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V pátek, v předvečer slavnosti Zjevení Páně lidově zvané Tři krá-
lové, se v našem kostele sešly skupinky koledníků, aby společně 
s celou farností zahájili tříkrálovou sbírku. Vždycky, když slyším 
slovo sbírka, napadne mě mírně otřelý vtip o letadle, které se řítí 
k zemi. Letuška oznamující to cestujícím je vyzve, aby udělali, 
pokud to umí,  nějaký náboženský úkon. Několik sekund se ne-

děje nic. Až za chvíli se zvedne jeden starý muž, sundá si z hlavy 
klobouk a začne do něj vybírat. Vzhledem k tomu, že každý vtip 
karikuje skutečnost, mám strach, aby si lidé z života církve neod-
nášeli jen to, že se vybírají peníze. Trošku mě ve věci tříkrálové 
sbírky uklidňuje výrok císaře Juliána Apostaty (Odpadlíka), z je-
hož přízviska je jasné, jaký měl asi vztah ke křesťanství: „Jediné, 
co mě na křesťanství zaujalo, je jeho charitativní dílo“. Zkusme 
se u příležitosti tříkrálové sbírky podívat, jaké místo má v našem 
životě charitativní láska.

Z Ježíšových slov a gest při poslední večeři můžeme vypozo-
rovat, že eucharistie, kterou máme konat na jeho památku a umý-
vání nohou, které je gestem vzájemné lásky, jsou stejně důležité 
a jedno bez druhého není plně uskutečnitelné. První křesťané si 
toho byli vědomi, proto po eucharistii následovala hostina lásky. 
Aktivní starost o vdovy, sirotky a chudé vedla ke vzniku jáhenské 
služby. S postupem času se charitativní činnost přenášela na růz-
né řeholní komunity a vytrácela se z života farností. To vyústilo 
do současné situace, kdy starost o „potřebné“ převzala v církvi 
profesionální Charita. Jedním z důsledků stávajícího stavu je, že 
vymizel rozměr charitativní služby ve farnosti. Sběr obnošeného 
šatstva a tříkrálová sbírka jsou sice důležité, ale od ideálů činné 
lásky – té skutečné charity – přece jenom poněkud vzdálené. 
Myslím si, že konání tříkrálové sbírky může být pro celou farnost 
výzvou, aby se zamyslela nad tím, že slavení mše svaté musí být 
spojeno se službou pro druhé tak, jako Ježíšova poslední večeře 
byla spojena s umýváním nohou. 
 Pavel Ka a, farář

Moc velkým optimistou 
člověk na začátku nového 
roku být nemůže, poněvadž 
tuší, že si na jeho konci opět 
budeme vzájemně přát, aby 
nový nový rok byl lepší než 
ten letošní. A věru, zatím 
tomu mnohé nasvědčuje: 
počasí, kdy přes noc prší 
a ráno je nula, nemůže těšit 
snad vůbec nikoho, zpráva 
o krádeži měděných svodů 
z kostela vlastně jen potvr-
dila to, co jsme všichni dříve 
či později čekali a spíše by 
nás překvapilo, kdyby se tak 
nestalo, také můžeme ho-
vořit o určité profesní krizi 
v řadách ministrantů, neboť 
plameny šlehající z kadidel-
nice – a to nejen o Božím 
hodu vánočním, ale i na 
Nový rok – nepatří k ob-
vyklému standardu. A to se 
zde nechci zmiňovat o vše-
likém zdražování, nejisté 
vládě, globálním oteplování 
a mnoha dalších věcech, jež 
se nás dotýkají, ale nemůže-
me je jakkoli ovlivnit.

A tak v duchu spirituality 
zdola přeji nám všem, aby-
chom v nesnázích, těžkos-
tech, bolestech a nenaplně-
ných přáních nacházeli toho, 
který zůstává naší Nadějí.
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► Út 9. 1. od 9h – v Kunštátě adorační den. 
V 18h mše svatá. Adorační služba je po 30 min. 
Zá jemci se zapisují v kostele do seznamu 
► Od ledna bude nový rozpis úklidu koste-
la. Prosíme nové zájemce o tuto službu, aby 
se přihlásili na faře 
► Ne 14. 1. v 17h – na faře je připravena 
odměna pro všechny koledníky z tříkrálové 
sbírky.
► St 24. 1. v 18h – mše svatá v Nýrově 
► St 31.1. v 18h – mše svatá ve Voděradech  
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Slavení mše svaté musí být spojeno se službou druhým.

Mezi nejrůznějšími vánočními přáními 
přišlo do Sebranic také jedno, které je nám 
obzvlášť milé. Je z Indie od dívky, kterou si 
naše farnost adoptovala na dálku. Tady je 
jeho překlad v podání Evy Graciasové. 

Milí adoptivní rodiče, 

Srdečné vánoční přání. Jsem velmi šťastná, 
že Vám mohu popřát veselé Vánoce a šťastný 
nový rok. Přeji zdraví a dobrou práci. Napíši 
Vám, jak mi skončili zkoušky. Budu mít vá-
noční prázdniny v naší internátní škole. Bu-
deme zdobit vánoční stromek s balónkovými 
pozdravy. Dostala jsem nový oblek od našeho 
biskupa. Mám hodně kamarádů. V internátní 
škole je nás 22 dětí. Děkuji za pomoc a jsem 
ráda, že mohu chodit do školy. Srdečný po-
zdrav také od rodičů. Modlím se k Ježíši 
za naplnění Vašeho srdce radostí, pokojem 
a láskou. 

S láskou Itikela Jyothi 

Kolpingova rodina Kunštát 
pořádá 18. ledna zájezd 

na muzikál 

Jesus Christ superstar

do brněnského Městského divadla 
Odjezd v 18 hodin od kostela.

S  S

Setkání Kolpingovy rodiny
 s generálním sekretářem 

celosvětového Kolpingova díla 
Hubertem Kintelotem 
z Kolína nad Rýnem.

V úterý 16. ledna v 16 hodin

Od 21. do 24. dubna 2007
se uskuteční

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. 

KDU-ČSL Kunštát srdečně zve na

LIDOVÝ PLES

V sobotu 27. ledna od 20 hodin

Hraje NONUS



Z  Půjdem spolu do Betléma
... a spoustu dalších koled si v neděli na Štědrý 
den mohli zazpívat všichni, kdo přišli ve tři ho-
diny odpoledne do kostela. Pan farář a junior 
schola si připravili pásmo koled, a to nejenom 
na zpívání, ale i na soutěžení. Hádaly se názvy 
koled podle prvních tónů, které zahrál malý, 
ale zdatný trumpetista Vojta Pavlů, přemýšlelo 
se nad dárky, které nelze zabalit atd. Za odmě-
nu mohly děti kolébat Ježíška v jesličkách. Asi 
po půl hodině se děti a zpěváci přesunuli od 
vyřezávaného betlému v kapli k živému betlé-
mu u vánočního stromu. Chyběli sice pastýři 
a ovečky, zato se na nás usmíval živý Ježíšek. 
Svaté rodině jsme zazpívali Narodil se Kristus 
Pán a poté svatý Josef za pomoci pana faráře 
rozdával betlémské světlo. Děti si je odnášely 
ve skleněných lampách, které vyráběly začát-
kem prosince na faře. Přestože nesněžilo a za 
kostelem se zelenala tráva, odcházeli jsme 
příjemně vánočně naladěni.

Alena Hladilová

Silvestr na faře
Když se blížil konec roku, rozhodli jsme se, 
my osmáci a deváťáci, strávit Silvestra s přáteli 
a bez rodičů na faře. Několik z nás se sešlo už 
okolo čtrnácté hodiny, abychom mohli na-
chystat občerstvení a výzdobu. O muziku se 
postarali kluci s pomocí pana faráře. Okolo 
osmnácté hodiny se začali na faru scházet 
další pozvaní, až jsme se sešli všichni, bylo nás 
okolo patnácti, pak vše zahájila hra, kterou si 
připravil pan farář. Po hře jsme se podívali na 
film, který jsem si vybrali a po něm byla dis-
kotéka a různé hry. Po půl dvanácté jsme se šli 
pomodlit do kostela a poděkovat za starý rok 
a poprosit, aby se nám splnilo, co si přejeme. 
Přesně o půlnoci jsme se šli podívat na ná-
městí na ohňostroj. Pak jsem se vrátili na faru 
a připili si na nový rok. Až když se čas Nového 
roku blížil k půl druhé ráno, zalezli jsme do 
spacáků. Ráno okolo osmé jsem vstali, nasní-
dali se, uklidili vyzdobený sál, umyli nádobí, 
uklidili faru a šli na jedenáctou. Po mši jsme 
si vzali na faře věci, rozloučili se s přáním do 
nového roku a vyrazili do svých rodin.     
 Anna Hansgutová, 9. třída          

P V
Úklid kostela
Každý člověk asi ví, proč je nutné provést  
jednou za čas úklid. Doma, pokud nám to čas 
dovolí, uklízíme téměř denně.

To znamená, že i v NAŠEM kostele, pokud 
se zde chceme cítit dobře, je nutné pravidelně 
uklidit. Scházíme se zde jako jedna farní rodi-
na, a proto by bylo dobře, abychom se v tomto 
duchu postavili i k tak pozemské činnosti, 
jakou je úklid. K úklidu byla stanovena doba 
po páteční dětské mši svaté v 19 hodin. Úklid 
provádí vždy dvou až tříčlenná skupinka. Jed-
ná se vlastně pouze o zametení podlah, vysátí 
koberce a úklid prachu především z lavic. Tato 
činnost zabere přibližně jednu hodinu práce. 

Otázkou k zamyšlení zůstává, zda se nena-
jde v naší farnosti více ochotných dobrovolní-
ků (především tedy dobrovolnic), kteří by se 
tohoto úkolu zhostili. Čím menší počet skupi-
nek na úklid, tím větší pravděpodobnost, že na 
vás příjde řada častěji a také menší chuť tuto 
činnost vykonávat. Počet dobrovolníků stále 
klesá a na úklidu se v současné době střídá 
deset skupinek.

Lidé z farnosti by se měli nějak podílet na 
jejím chodu a uklízení kostela je jednou z ide-
álních možností. Ne každý může hrát na var-
hany, zdobit kostel květinami či pomáhat jako 
kostelník, ale uklízení zvládneme jistě všichni.

Proto prosím o zapojení ostatních, kteří by 
byli ochotni podílet se na vytváření čistoty 
v našem kostele. Během měsíce ledna doběh-
ne úklid dle původního rozpisu, který visí 
na vývěsce u vchodu kostela. V této době se 
také mohou noví zájemci zapisovat v zakristii.  
Nemusíte se bát, že by na vás v zapisovacím 
archu nezbylo místo, v případě potřeby založí-
me další. Přivítáme rádi každého.

Helena Videmanová

Adventní setkání mladých
V naší farnosti proběhlo 2. prosince adventní 
setkání mládeže z okolních farností. Přijeli  
mladí z Letovic, Boskovic, Olešnice a samo-
zřejmě nechyběli ani Kunštátští. Hlavním 
tématem dne bylo Adventní naladění. 

Na začátku jsme se představili a předvedli 
připravené prezentace života mládeže v našich 
farnostech v uplynulém roce. Jednotlivé skupi-
ny předváděly, jak byli například na výletech, 
jak prožívají Silvestr, ale také, jak probíhají 
jejich mše svaté. Po těchto ukázkách jsme se 
začali připravovat na mši svatou. Při ní nás 
zpěvem doprovázela mládež z Olešnice s peč-
livě připravenými písničkami.

Po obědě a polední přestávce program 
pokračoval. Měli jsme možnost projet se na 
motokáře, nebo si vychutnat cukrovou vatu 

– s chutí jsme se do ní pustili. Následovala 
chvíle odpočinku a poté jsme se rozdělili do 
skupinek podle věku a probírali, co nás zaujalo 
a oslovilo v tomto dni. Měli jsme zadané otáz-
ky, na které jsme se snažili odpovědět. Když 
jsme se opět všichni sjednotili a dávali dohro-
mady naše odpovědi, shodli jsme se na tom, že 
se nám tento den velmi líbil a chtěli bychom 
v podobném setkávání i nadále pokračovat 
a pozvat i jiné farnosti.

Ale všechno má svůj konec, a tak i my jsme 
se rozjeli domů. Neodjeli jsme však s prázd-
nou. Odvezli jsme si nejenom pěkný zážitek, 
ale dostali jsme i památku – vlastnoručně 
vyrobené medaile s nápisem Jesus forever 
(Ježíš navždy).

Marta Líkařová, 9. třída

Náboženství pro dospělé
Také v letošním adventu proběhla v naší far-
nosti čtyři setkání pod názvem Náboženství 
pro dospělé. Účastníci si při nich prohloubili 
své vědomosti o svátosti manželství. 

První pojednání se týkalo starozákonního 
a novozákonního pohledu na manželství. 
Ukázalo se, že ve Starém zákoně jsou pohledy 
na manželství velmi rozmanité a často pro-
tichůdné, neboť jsou dány vlivem sociálních 

nezbytností a dobovou kulturou. Dvěma pře-
važujícími motivy k uzavření manželství jsou 
však potomstvo (zachování rodu a národa) 
a ekonomické zajištění. 

V Novém zákoně Ježíš navazuje na staro-
zákonní tradici, která přirovnávala manželství 
mezi mužem a ženou ke vztahu mezi Bohem 
a jeho lidem. V duchu této tradice se Ježíš pre-
zentuje jako eschatologický ženich. Největší 
část této přednášky byla věnována Ježíšovu 
výroku o nerozlučitelnosti manželství.

V dalších dvou přednáškách pohovořil otec 
Pavel o manželství v tradici církve. Je zajímavé, 
že až do jedenáctého století neexistoval přesný 
ucelený rituál, který by popisoval uzavření 
svátosti manželství. Přesto ale nacházíme 
mnoho textů, a to i liturgických, které s uza-
víráním manželství přímo souvisely. První 
stopy  kněžského požehnání najdeme na 
mnoha místech u církevních autorit již na 
začátku čtvrtého století. Dále jsme se dověděli, 
že v křesťanském starověku formální manžel-
ství nebylo v kompetenci církve. Teprve ve 
středověku, zvláště s úpadkem státní moci 
a jejím předáním biskupům, se manželství 
stává víc a víc záležitostí církve. S rozvojem 
urbanizace dochází k tomu, že chybí právní 
jistota sňatku, proto vzniká požadavek veřejné 
svatby.  Čtvrtý lateránský koncil zakazuje roku 
1215 neveřejné sňatky a nařizuje kněžím pře-
zkoumat žadatele. 

Tématem třetího setkání bylo manželství 
jako svátost. Vše by šlo shrnout do jednodu-
ché věty: Koncept manželství jako svátosti, 
tak jak ji chápeme dnes, byl vypracován ve 
dvanáctém století, ale pojetí manželství jako 
svátosti byl v církvi již od počátku.

Posledním tématem byl manželský sňatek 
z pohledu kanonického práva. Připomněli 
jsme si, že svátost neuděluje kněz, ale udělují 
si ji vzájemně manželé na základě svého sou-
hlasu. Ve zbývajícím čase jsme byli seznámeni 
s tím, kdy a za jakých okolností může být 
manželství anulováno nebo rozloučeno.    

Myslím, že mohu jménem všech zúčastně-
ných poděkovat otci Pavlovi za čas i úsilí, které 
nám všem věnoval.

Josef Chvíla

Scházíme se zde jako jedna farní 
rodina, a proto by bylo dobře, 

abychom se v tomto duchu postavili 
i k tak pozemské činnosti, 

jakou je úklid.


