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Člověk potká denně tolik lidí. Brunetka s velkýma očima, mladší 
blondýnka s kloboukem na hlavě, usměvavá řidička, hubená 
úřednice, starší vdovec, student s baťohem, bezdomovec s nata-
ženou rukou, školák bez vychování. Malí, tlustí, s kozí bradkou, 
bezzubí, s piercingem, ochotní, schizofrenní, teenageři, unavení, 
s tetováním. Zná Bůh všechny ty lidi jménem? Skutečně mu na 
nich záleží? A co já? Může jediný člověk na nepatrné planetě, 
v nepatrné sluneční soustavě, pro Stvořitele vesmíru opravdu 
něco znamenat?

„Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslito-
vat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomně-
ly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.“(Iz 
49,15n). Betlém nám připomíná, že se Bůh stal jedním z nás, 
člověkem jako já nebo Vy. Žil jako každý jiný člověk, podobal 
se nám ve všem kromě hříchu. A proč? Chtěl zakusit, jaké 
to je být člověkem. Odpověděl tak jednou provždy na naši 
námitku: Ty Bože, nevíš, co to znamená, být obyčejným člo-
věkem na zemi! Stejně jako my prožíval radost i bolest, přijetí 
i zklamání, společenství i opuštěnost. Ukázal, že nic z toho 
lidského mu není cizí, že rozumí všemu, co naplňuje náš život, 
že mu není lhostejné absolutně nic z toho, co nás na našich 
životních cestách potkává. Tak se Vánoce stávají něčím víc než 
jen událostí měsíce. 

Záleží na nás? Tady na zemi Bůh v těle po třiatřicet let pro-
žíval, jaké to je být obyčejným smrtelníkem. Svými příběhy i 
tím, jak se dotýkal lidských životů, Ježíš tuto palčivou otázku 
jednou provždy zodpověděl. Ukázal, že Bůh je jako pastýř, který 
zanechá devětadevadesát ovcí v ohradě a usilovně hledá jednu 
ztracenou; jako otec, který nedokáže zapomenout na svého syna, 
toho vzpurného nevděčníka, ačkoliv má ještě jednoho, který je 
uctivý a poslušný; že je jako bohatý hostitel, který otevírá dveře 
do hodovní síně ničemům. 

Přeji Vám krásné prosincové dny, advent plný osobního zrání 
a vánoční svátky takové, při nichž si budeme moci aspoň na 
chvilku uvědomit: Ano, i na mně Bohu záleží.

P. Tomáš Koumal
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Poutník kráčel temným le-
sem a cestu mu osvětlovala 
slabá záře svíčky. Věnoval 
mnoho úsilí tomu, aby ne-
zhasla. Pokračoval tápavě 
v nejisté chůzi, když v tom 
začalo svítat a vyšlo slunce. 
Chabé světlo svíčky v záři 
paprsků postupně sláblo, až 
ztratilo význam. 

V adventu denního světla 
ubývá, noc se prodlužuje. 
Ale žádné duchovní spaní 
a lenošení! Dynamika je tu 
zcela opačná! Uslyšíme vý-
zvy k bdělosti a k vyrovnání 
cesty – můžeme se snažit 
vyjet ze zaběhnutých kolejí 
svých zlozvyků, dáme si 
nová předsevzetí. Ale stačí 
to? Pokání a snaha o sebez-
dokonalení patří spíše postu, 
v adventu je třeba – více 
než na sebe – upřít oči na 
Toho, který přichází. Období 
liturgického roku jdou ve 
správném pořadí. (A není to 
maličkost - jak by dopadlo, 
kdyby po létu přišlo jaro?)
 Radostně a v důvěře tedy 
očekávejme Světlo světa, kte-
ré se narodilo pro naše štěstí, 
a které jednou spatříme tváří 
v tvář. A nevadí, když si to 
uvědomíme třeba ve frontě 
na dárek v hypermarketu.

H. H. 
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Putování po vrcholcích nížiny

Farní shromáždění 2009
Letošní farní shromáždění se konalo 8. listopa-
du 2009. Aniž by to bylo v plánu, vyšlo datum 
konání přesně na 100. den působení otce To-
máše Koumala v naší farnosti.

Jak je již zvykem, začalo se řečí čísel. Ke dni 
8. 11. 2009 bylo v naší farnosti uděleno 22 
křtů, proběhlo 7 svateb, 13 pohřbů, k prv-
nímu svatému přijímání přistoupilo 17 dětí 
a náboženství navštěvuje 108 dětí. Všechna 
zatím uvedená čísla nijak nevybočují z prů-
měrů předchozích let. Jinak je tomu u hodnot 
následujících – na sbírkách pravidelných bylo 
vybráno 237.377 Kč, průměr 7.193 Kč na jed-
nu sbírku, což je o cca 1.000 Kč více než loni. 
Sbírky na kostel vynesly 204.109 Kč, průměr 
na jednu sbírku 40.821 Kč, což je o cca 10.000 
Kč více než loni. Kéž by počty udělených 
svátostí rostly alespoň stejným tempem jako 
rostou výnosy sbírek.

Ekonomická situace farnosti je následující: 
stav účtu k 8.11.2009 byl cca 80.000 Kč, pláno-
vané výdaje – kotel 40.000 Kč, záloha energie 
30.000 Kč, desátek biskupství 50.000 Kč, dluh 
Sebranice 150.000 Kč. Výsledek hospodaření: 
cca minus 190.000 Kč.

V oblasti stavebních prací nás čeká doře-
šení liturgického prostoru a především výběr 
jeho nejdůležitější součásti – kamenného 
oltáře. Dále výměna dveří, úprava venkov-
ních prostor kolem kostela a oprava kostela 
na Lipce. 

V další části nás otec Tomáš seznámil se 
svou představou duchovního vedení farnosti 
na příští rok. Odrazil se od čísla 1.481, což 
představuje počet zapsaných katolíků v naší 
farnosti. Do kostela nás chodí jen kolem 400. 
Ve svém působení se chce zaměřit na to, aby 
co nejvíce lidí oslovil život s Bohem.

Naše farnost poskytuje velké množství čin-
ností a farních aktivit, které jsou již zaběhnuté 
a určitým způsobem fungují. Nyní bychom 
se měli snažit proniknout více do hloubky a 
nepoužívat výrok „to stačí“, protože vždycky se 
dá něco vylepšit a každý z nás může dát Bohu 
to nejlepší, co v něm je. 

Za důležité oblasti působení otec Tomáš 
považuje především vzdělávání dospělých, 
modlitební společenství, hudbu a zpěv, ale i 
vzájemné poznávání. Proto uvažuje o neděl-
ních čajích na faře, kde bychom se osobně lépe 
poznávali. 

Prezentace na farním shromáždění byla 
vzorně připravena – byla jasná, stručná a sro-
zumitelná. Přeji  nám všem, abychom do všeho 
co děláme, vnesli více vůle Boží než té své.

Helena Videmanová

Který maturant ve čtvrtém ročníku by se 
netěšil na prázdniny. A ještě když jsou celé tři 
dny. Protože otec Tomáš byl s těmi „mladšími“ 
v létě v Krkonoších, i my jsme ho chtěli trochu 
víc poznat. Tak se nás sedm u úterý večer vyda-
lo směr Hustopeče. Tam nás otec Pavel Kaa 
přivítal a ubytoval přímo v kostele sv. Václava 
a sv. Anežky, kde jsme spali dokonce čtyři noci. 
Byl to neobvyklý zážitek, ráno nás budily zvo-
ny z kostela i nedaleké radnice. Poznávali jsme 
jiný kraj i farnost. Přešli jsme Pálavu z Dolních 
Věstonic do Mikulova, kde jsme vyšli na Svatý 
kopeček. Když pršelo, připravovali jsme nálep-
ky na dětské mše a hráli hry. Poznali jsme otce 
Tomáše trochu jinak než od oltáře a těšíme se 
na další společné zážitky i spolupráci.

Alena Kroupová 

Nové koště dobře mete!

Buďme rádi, když nově zakoupená úklidová 
pomůcka skutečně funguje a nečekejme od 
ní, že bude kosmickou raketou. Stejně tak 
buďme rádi, že se pastorační radu podařilo 
sestavit a nečekejme, že změní běh světa. Jako 
nováček v řadách jejích členů mám napsat 
své dojmy. Tak tedy – potěšilo mne, že jsem 
dostala důvěru pana faráře a potažmo i vás 
farníků a mohu se této práce účastnit. Kromě 
toho, že jsem tím pádem hrdá na „důležitou 
funkci“, cítím, jak na má bedra dopadl pytel 

Aneb první zasedání nové farní rady
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Život a lidé ve farnosti
Sebranická schola zpívá už 7 let

zodpovědnosti. Sháním proto kožku z hrocha 
na případné výtky, kritiku či stížnosti, které 
nutně každou funkci ve službě lidem provází. 
Ale což, když něco zkazím, přidám sobě kůži 
z hýkavého býložravce a budu doufat, že to mé 
nohy všechno unesou. Však vím, že můj Pán 
nosil mnohem těžší věci, takže beze strachu 
směle do toho, brachu! 

Schůze sama proběhla dle mého velice 
dobře, věcně a plodně. Předány byly pověřo-
vací dekrety, vymyslely se aktivity pro advent, 
abychom se připravili na vánoce jinak než 
jenom těšením se na to, až ten kolotoč nákupů, 
chystání, uklízení, pečení konečně ustane.

Výsledek tohoto mozkového víření pro děti, 
mládež i dospělé najdete na plakátku u koste-
la. No a pak už se řešily takové ty podružné, 
drobné, obtěžující detaily, které tvoří nejpod-
statnější část každé aktivity: kdo bude dělat 
Mikuláše a co vůbec tato osoba nadělí dětem? 
Kdo a za co to koupí a nachystá? Kdo nacvičí 
divadlo? Bude se chodit s lucerničkami? Kdy a 
kdo vygruntuje značně zašlou farní kavárnu? 
Kdopak dodá, postaví, ozdobí vánoční strom 
do kostela? Kdypak a kam se pojede na farni 
pouť? Atd atd. Věřte, že ač má pastorační farní 
rada jedenáct členů, na tohle všechno by jich 
nestačilo ani sto dvacet. Je to tedy opět na vás, 
milí farníci. Neodmítejte tedy prosím naše 
žádosti a prosby o pomoc, v neposlední řadě 
nešetřete vlastními nápady či dobrou radou. 
Takéž by nám hojně pomohlo od vás na nebi 
vyprošené požehnání či dar zdravého rozumu, 
až budeme zase plánovat, co by se mohlo ve 
farnosti dít. 

Ale ze všeho nejvíc prosíme, účastněte se 
akci, které pořádáme, protože bez vás, bez vás 
to prostě nejde! 

Irena Kintrová

Silvestrovské bdění v listopadu 
Poslední listopadový víkend a konec litur-
gického roku, to byl pro některé z nás důvod 
k návštěvě fary. V pátek po mši svaté přišla 
mládež. Nejprve ovšem povinnosti a potom 
zábava. Zkoušela se pohádka na Mikulášské 
odpoledne, vařily špagety k večeři a promítal 

film. Od třiadvaceti hodin měl pak každý z asi 
patnácti mládežníků příležitost k samostatné 
adoraci před Nejsvětější Svátostí, která byla 
v kostele vystavena až do sedmé hodiny ranní. 
Z pátku na sobotu se toho na faře tedy mnoho 
nenaspalo, ale i to je asi důvod, proč už se ně-
kteří těší na příští rok.

V sobotu věčer pak ve farní kavárně pře-
vzaly štafetu odrostlejší věkové kategorie. A 
sešla se tu nejen generace rodičů, ale i praro-
dičů, a také nás bylo asi patnáct. S přípravou 
pokrmů jsme neztráceli čas, každý něco při-
pravil již doma. S o to větší láskou věnovali 
jsme se přípravě vynikajícího svařáku a celý 
večer se pak nesl v duchu přátelského poví-
dání. Rozešli jsme se zodpovědně lehce před 
půlnocí a dopřáli jistě již notně ospalému  otci 
Tomášovi, aby alespoň částečně srovnal dvo-
jitý silvestrovský spánkový deficit. Bohužel 
jsme nějak pozapomněli zahrát si avizovanou 
společenskou hru, ale to je možná také důvod 
přijít napřesrok opět na faru. Třeba se tam 
uvidíme.

Monika Lepková

Těžko by se hledal v situacích lidského živo-
ta okamžik, který by nebyl nějak spojen se 
zpěvem či hudbou. A čím jsou různé chvíle 
slavnostnější či vážnější, tím více je jejich 
atmosféra prostřednictvím hudby umoc-
ňována a dotvářena. To se týká i slavení 
liturgie. Jako součást bohoslužeb jsme si 
už v Sebranicích zvykli vnímat zpěv scholy, 
což nebylo vždy takovou samozřejmostí. O 
tom, jak se činnost scholy vyvíjela, jsem si 
povídal s Jiřím Rosenbergem, který ji vede 
od jejího začátku.

■ Jak dlouho už sebranická schola zpívá?
Na podnět otce Pavla Kay na podzim roku 
2002 vzniklo malé pěvecké těleso. Jeho členové 
byli zpěváci předškolního a školního věku. Le-
tos jsme tedy „oslavili“ sedmé narozeniny.
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NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
8. prosince – Křížové výpravy
15. prosince – Mistr Jan Hus

vždy v 19 hodin ve farní kavárně

MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA 
NA POTŘEBY KOSTELA

Hod Boží vánoční 25. prosince 
při mších sv. v Kunštátě i Sebranicích

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ 
17. prosince v 6.00 v kostele sv. Stanislava

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
24. prosince – Štědrý den

17.00 Sebranice  22.00 Kunštát
25. prosince – Hod Boží vánoční

8.00 a 11.00 Kunštát 9.30 Sebranice
26. prosince – svátek sv. Štěpána

8.00 Kunštát  9.30 Sebranice 
31. prosince – památka sv. Silvestra

16.00 Kunštát               18.00 Sebranice
1. ledna – slavnost Matky Boží P. Marie

8.00 a 11.00 Kunštát 9.30 Sebranice

■ Jaké je nástrojové obsazení a repertoár?
V současné době schola zpívá s doprovodem 
dvou kytar, baskytary, až čtyř fléten, houslí a 
kláves. V počátcích tvořily základ našeho re-
pertoáru písně ze zpěvníku Hosana I, později 
Hosana II a nyní se snažíme zpívat i písničky 
od současných křesťanských kapel.
■ Kdy a jak cvičíte?
Zkoušky scholy bývají nepravidelně. Pokud 
cvičíme nové písničky na svátky, jako na-
příklad nyní na Vánoce, snažíme se scházet 
jednou týdně, měsíc až dva předem. V tomto 
předvánočním období bývají zkoušky scholy 
v pátek večer v 18 nebo 19 hodin.
■ Jaká je vize o další činnosti a co chystáte 
nového?
Jsem rád, že se schola rozrostla o jeden hlas 
chlapecký a jeden mužský. I přes tento muž-
ský přírůstek zůstává převaha hlasů dívčích. 
Nadšených zpěváků není nikdy dost, proto 
zvu všechny (ale především chlapce a chlapy!), 
aby neváhali přijít rozšířit naše řady. Čtená-
řům můžu prozradit, že se o Vánocích mohou 
těšit jednak na nové písně, ale i na písně starší 

„v novém kabátě“.
Poslední větu lze brát i jako pozvání na 

štědrovečerní vigilii. Na každou slavnost 
se člověk nějak předem chystá a má různá 
očekávání. Adventní doba je k tomu dob-
rou příležitostí. Pokud budeme dostatečně 
pozorní, můžeme zaregistrovat ještě jiné 
výjimečné tóny a hlasy. Které to jsou a 
kde zní? Je to zpěv andělů a v plné síle se 
rozezní u postavených Betlémů na Štědrý 
večer. Zatím je jen velmi slabý, ale andělská 
nebeská schola už ho přes dva tisíce let cvičí. 
Slyšíte…?

Jiří Votoček

OTVÍRÁNÍ JESLIČEK 
a rozdávání betlémského světla

čtvrtek 24. prosince v 15 hodin 
v kostele sv. Stanislava

PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ
v sobotu 19. prosince od 14 hodin 
v Sebranicích (současně s adorací)

neděle 20. prosince od 14 hodin v Kunštátě

Koncert SPIRITUÁL KVINTET
sobota 12. prosince v 19 hodin

v kostele sv. Stanislava

Koncert VÁCLAVA HUDEČKA
pátek 18. prosince v 19 hodin

v kostele sv. Stanislava

NOČNÍ ADVENTNÍ POUŤ
v pátek 11. prosince, více informací o. Tomáš

POHÁDKA PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
divadelní představení mládeže z Kunštátu

neděle 13. prosince v 17 hodin, KD Sebranice


