregoriánským chorálem v podání Svatomi-
chalské gregoriánské scholy 
► Ne 17. 12. od 14.30h – v kostele příležitost 
k předvánoční svaté zpovědi. Další příležitosti 
jsou zvláště během čtvrtečních adorací a před 
pravidelnými bohoslužbami 
► Ne 24. 12. – 4. neděle adventní a Štědrý 
den – adventní mše sv. jen v 8h, „půlnoč-
ní“ v 22h 
► Ne 24. 12. v 15h – v kostele otvírání jesliček 
a zpívání koled pro nejmenší 
► Po 25. 12. –Hod Boží vánoční – mše sv. 
v 8h a 11h.  Sbírka na opravu fary
► Út 26. 12. – sv. Štěpána – mše sv. jen v 8h
► St 27. 12. – sv. Jana – mše sv. v 18h v Kun-
štátě.  
► Ne 31. 12. – Svaté Rodiny – mše sv. v 8h 
a 11h 
► Po 1. 1. 2007 – „Nový rok“ – mše sv. v 8h 
a 11h 
► KR Kunštát pořádá v měsíci lednu zájezd 
do brněnského Městského divadla na muzikál 
Jesus Christ superstar. Prosím všechny zájem-
ce, aby se co nejdříve zapsali do zájezdového 
archu v kostele
► V termínu od 21. do 24. 4 2007 se uskuteč-
ní farní pouť do Polska, zvláště pak k hrobu 
našeho patrona sv. Stanislava v Krakowě a do 
Czestochowé. Prosím zájemce, aby se zapsali 
do zájezdového archu v kostele, kde rovněž  
naleznou i bližší informace 

stavbou. Během nejbližších dní by měla být 
projektová dokumentace vystavena v kostele, 
aby se na ni mohl každý podívat. Když si 
uvědomím, co je již za námi (různá jednání, 
příprava smluv, přepracovávání projektové 
dokumentace atd.) a ještě nejde téměř nic vi-
dět a představím si, co nás ještě čeká, nezbývá, 
než si s důvěrou říct slova sedmatřicátého žal-
mu: „Hospodinu svěř svůj osud, on sám bude 
jednat, v něho důvěřuj. Když nestaví dům 
Hospodin …“  

Závěrem bych rád využil toho, že dnes píši 
sebranický slupek já a vyjádřil svou prosbu ke 
všem, kteří v Sebranicích žijí, patří do zdejší 
farnosti, nebo jim je toto místo obzvlášť milé: 
Vroucně proste Boha, aby nová fara byla 
zářivým znamením pestrého a autentického 
života naší farnosti. 

Pavel Kaa, farář 
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► Út 5. 12. v 17h – mikulášská nadílka pro 
všechny děti je připravena u vánočního stro-
mu 
► Ne 10. 12. v 16h – v kulturním domě v Se-
branicích bude pro všechny děti divadelní 
představení pohádky „Sůl nad zlato“ v podání 
kunštátské mládeže. Vstup volný 
► Čt 21. 12 od 16h – příležitost ke svaté zpo-
vědi v Sebranicích
► Ne 24. 12. – 4. neděle adventní a Štědrý 
den – adventní mše sv. v 9.30h, odpoledne 
v 17h „půlnoční“
► Po 25. 12. – Hod Boží vánoční – mše 
sv. v 9.30h. Sbírka na stavbu nového farního 
domu 
► Út 26. 12. – sv. Štěpána – mše sv. v 9.30h 
►Ne 31. 12. – Svaté Rodiny– mše sv. v 9.30.h 
► Po 1. 1. 2007 – „Nový rok“ – mše sv. 
v 9.30h Tento den je adoračním dnem far-
nosti. Kostel bude otevřený od 10.30h do 17h. 
Zájemci o  soukromou adoraci ať se zapíší do 
seznamu v kostele  

„Půlnoční“ mše svatá v 22 hodin


