
   OKNO
měsíční zpravodaj farností Kunštát a Sebranice         

PROSINEC 2013            ročník IX/4

Co popřát?

 sloupek

 slovo na úvod

Tak ho tu opět máme! Pomalu 
končící kalendářní rok a již 
nový rok církevní. Čím starší 
jedinec, tím rychleji za sebou 
mu Silvestr vstupuje do života 
a někdy ani léta Páně nestíhá 
počítat. Konec s sebou vždy 
nese bilancování. Co se poda-
řilo, co se nestihlo… Nicméně 
křesťan by se měl dívat hlavně 
dopředu. Co si tedy popřát do 

nového roku? Štěstí, zdraví, 
dlouhá léta? Kdo by nechtěl 
být šťastný a zdravý? Jistě, 
každý člověk má pečovat o 
svoje zdraví duševní i tělesné, 
ale zřejmě to nebude nejvyšší 
hodnota v životě křesťana. A 
co by nám tak asi popřál sa-
motný Ježíš? On ví, co každý 
z nás potřebuje nejvíce slyšet 
a v čem nejvíce povzbudit. 
Vedle přání do nového roku 
mnozí z nás řeší novoroční 
předsevzetí. Pevná vůle slábne 
a začátkem jara zapomeneme, 
že jsme si vůbec někdy něco 
předsevzali. V jedné české 
písni se zpívá: „Lidská duše 
připomíná někdy skládku, v 
každém rohu najdeš trochu 
nepořádku, každý má své 
hlubiny a své studny bez 
dna…“ Každý na sobě musí 
zapracovat a někdy začít musí. 
Tak proč ne zrovna 1. advent-
ní neděli nebo 1. ledna? I malá 
změna v našem životě může 
vyklíčit v něco velkého. Kdo 
neví, kde začít, může vyrazit 
třeba na pouť. Šťastnou cestu!

Alena Hladilová

P. PETR KOŠULIČ

Vždycky mě fascinovala důmy-
slnost vynálezů našich předků. 
Každý detail měl svůj význam 
a důvod, proč byl umístěn tam, 
kde byl. I adventní věnec je dů-
myslný vynález…

Adventní věnec má tvar kru-
hu, protože nemá ani začátek, 
ani konec, je symbolem Boha, 
který je věčný, bez začátku i bez 
konce. Adventní věnec je uděla-
ný z jehličí. Tyto větve jsou stále 
zelené, stále živé. Symbolizu-
jí Krista, který pro nás zemřel, 
ale který vstal z mrtvých a nikdy 
už nezemře, a tím nám dává věč-
ný život. Jehličím jsou proplete-
ny červené cesmínové plody 
(bobule). Vypadají jako velké 
červené kapky krve. Symbolizu-
jí krev, kterou Kristus prolil za 
celé lidstvo. Připomínají nám, že 
Kristus přišel na tento svět, aby 
nás svou smrtí vykoupil. Skrze 

Jeho prolitou krev máme věčný 
život. Věnec má čtyři svíce, 
tři fialové a jednu růžovou. Ty 
symbolizují čtyři týdny advent-
ního období, času přípravy na 
Vánoce. Každý den nám liturgie 
ve starozákonních čteních vy-
práví o tom, jak Židé očekávali 
Mesiáše, a evangelia nás začí-
nají uvádět do symbolů vánoční 
události. Světlo věnce vzrůstá 
každý týden tím, že je zapálena 
svíce, a to nám připomíná, že 
čas narození Světla světa se 
blíží. Barva čtyř svící má také 
symboliku. Fialová barva nám 
připomíná, že advent je období 
přípravy, ve kterém bychom se 
měli duchovně připravit tak, aby 
naše duše mohla přijmout Krista 
o Vánocích. Růžová svíce se 
rozžíhá o třetí naděli adventní, 
která se nazývá Gaudete (radujte 
se) a symbolizuje prvek radosti 
uprostřed naší přípravy a upo-
zorňuje nás, že vánoční radost 

už je téměř zde. Růžová barva 
se získává smícháním červené 
a bílé. Bílá znamená radost, kte-
rou slavíme o Vánocích. Červe-
ná barva pak symbolizuje lásku, 
se kterou Bůh Otec posílá svého 
Syna na svět. Naspodu každé 
svíce nebo ve věnci samém 
může být modrý kalíšek. Mod-
rá barva nám připomíná Pannu 
Marii, Matku Boží, která Ježíše 
nosila ve svém lůně a zrodila 
ho celému světu právě o Váno-
cích. Adventní věnec je umístěn 
v kostele na viditelném místě. 
Každá rodina má pak doma svůj 
malý adventní věnec, který ji 
symbolicky spojuje s farností. 
Umísťuje ho na jídelní stůl, a 
tak se připojuje k onomu stolu 
v kostele – oltáři. Každou neděli 
pak při společném jídle zapaluje 
svíci, a tak se šíří ono Světlo 
radosti – nejen v kostele, ale i 
v našich domovech… i v našich 
srdcích… Požehnaný advent.

UVIDÍME SE 10. PROSINCE. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka přijede do Kunštátu.
Více uvnitř listu. FOTO: LN

Každý na sobě musí 
zapracovat a někdy 

začít musí.



Živý betlém 2013

Přijde Mikuláš?

OPRAVA FASÁDY 
HŘBITOVNÍHO KOSTELA 
Největší stavební akcí v roce 
2013 v naší farnosti je druhá 
etapa opravy vnějšího pláště 

hřbitovního kostela Sv. Du-
cha. Jak je z názvu zřejmé, 
oprava navazovala na práce 
provedené v loňském roce, 
kdy se nám podařilo opravit 
střechu, odvlhčit zdivo a 
opravit fasádu a výplně otvorů 
a sokl na vystupující části zád-
veří kostela.

Letos jsme chtěli v opravě 
fasády pokračovat. Dlouho 
ale nebylo jasné, kolik si toho 
budeme moci dovolit. Celko-
vý náklad opravy totiž činí 
750 tisíc korun a výrazně tak 
přesahuje finanční možnosti 
naší farnosti. Díky příspěvku 
od Města Kunštát ve výši 200 
tisíc korun jsme mohli začít 
práce na jižní straně lodi kos-
tela. V průběhu podzimu, po 
zahájení opravy byly schvále-
ny i naše další žádosti o dotaci, 
a to z rozpočtu Jihomoravské-

ho kraje a z programu Minis-
terstva kultury ČR shodně ve 
výši 200 tisíc korun. Díky 
těmto dotacím jsme mohli na-
konec dokončit celou opravu 

fasády kostela. Ta spočívala v 
otlučení stávající nesoudržné 
omítky, odstranění původního 
nátěru, následném zapravení 
hrubé omítky, přeštukování 
celé plochy sanační omítkou 
a nátěru celé plochy fasádní 
barvou. Kamenný sokl byl 
odborně zpevněn, barevně 
sjednocen a hydrofobizobán 
na vystupující části sakristie. 
Součástí byla také oprava ná-
těru oken lodi a sakristie a cel-
ková oprava dveří do sakristie. 
V příštích letech bude třeba již 
jen opravit sokl lodi kostela.
OPRAVA KLUBOVNY VE 

FARNÍM DVOŘE
I při opravě klubovny se 

navazovalo na loňský rok, kdy 
se podařilo opravit střechu. V 
tomto roce se podařilo provést 
vyrovnání zdiva přizdívkou, 
nové vnitřní omítky, sádrokar-

tonový podhled se zateplením, 
betonovou mazaninu na pod-
laze, vnitřní elektroinstalaci 
včetně nové elektrické přípoj-
ky, vnitřní výmalbu a osadit 

novou vstupní prosklenou 
stěnu. Náklady na opravu pře-
sáhly 230 tisíc korun a z toho 
180 tisíc korun bylo hrazeno 
ze získané dotace z progra-
mu Jihomoravského kraje na 
mimoškolní aktivity mládeže. 
Klubovna je tak připravena 
na osazení linky, podlahové 
krytiny a vnitřní vybavení a 
od jara bude sloužit mládeži 
farnosti.

DALŠÍ DOTACE
Farnost rovněž získala do-

taci 30 tisíc korun z programu 
podpory prorodinných aktivit 
Jihomoravského kraje na 
nákup pingpongového stolu, 
hrnčířského kruhu a souboru 
stolních her. Zakoupené věci 
jsou umístěny na faře a jsou 
určeny pro užívání dětí i do-
spělých

za ERF Petr Sojka

Kostel na Lipce má novou fasádu 
Klubovna na faře začne sloužit od jara

Návštěva kardinála
Farnost Kunštát a Kolpingova 
rodina v Kunštátě v rámci vý-
ročních oslav 20 let založení 
Kolpingovy rodiny v Kun-
štátě společně pozvaly praž-
ského arcibiskupa a českého 
primase Dominika kardinála 
Duku k návštěvě Kunštátu.

Návštěva se uskuteční 
v úterý 10. prosince. Setkání 
začne v 17 hodin mší svatou, 
celebrovanou panem kardi-
nálem. Poté bude následovat  
beseda v kostele.

Na toto setkání jste srdečně 
zváni.

P. Petr Košulič, farář
Alois Havelka, předseda KR

ADVENT PRO DOSPĚLÉ
Večerní program

pro adventní neděle 

17:30 společné nešpory 
v kostele

18:00 vzdělávací večer 
v kavárně na faře

PROGRAM:
1. prosince

Velká mesiánská proroctví 
Starého zákona

8. prosince
Prorok Izajáš a další mesiáš-
ská proroctví Starého zákona; 
aneb jak porozumět mesián-

ským proroctvím SZ

15. prosince
Jan Křtitel – poslední prorok 

Starého zákona

Srdečně zvu každého z vás
P. Petr Košulič

V posledním měsíci roku 
se děti moc těší na začátek 
adventu spojený s výskytem 
jistého sladce přeplněného 
kalendáře a také na svátek 
světce, který zásadně necho-
dí s prázdnou. Kdo uhádne, 
o koho jde, ať přijde 4. pro-
since na mši sv. pro rodiče 
s dětmi. Možná přijde i ... 
a s ním tři...! Jenom rohatým 
je vstup do kostela jednou 
provždy zakázán. Čeká nás 
prý nějaký příběh, tak ne-
zapomeňte – ve středu v 17 
hodin.

-ik-

KOSTEL NA LIPCE V NOVÉM KABÁTĚ. FOTO: Petr Sojka.

Srdečně vás zveme 24. prosince ve 12:00 hodin na náměstí Krále Jiřího

● ŽIVÝ BETLÉM   ● ŠTEDRODENNÍ POLÉVKA   ● BETLÉMSKÉ SVĚTLO
● KOLEDY   ● VÁNOČNÍ NALADĚNÍ



 sebráno v Sebranicích

…zeptal se v sebranické far-
nosti nejeden táta, který v so-
botu 23. listopadu odpoledne 
zůstal doma osamělý se svým 
synem. Dostalo se mu poho-
tové odpovědi: „No mamka si 
je vzala s holkama na faru!?“ 
Následoval rozpačitý pohled, 
který v sobě skrýval překva-
pení z nečekané situace. Jed-
nak nebyl k dispozici přehled 
sportovního dění a také bylo 
těžké bez aktuálních informa-
cí zaujmout stanovisko rodi-
ny k současnému světovému 
dění. A to je podle Werichovy 
teorie jeden z podstatných a 
důležitých úkolů muže v ro-
dině.

Pokud tomu nerozumíte 
stejně jako mnozí otcové 
onoho sobotního odpoledne, 
odpověď je prostá. Otázku 

světového dění vzaly ženy do 
svých rukou a s praktičností 
jim vlastní začaly řešit pro-
blém dětí, které nemají dosta-
tek finančních prostředků na 
vzdělání. Z novinového papí-

ru trpělivě namotávaly tenké 
ruličky, které připomínaly 
proutky. Z nich pak pletly 
nejrůznější misky, košíky či 
ošatky v různém barevném 
provedení. Portfolio výrob-
ků bylo ale širší, nechyběly 
adventní věnce či dekorace 
a nově přibyly také pletené 
výrobky. Večer bylo tedy při-
praveno dostatečné množství 

předmětů pro nedělní misijní 
jarmark. 

Zájem ze strany farníků 
byl po nedělní mši vysoký. 
Troufám si podotknout, že 
tak rychle vyprodáno ještě 
neměl žádný krámek ani na 
slavném hrnčířském jarmar-
ku v nedalekém městečku. 
A co stojí ještě za zmínku? 
Lidé si vybírali z pestré na-
bídky, cenovky nikde nebyly, 
ani se o ceně nesmlouvalo, 
a přesto se kasička rychle 
plnila. Společný cíl byl totiž 
jasný: Shromáždit finanční 
prostředky a podpořit indic-
kou dívku Itikelu na studi-
ích v rámci charitativního 
projektu Adopce na dálku. 
Všem, kteří k tomu přispěli, 
patří upřímné díky.

-jiv-

Tradiční misijní jarmark aneb „…kde jsou dnešní noviny?!“ 

MISIJNÍ JARMARK 2013. Sebraničtí dali dohrohady částku na studia Itikely. FOTO: J. Votoček.

Svátek svaté rodiny letos při-
padá ještě na prosinec, a to na 
neděli 29. Při obou bohosluž-
bách budou mít všichni man-
želé příležitost obnovit svoje 
manželské sliby. Ne snad 
proto, že by na ně zapomněli, 
ale proto, aby z nich načerpali 
sílu odpustit viny, opustit zlo-
zvyky, obnovit důvěru a chuť 
tvořit jednotu. Společně se o 
takový zázrak může modlit 
celá farnost, jsme si totiž také 
navzájem rodinou.

-ik-

Manžele čeká 
obnova slibu

V měsíci lednu bude možnost 
nechat si vysvětit svůj dům 
nebo byt. Obydlí bude požeh-
náno svěcenou vodou a nově 
požehnaným tříkrálovým ka-
didlem.  Během prosince bude 
vzadu v kostele přichystán roz-
pis s přesným datem a časem, 
ke kterému můžete připsat své 

jméno, pokud budete mít o po-
žehnání zájem. Bude se jednat 
především o podvečerní hodiny, 
kdy už je celá rodina doma.

Je vhodné, aby se žehnací 
modlitby zúčastnili všichni, 
kdo jsou zrovna doma.  V du-
chu se mohou připojit k žehnací 
modlitbě, ve které se prosí, aby 

všichni zde žijící získali požeh-
nání ke konání dobra a překo-
návali všechno, co je rozděluje 
a vede ke zlému. Požehnání má 
ukázat člověku, že v jeho domě 
s ním přebývá sám Bůh. Den 
žehnání domu má být svátkem 
rodiny.

-hv-

Žehnání obydlí nám má pomoci ke konání dobra

Tak rychle vyprodá-
no ještě neměl žádný 

krámek ani na slavném 
hrnčířském jarmarku 

v nedalekém městečku. 

Advent pro děti
„Prosím pozor! Na první 
nástupiště přijíždí speciální 
adventní vlak…“ 

Letošní čekání na Ježíšo-
vo narození prožijeme spolu 
s dětmi jako cestu vlakem. 
Společně „projedeme“ několi-
ka zastávkami až do Betléma. 
Každý adventní týden bude 
pro děti v kostele připravena 
jízdenka na tento speciální 
vlak. Na její zadní straně 
najdou děti vždy připravený 
úkol, který je třeba splnit.

-jap-

V roce 1940 založil bratr Roger 
v burgundském městečku Tai-
zé komunitu bratří z různých 
křesťanských církví. Díky 
jejich odvaze sdílet stejné 
hodnoty – tedy život ukotvený 
v Bohu bez rozdílu vyznání 
– vzniklo místo a způsob 
setkávání velkého množství 
lidí. Hledali také společnou 
formu jednoduché bohoslužby. 
Vznikly z toho modlitby díků, 
chval a proseb prokládané krát-
kými nápěvy a čtením z Písma. 
My v Kunštátě 14. prosince 
2013 máme možnost přijít v 
19 hodin do farního kostela na 
„Večer důvěry“ v duchu Taizé, 
který pro nás na pozvání pana 
faráře připraví společenství 
mladých Jezeřany-Maršovice. 
Zván je každý bez rozdílu, kdo 
chce věnovat nějaký čas mod-
litbě, zpěvu a naslouchání Bo-
žímu hlasu. Doufáme, že přijde 
i Duch svatý. Přijďte také.

-ik-

Taizé v Kunštátě
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 co nás čeká

Farnost Kunštát
připravuje na 

sobotu 11. ledna 2014

FARNÍ PLES
Půjde o první farní ples v 

historii naší farnosti. 

Prosíme, poznačte si už nyní 
termín v kalendáři a pokud 

máte chuť zapojit se do 
příprav plesu, ozvěte se 

P.Petru Košuličovi.

PRODEJ MISIJNÍCH
VÝROBKŮ
na podporu 

farností adoptovaných dětí 

neděle 8. prosince
po ranní i hrubé mši sv.
kostel sv. Stanislava

PRODEJ KŘESŤANSKÉ 
LITERATURY

z různých nakladatelství

neděle 8. prosince
po ranní i hrubé mši sv.
kostel sv. Stanislava

RORÁTY V ADVENTU
ranní mše svatá v 6:00 

sobota  7. prosince 
čtvrtek 19. prosince

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ 
Kunštát – ne 22. prosince 

 15:00 – 18:00 hodin
Sebranice – ne 15. prosince

15:00 – 17:00 hodin

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V KUNŠTÁTĚ A OKOLÍ
sobota 4. a neděle 5. ledna

2014

Na výzvu České biskupské 
konference k uspořádání ná-
rodní pouti do Izraele, jako 
vyvrcholení roku víry, se do 
těchto pro křesťany svatých 
míst vydalo začátkem listo-
padu 1020 poutníků z celé 
České republiky, z toho deset 
biskupů a sedmdesát kněží. 
Z kunštátské farnosti jsme 
byli tři.

Po Izraeli a Palestině jsme 
putovali v malých skupinách 
v jednadvaceti autobusech. 
Společně jsme se všichni sešli 
pouze třikrát, a to na velkých 
českých bohoslužbách.

První se konala v pátek 
8. listopadu na Hoře Blaho-
slavenství, kde Ježíš pronesl 
Horské kázání (Mt 5–7). Bla-
hoslavenství a radost se neslo 
jako hlavní téma celou mší 
svatou, celebrovanou panem 
arcibiskupem Graubnerem.

Druhou bohoslužbu sloužil 
pan kardinál Dominik Duka 
v Betlémě na Poli pastýřů. 
Pro nás středoevropany to byl 
zvláštní pocit. Sluníčko, třicet 
stupňů Celsia, u oltáře stál bet-

lém a k tomu zněl zpěv koled, 
směs léta a vánoc. Právě na 
tomto místě se první lidé, ti 
nejchudší pastýři dozvěděli 
zprávu o narození Ježíše (Lk 
2, 1–20). A hlavní téma? Aby 
se Ježíš nenarodil jen v Bet-
lémě ale stále znovu a znovu 
v srdcích nás všech.

Třetí společná mše svatá 
se konala v neděli opět v po-
ledne v arabské části Jeru-
zaléma v kostele sv. Anny a 
v ozvučené klášterní zahradě. 
Poutníky tentokrát nevítal hlas 
poledních zvonů, ale muezzin 
z blízkého minaretu. Jen co 
umlkl, již zněla čeština – desá-
tek růžence, Anděl Páně a hlas 
hlavního celebranta kardinála 
Duky. V promluvě zdůraznil 
Kristovo vzkříšení (např. Mt 
28) a útrapy židovského ná-
roda ve všech dobách. Během 
bohoslužby poutníci obnovili 
křestní slib a pomodlili se za 
mír ve Svaté zemi.

Mimo tyto tři společné bo-
hoslužby připravili pořadatelé, 
kterými byly organizační vý-
bor ČBK, čtyři CK a Kolpin-

govo dílo, mnoho výletů po 
Izraeli a Palestině. Navštívili 
jsme Olivetskou horu, Getse-
manskou zahradu, Kristovu 
křížovou cestu Via Dolorosa, 
baziliku Božího hrobu, Kal-
várii, Zeď nářků, Judskou 
poušť s osadami Beduínů, Ka-
farnaum, Tiberiadské jezero. 
V Nazaretě jsme se pomodlili 
v bazilice Zvěstování s dom-
kem Panny Marie, v Betlémě 
v bazilice Narození Páně a 
u Mléčné jeskyně. Vyšplhali 
jsme na Herodion, kde stávalo 
letní sídlo Heroda Velikého. 
Na poslední večeři v Izraeli 
jsme byli pozváni do beduín-
ského stanu na místní jídlo, 
víno a beduínský folklor.

Za čtyři dny strávené v této 
vzdálené a krásné zemi jsme 
vstřebali velkou porci infor-
mací, zhlédli mnoho památek 
a míst, o kterých jsme dosud 
četli pouze v Bibli. Nechali 
jsme na sebe působit duchovní 
sílu míst, po kterých chodil 
Pán Ježíš, jeho učedníci a Pan-
na Maria. 

Alois Havelka

Na národní pouti ve Svaté zemi měla své zástupce i naše farnost

ŽEHNÁNÍ VÍNA
na sv. Jana 

V pátek 27. prosince
při mši sv. v 18:00 

bude žehnáno víno a 
následně proběhne na 

faře ochutnávka několika 
vzorků.

Všichni jsou zváni.

HORA BLAHOSLAVENSTVÍ. Jedna ze společných bohoslužeb českých a moravských poutníků 
probíhala na místě, kde Ježíš pronesl horské kázání. FOTO: Roman Albrecht.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
Štědrý den 24. 12.

Kunštát – 22:00
Sebranice – 16:30

sv. Silvestr 31. 12.
Kunštát – 16:00

Sebranice – 17:00

Hod Boží 25. 12.
Kunštát – 8:00, 11:00

Sebranice – 9:30

sv. Štěpán 26. 12.
Kunštát – 8:00

Sebranice – 9:30

Nový rok 1. 1. 
Kunštát – 8:00, 11:00

Sebranice – 9:30


