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Advent

 sloupek

 slovo na úvod

Začali jsme advent. Rozsvítil 
se vánoční strom na náměstí. 
Kolem domů začínají svítit 
malé stromečky a někde už 
i doma jej mají. Advent a 
Vánoce splývají a někde už 
splynuly v jedno. Nám křes-
ťanům asi tolik ne, ale lidem 
kolem nás. Ve velkých ob-
chodních domech jde o byz-
nys, o peníze. Jak vyrýžovat 
z lidí co nejvíce peněz. Proto 
již Vánoce začaly na začátku 
listopadu. Lidé masírovaní 
touto peněžní politikou za-
čínají mít chaos v rozdílu 
mezi Vánocemi a adventem. 
Ale když tak přemýšlím, asi 
se nejedná jen o peníze a 
byznys, ale především o hlu-
bokou vnitřní krizi člověka. 
Obchodní domy by nevedly 
tuto kampaň, kdyby věděly, 

že nebudou mít odezvu a 
tržbu. Touha po vánoční at-
mosféře je v lidech tak silná, 
že ji potřebují nadstavit. Je 
tak silná proto, že chybí ve 
všedním životě, ve všedním 
dni a ve všedním jednání. 
Vánoce jsou svátkem, který 
nám před oči staví pohled na 
rodinu, manželství a vzájem-
né rodinné vazby jako pod-
statné pro život. Možná prá-
vě proto, že dnes někteří lidé 
vůbec netuší, co znamená žít 
v rodině anebo žít v manžel-
ství. Netuší, jak důležité je 
milovat se navzájem. Možná 
právě proto se advent stává 
obdobím, kdy si to chtějí tito 
lidé jakoby prožít, chtějí si 
prodloužit čas Vánoc, aby 
dohnali a nahradili to, co 
zanedbali během roku. 

Jak překonat splynutí 
adventu a Vánoc do jed-

noho? Nestačí kritizovat 
supermarkety a jejich touhu 
po zbohatnutí. Nestačí říkat 
lidem, že advent je dobou 
očekávání a Vánoce osla-
vou Kristova narození. Je 
třeba překonat onu hlubokou 
vnitřní krizi a vnímat skuteč-
nosti manželství a manželské 
úcty, lásky a věrnosti, sku-
tečnost rodiny a rodinných 
vztahů jako věci důležité pro 
život, jako věci, v nichž se 
nachází skutečná hodnota. 
A to nejen o Vánocích, ale 
hlavně v každém všedním 
dni našeho života. Překonat 
tuto krizi nedokážeme sami. 
Potřebujeme pomoc toho, 
na jehož příchod se připra-
vujeme. Ať tedy zaznívá 
v adventní době z našich 
srdcí volání prvotní církve 
„Marana Tha“ – Přijď, Pane 
Ježíši!

NOVÝ KABÁT. Kostel Sv. Ducha na hřbitově prošel v uplynulých měsících první etapou plánované rekon-
strukce. Má odvlhčené zdivo, natřenou střechu, novou fasádu na vstupním traktu a opravené vchodové dveře. 
Podrodné informace ke všem investičním akcím letošního roku uvedeme v lednovém číslo farního zpravodaje.

Před týdnem jsme zdárně 
zakončili církevní rok a 
adventem zahájili rok nový 
- a pěkně od podlahy - oče-
káváním Kristova druhého 
příchodu, který završí běh 
dějin. Nežijeme v době 
prvních křesťanů, kteří byli 
spolu se svatým Pavlem 
přesvědčeni, že se toho 
dočká ještě jejich generace. 
Eschatologické očekávání 
tehdy zkrátka mělo jiné grády 
než dnes. Kosmický Kristus 
v kunštátském kostele nám 
přesto z fresky připomíná po 
celý rok, že máme být bdělí a 
v adventu ještě bdělejší. V čas 
vánoční pro změnu zaměříme 
svůj pohled na Ježíška v jes-
ličkách, na Boha, který se stal 
člověkem, odložil z lásky k 
nám svůj majestát a přichází 
k nám v těch nejubožejších z 
lidí. Není křesťanství úžasné 
v paradoxech? Adventní čas 
nás zve ke ztišení, apeluje na 
uspořádání životních hodnot 
a narovnání stezky, to vše s 
kulisou hektických příprav 
na svátky. Mohlo by nás 
rozhořčit, že okolí nerespek-
tuje křesťanské pojetí Vánoc, 
koledy se linou předčasně 
z amplionů nákupních center 
a půlnoční mše mnohým na-
šim spoluobčanům nic neříká. 
Myslím si, že jediným výcho-
diskem je srozumitelně ukázat 
krásu křesťanské Naděje. Jak? 
Máme být světlem světa a solí 
země. Je dobré to v adventním 
čase promýšlet jak osobně, tak 
na úrovni farního společen-
ství. Požehnané svátky!

-hh-

P. PETR KOŠULIČ



 anketa
V sobotu 24. listopadu se na 
faře v Kunštátě uskutečnila 
duchovní obnova mládeže 
boskovického děkanátu. Počet 
naší mládeže byl zredukován 
kvůli fotbalovému turnaji mi-
nistrantů v Brně, (ze kterého si 
přivezli ,,krásné“ 10. místo). I 
přesto se tu sešlo kolem šede-
sáti nadšených mladých věří-
cích. Celým dnem nás prová-
zel P. David Ambrož z Rájce. 
Téma letošní obnovy bylo víra 
a Duch Svatý, s kterým souvi-
sely i dopolední aktivity.

Po registraci všech zú-
častněných jsme den zahájili 
modlitbou a ranní přednáškou 
o. Davida a poté probíhaly ak-
tivy (biblický kvíz, malování 
symbolů víry a ztišení v kos-
tele s možností svátosti smíře-
ní). Potom se znovu ujal slova 
o. David a po jeho promluvě 
jsme se znovu mohli prostřídat 
u stanovišť, po kterých násle-
doval oběd. O veškeré občer-
stvení se postaraly maminky 
z kunštátské farnosti, kterým 
bychom chtěly poděkovat za 

to, že se o nás tak dobře posta-
raly. Celé setkání završila mše 
svatá, při níž jsme si rozdělili 
služby jako zpívání, ministro-
vání a čtení přímluv a písma. 

Otec David s námi dopo-
ledne rozebíral apoštolské vy-
znání víry a co znamená víra v 
základním slova smyslu. Celý 
den jsme vnímali přítomnost 
Ducha Svatého, který měl v 
podstatě celé setkání na sta-
rosti.

Marta Líkařová 
Karolína Šafářová

Farnost hostila duchovní obnovu mladých
Spolu s desítkami mladých 
lidí zavítalo na duchovní 
obnovu v Kunštátě i několik 
kněží boskovického děka-
nátu. V závěru setkání jsme 
se jich zeptali:

1. Jaký obrázek jste si na 
duchovní obnově udělal o 
katolické mládeži?
2. Až bude obnova příště, 
udělal byste jako pořada-
tel některé věci jinak?

P. Jan Bezděk, Letovice
1. Že je přátelská, družná, 
radostná, trošku i ukázněná, 
sem tam i tvořivá.
2. Někteří mládežníci mi 
říkali, že by volné přestávky 
mohly být kratší, nebo trošku 
jinak vyplněné. Tak snad nad 
tím bych se zamyslel. Ale ji-
nak moc děkuji pořadatelům 
za pěknou přípravu.
 
P. Martin Kohoutek, 
Boskovice
1.Myslím, že ti, co přijeli, 
pěkně přijali to, co se pro ně 
připravilo. Na přednáškách 
poslouchali, možnosti zpově-
di využili, mše svaté se účast-
nili. Řekl bych, že jsou svým 
přístupem podobní, jako jsme 
byli před lety my.
2. Uspořádání se mi zdálo 
dobré. Soustředění se na 
přednášky dopoledne je 
umocňováno vrcholem v zá-
věrečné mši svaté. Místo pro 
konání přednášek bylo trochu 
chladné. Možnost občerst-
vení a ohřátí se na faře byla 
příjemná

P. David Ambrož, Rájec
1. O katolické mládeži mám 
dlouhou dobu obrázek dobrý, 
opravdu. Zde totiž vůbec ne-
hraje roli slabost a hříšnost, s 
kterou mnozí třeba bojují, ale 
poctivost, po boku které boju-
jí. Nikde jinde totiž není mož-
né setkat se s mladými, jejichž 
život se tak účinně proměňuje 
podle krásných hodnot, které 
následují. Při setkání ve Žďá-
ře jsem si toho všiml a znovu 
se mi to potvrdilo i u vás v 
Kunštátě. Myslím, že i sami 

Na letošní adventní dobu 
přípravy jsme pro děti 
vymysleli sbírání žlutých 
lístečků, které představují 
stébla slámy a jejich vkládá-
ní do prázdných jesliček. Už 
28. listopadu při dětské mši 
svaté dostaly první lístek 
s povídáním a konkrétním 
úkolem. Druhá strana lístku 
je prázdná, tam děti mají 
nakreslit nebo napsat, jak 
se jim podařilo úkol splnit. 
Splněný lístek pak donesou 
do kostela a vloží do jesliček 
před oltářem, kde se pak za 

odměnu objeví na Boží hod 
zbrusu nové Jezulátko. Kaž-
dé dítě, které přijde v neděli 
na mši svatou, si ještě může 
vybrat jednu zlatou hvězdič-
ku a připevnit ji na modro-
černou oblohu, která před-
stavuje noc, kdy se Ježíšek 
narodil. Obloha bude ležet u 
vchodu pod kůrem a pak se 
objeví za jesličkami.

Aby to dospělým nebylo 
líto, připravíme pro ně také lís-
tečky, které budou mít každý 
týden stejné heslo jako mají ty 
pro děti, jen poněkud jiný ob-

sah. Lístečky si dospělí mohou 
vzít v košíku u vchodu a pak 
strčit do kapsy nebo do peně-
ženky. Přečíst si, co je tam psá-
no a připadně také splnit úkol, 
zpátky do kostela ale lístky po 
splnění nosit nebudou. První 
týden se můžete těšit na úvahu 
o bdělosti a modlibě, druhý tý-
den o připravování cesty, třetí 
o dělení se s druhými a po-
slední týden o důvěře. Náměty 
k rozjímání budou z materiálů 
Katechetického centra při br-
něnském biskupství. 

-ik-

Dospělí, zapojte děti i sebe do lepšího prožívání adventu

V sobotu 3.listopadu jsem se 
na místo našeho šéfredaktora 
zúčastnila setkání redaktorů 
farních zpravodajů naší die-
céze s otcem biskupem. Vše 
začalo mší svatou v kapli 
Zvěstování v katedrále a po-
kračovalo besedou v malém 
sále na Petrově. Pan biskup 
ocenil práci všech, kteří do 
farních zpravodajů přispívají, 
a zdůraznil, že je to velmi dů-
ležitá činnost. Nejen pro lidi, 
kteří chodí do kostela, ale i 
pro ty, kterým se farní zpra-
vodaje leckdy náhodně dosta-
nou do ruky a oni zjišťují, jak 
farnost žije. A tak jsem ráda, 
že vám touto cestou mohu 
toto poděkování tlumočit.

Při diskusi potom pan bis-
kup odpovídal na četné dotazy 
a ukázal se býti vtipným vy-
pravěčem různých historek, 
např. z biřmování, kdy barvitě 

líčil, jak za něj farní kocour 
a pes dojídali ryby, které pan 
biskup jíst nemůže, ale nechtěl 
to říci, aby neurazil hostitele. 
Nejvíce mě ale zaujala jeho 
odpověď na otázku, co mu 
dělá největší radost a bolest. 
Řekl, že vlastně totéž. Že bo-
lest a radost jsou dost často 

spojeny. Radost má, když slyší 
nebo vidí třeba to, jak krásně 
nějaký kněz žije, nebo když se 
někde ve farnosti něco podaří 
a bolest mu dělá, je-li tomu na-
opak. Že jsme vlastně opravdu 
živě propojeni – prospívá-li 
jedna část těla, je dobře i zbý-

vajícím částem, dojde-li někde 
ke zranění, je celé tělo v ne-
pohodě. A mě v té chvíli na-
padlo, že jsem moc ráda círk-
ví, že znám spoustu skvělých 
lidí, kteří patří do stejné party 
a já jsem hrdá na to, že mohu 
být součástí. Ano, neseme si s 
sebou i hodně bolestných věcí 
a sami ještě přidáváme. Také 
s otcem biskupem nemusíme 
vždy souhlasit a nadšeně jej 
obdivovat, ale je to jednou 
nástupce apoštolů, tedy něco 
jako tepna a já jako žilka nebo 
vlásečnice asi nebudu tělu 
moc prospěšná, když řeknu, 
že s tepnou nechci mít nic 
společného. A tak si vážím 
krve, která skrze tepnu prou-
dí dále do těla a doufám, že i 
můj kousek pomůže okysličit 
kousek tkáně kolem, protože 
ta krev proudí ze srdce. 

Monika Lepková

Redaktory farních zpravodajů povzbudil otec biskup

 „A mě v té chvíli 
napadlo, že jsem moc 
ráda církví, že znám 

spoustu skvělých lidí, 
kteří patří do stejné 

party .“



 sebráno v Sebranicích

mladí to přece musí takto ve 
svém srdci cítit, že jim dobro 
vrací pokoj a jejich oči nejsou 
vyhaslé. Samozřejmě média i 
svět byznysu se tomuto faktu 
úzkostlivě brání, protože mají 
strach z nezávislosti, která je 
důsledkem dobrého a pocti-
vého života. Tento svět však 
pro svoje přežití potřebuje 
lidi, kteří v něho nekriticky 
věří. Pravda je tedy pro něho 
nežádoucí. Proto také zvláště 
na mladé je činěn velký tlak, 
pod kterým zůstat sám sebou 
je hrdinství hodné obdivu. 
Obdivujte v sobě dobro, 
neboť nejste out, jste postra-
chem všemu zlu a jako takoví 
jste krásní.
2. Být pořadatelem je činnost 
radostná, pokud věří v dobro 
svého konání. Být pořadate-
lem je činnost radostná, když 
není sám. Být pořadatelem je 
činnost radostná, když vidí 
zájem… V těchto případech 
je člověk schopen velkých 
obětí, které vůbec nevnímá 
jako obtížné a podstupuje je 
rád a jako takový je proto pro 
mnohé velmi inspirativní. Že 
třeba někde něco zaskřípe…, 
tomu se asi vyhnout zcela 
nedá (nebojte se, že by vás 
ďábel nechal bez povšimnutí 
dělat něco dobrého). Vás ale 
přece pohání láska k dobru, 
než snaha o dokonalý úspěch 
a pocit. To samozřejmě ne-
znamená, že se člověk nepí-
dí po tom, co by šlo udělat 
lépe… Chci vás však povzbu-
dit především k nezištnosti – 
toto povzbuzení potřebujeme 
všichni a často. A co zlepšit? 
Mno…, už jste řekli vašemu 
farářovi s čokoládou v ruce, 
že ho máte rádi? 

P. Zdeněk Fučík, 
Protivanov
1. Z duchovní obnovy pro 
mládež, která se uskutečnila 
minulý víkend v Kunštátě, 
mám velmi dobrý dojem. 
Hodně mě překvapila velká 
účast. Myslím, že 58 účast-
níků je úctyhodný počet. 
Netušil jsem, že o duchovní 
program tohoto druhu bude 
takový zájem. Byla to prv-
ní veskrze duchovní akce, 
kterou jsem v boskovickém 

Jak jistě všichni víte, má 
naše farnost adoptivní 
dcerku Itikelu Yotti z Indie. 
Každý rok posíláme peníze, 
za které Itikela může chodit 
do školy. Roční školné činí 
4.900 korun. A proto již tra-
dičně na podzim vyrábíme 
pro tuto příležitost adventní 
věnečky a různé jiné výrob-
ky, které pak za dobrovolný 
příspěvek nabízíme o neděli 
Ježíše Krista Krále. Ani 
letos tomu nebylo jinak. 
Snažíme se stále zdokona-
lovat a vymyslet vždy něco, 
co tu ještě nebylo. Takže 
nejen věnečky, ale i ručně 

dělané náušnice, batikované 
taštičky a obrázky z břidlice 
lepené ubrouskovou techni-
kou, to všechno, jste si u nás 
mohli na misijním jarmarku 
po mši svaté vybrat. Záslu-
hu na tom mají především 
maminky, které sehnaly 
potřebné věci na výrobu, 
udělaly si dvě volná sobotní 
odpoledne a obětovaly svůj 
čas pro dobrou věc. A také 
musím poděkovat všem 
slečnám a dětem, které nám 
pomáhaly, obzvláště malé 
holčičky, kterým náušničky 
pod rukama jen rozkvétaly.

Míla Čechová

Podzimní tvoření a misijní jamark 

děkanátu zažil. Mládež-
nický potenciál zde je tedy 
dost velký, pro nás, všechny 
kněze v děkanství, velký 
závazek!
2. Určitě bych trošku více 
přitopil v kostele. Myslím, 
že místo obnovy na děkan-
ské radě se vybralo proto, 
že v kunštátském kostele je 
teplo či tepleji. V boskovické 
lednici by duchovní obnova 
nebyla možná uskutečnit. Za 
druhé bych asi apeloval, aby 
nás kněží bylo více. Prostě 
mně tam kněží scházeli. Na-
prosto skvělé bylo zázemí. 
Buchty, pomazánky a párko-
vý oběd byly senzační. To zá-
zemí kuchyně nemělo chybu, 
dávám palec nahoru! Asi se 
hodně povedlo výtvarné tvo-
ření, tuším, že bylo v kavárně. 
Obrázky kolem oltáře byly 
moc hezké. Takže letošní 
duchovní obnově vystavuju 
jedna minus a všem děkuju za 
starosti a účast.

Druhou neděli adventní 9. 
prosince budou prodávány 
výrobky, které vytvořily 
děti v průběhu misijního 
odpoledne. Prodej proběh-
ne po obou mších svatých 
v předsíni kostela. Výtěžek 
bude věnován na pokrytí 
nákladů dalšího školního 
roku pro naše adoptované 
děti z Indie – Meghanu 
a Ravivarmu.  Potřebná 
částka na jeden rok pro 
dvě děti činí 10 tisíc korun. 
Prodávat se budou andělé a 
zapichovátka do květináčů. 
Za vaše příspěvky srdečně 
děkujeme.

-hv-

Vánoce nejsou jen pokojná idyla s anděly.
Bůh přichází jako světlo přemáhající temnoty.

Těm, kteří ho přijali, přináší pokoj.
Pro ty, kdo ho nepřijali, se stává kamenem úrazu.

Tajemství Vtělení a tajemství zla jsou těsně vedle sebe.
Do zla, které se někdy zdá být jako nepropustná 

temnota, vstupuje světlo v podobě proroky 
přislíbeného dítěte.

To je pravý důvod vánoční radosti.
Toto dítě je nadějí i tvého vítězství, aby ses

i ty mohl stát nadějí pro všechny kolem sebe.

Za to se modlím a k tomu vám všem žehnám.
Vojtěch Cikrle, 

biskup brněnský

V pátek 14.prosince proběh-
ne tradiční noční adventní 
putování. Sraz účastníků 
je ve 20 hodin před koste-
lem.   Cíl cesty, stejně jako 
v minulých letech, zůstává 
zastřen tajemstvím. Můžeme 
jen prozradit, že cíl je blízko, 
cesta k němu však nebude 
přímá. Putování  zakončíme 
společnou mší svatou. 

-hv- 

Prodej andělů

Noční putování

MALÁ TRŽNICE. Na Krista Krále se před sebranickým kos-
telem prodávaly adventní věnečky a drobné věci pro radost.

Vánoční přání otce biskupa



   OKNO

OKNO - měsíční zpravodaj farností  Kunštát a Sebranice. Vydává Římskokatolická farnost Kunštát, náměstí ČSČK 98, 679 72  Kunštát.
Kněz: P. Petr Košulič, telefon: 604 538 482, e-mail: rkf.kunstat@biskupstvi.cz, www.farnostkunstat.cz.  

Redakční rada: P. Petr Košulič, Irena Kintrová, Helena Videmanová, Jiří Votoček, Marek Lepka. E-mail: lepkam@centrum.cz.  NEPRODEJNÉ.

 co nás čeká

NÁVŠTĚVA 
SV.MIKULÁŠE 

VE FARNÍM KOSTELE
 ve středu 5. prosince po 

večerní mši sv.

ADVENTNÍ NÁBOŽENSTVÍ 
PRO DOSPĚLÉ

téma:
II. VATIKÁNSKÝ KONCIL 
v úterý 4., 11. a 18. prosince

od 19:30 na faře 

V Kunštátě na náměstí Krále 
Jiřího na domě č. 26 je umís-
těna pamětní deska místního 
rodáka Jana Tenory.

Jan Tenora se narodil před 
150 roky – 7. února 1863 
jako nejstarší syn kunštátské-
ho měšťana a drobného rol-
níka.  Rodina měla šest dětí, 
dceru a pět chlapců, z nichž 
tři se stali kněžími. Ale vrať-
me se k Janovi. Vystudoval 
brněnské české gymnázium a 
poté se rozhodl směřovat ke 
kněžství studiem na biskup-
ském semináři v Brně. Byl 
vynikajícím studentem s mi-
mořádným zájmem o litera-
turu a historii. Již od druhého 
ročníku studia vydával svoje 
práce v brněnských a později 

pražských časopisech. Psal 
o víře, osudech šlechtických 
rodů z Kunštátu a Lysic, 
vpádu Uhrů na Moravu, sv. 
Metodějovi, sv. Vintíři a 
moravských jezuitech. V po-
sledním ročníku studia vydal 
Dějiny městečka Kunštátu.

26. července 1885 byl vy-
svěcen na kněze a nastoupil 
jako kaplan v Doubravici 
nad Svitavou u faráře Jana 
Soukupa, básníka a sklada-
tele, autora dodnes známé 
písně Ejhle oltář Hospodinův 
září. I zde pokračoval ve své 
literární činnosti. Po roku 
byl několikrát přeložen do 
Želetavy, Kostelního Vydří, 
Znojma, Hevlína a Sulíko-
va. Farářem byl ustanoven 

v Růžové u Třeště a později 
ve Chvalkovicích, kde pů-
sobil třicet let. Pro svou píli 
a horlivost byl jmenován 
kanovníkem u sv. Václava 
v Mikulově.

1. srpna 1924 odešel na 
odpočinek. Žil u svého bratra 
preláta Adolfa v Brně ještě 
dvanáct let. Plně se věnoval 
literární činnosti. Vydal např. 
Kunštátský okres, Bystřický 
okres, Paměti města Bystřice 
nad Pernštejnem. Dále psal o 
klášterech ve Žďáře, Zábr-
dovicích, Louce u Znojma a 
mnoho jiných spisů.

Jan Tenora zemřel 1. pro-
since 1936 a je pochován na 
Ústředním hřbitově v Brně.  

Alois Havelka

Slavný kunštátský rodák P. Jan Tenora by oslavil 150 let 

Chtěl bych se v tomto článku 
dotknout jedné věci týkající 
se života v manželství. Jak 
jste zaznamenali v úvodníku, 
Vánoce jsou svátkem, kdy se 
nám toto téma nabízí. Man-
želství jako svazek lásky, úcty 
a věrnosti dvou lidí je posvát-
ným místem, kde se uskuteč-
ňuje Boží dílo. Zde Bůh dává 
člověku skutečnou plnost jeho 
existence. A dává mu podíl na 
svém stvořitelském díle. Člo-
věk je však tvor poznamenaný 
sobectvím a sebestředností. 
Ne vždy se podaří člověku 
vstoupit do manželského 
svazku, který přetrvá dlouhá 
léta. Jsou manželské svazky, 
které nedokázaly přetrvat 
z důvodu sobectví jednoho 
z partnerů. Manželství takto 
uzavřené před církví však 
nelze zneplatnit jen proto, že 
už někoho nemám rád. 

Vstoupí-li muž anebo 
žena do jakéhokoliv jiného 
svazku s úplným partnerským 
životem, dopouští se cizo-
ložství. V takovém případě 
se dopouští těžkého hříchu, 
a pokud v něm setrvává, pak 

nemůže mít účast na svátost-
ném životě církve – zjedno-
dušeně: nesmí přistupovat 
ke svátostem. Pokud přesto 
přistupuje ke svátostem, do-
pouští se hříchu svatokrádeže 
a přijímá pro své odsouzení a 
nikoliv pro svou spásu. Navíc 
ještě šíří pohoršení a svým 
jednáním vnáší chaos mezi 
věřící. 

Ne všichni jsou těmi, kdo 
opouštějí manželství jako 
první, někteří jsou opuštěni, 
a někteří jsou nuceni k tomu 
opustit manželství z důvodu, 
aby si zachovali lidskou dů-
stojnost. Svazek, do kterého 
vstoupí člověk pod tíží osobní 
osamocenosti a touhy po ži-
votě s partnerem pak je opět 
problémem. Pokud je však 
tento svazek veden touhou po 
společném životě bez partner-
ského intimního soužití, pak 
problémem přestává být. Oba 
partneři se však musí osobní 
přísahou zavázat, že budou žít 
jako bratr a sestra. Takto pod 
přísahou, a biskupem potvr-
zený souhlas obou partnerů 
pak zakládá právo plného 

života s církví a plnou účast 
na životě církve bez omezení. 
Intimní soužití partnerů není 
základním kamenem jejich 
společného života. Proto cír-
kev dává tuto možnost lidem, 
kteří chtějí a touží žít s part-
nerem, ale ve spojení s Bo-
hem a v plném společenství 
věřících. I v naší farnosti jsou 
lidé, kterým se „nepovedlo“ 
jejich první manželství a 
nalezli milujícího partnera, 
se kterým chtějí žít, avšak 
nechtějí se zříci svého živo-
ta s Bohem, a proto využili 
této možnosti, kterou církev 
dává, a zavázali se přísahou. 
Otec biskup Vojtěch pak tuto 
přísahu přijal a stvrdil ji svým 
souhlasem a dovolením při-
stupovat k pramenům milosti, 
ke svátostem. Takoví lidé jsou 
pak pro farnost požehnáním a 
milostí. 

Tento článek nepostihuje 
celou problematiku manžel-
ského soužití. Dotýká se jen 
možnosti žít v církvi i přesto, 
že nežiji plně manželským 
životem.

P. Petr Košulič

Lze žít v druhém manželství a přitom přijímat svátosti?

PRODEJ MISIJNÍCH 
ANDĚLŮ NA PODPORU
ADOPTOVANÝCH DĚTÍ

v neděli 9. prosince 
po obou mších sv. 

PŘÍLEŽITOST 
KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 

PŘED VÁNOCI 

v neděli 16. prosince
od 16:00 do 18:00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ
ve čtvrtek 20. prosince 
v 6:00 ve farním kostele

ŽIVÝ BETLÉM NA 
NÁMĚSTÍ KR. JIŘÍHO

24. prosince od 12:00
divadlo, koledy, betlémské 

světlo, polévka

OBNOVA 
MANŽELSKÝCH SLIBŮ

v neděli 30. prosince při 
všech mších sv. v Kunštátě 

i Sebranicích

BOHOSLUŽBY 
O VÁNOCÍCH 

24. 12.
Kunštát 22:00

Sebranice 16:30
25. 12.

Kunštát 8:00, 11:00
Sebranice 9:30

26. 12. 
Kunštát 8:00

Sebranice 9:30

MŠE SV. NA PODĚKOVÁNÍ 
ZA UPLYNULÝ ROK v

 na sv. Silvestra 
Kunštát 16:00

Sebranice 17:00

 Kolpingova rodina Kunštát srdečně zve v pondělí 10. prosince na
 BESEDU S P. PAVLEM DOKLÁDALEM,

národním presidentem Fatimského apoštolátu v ČR. 
17:00 – mše sv.    18:00 – ve farní kavárně beseda o Fatimském apoštolátu


