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Na advent máme většinou to-
lik aktivit, že se z toho člověk 
může zbláznit. Docela klidně 
do toho ale zaznívá jiný hlas: 
„Obraťte se a dejte se spasit.“ 
Neslyšíme: „Spas se kdo mů-
žeš, ale dejte se spasit. Nechte 
to už jednou na mně.“ Bůh po 
nás nechce žádnou další horeč-
nou aktivitu. Naopak, chce nám 
učinit veliké věci. Ten, který je 
mocný, jehož jméno je svaté a 
jehož milosrdenství trvá od po-
kolení do pokolení, po nás chce 
jenom, abychom to přijali. Na 
nás je jen to ano. Ale aby to v 
současné politické situaci neby-
lo zavádějící, říkejme raději fiat 
– staň se mi, buď vůle tvá. Jako 
ta dívka v Nazaretě. Její staň 
se mi, nebylo naše ano, ale..., 
ano, až.... Její ano bylo ano, jak. 
Jak se to stane, ukaž mi, jaká 
je tvá vůle, já přijímám. Jsem 
přesvědčená o tom, že anděl 
navštívil Marii ve chvíli, kdy se 
modlila a její modlitba že byla 
modlitbou chval a velebení. 
Ona určitě magnifikat  zpívala 
každý den a v každé situaci. 

Takže žádná zvýšená aktivi-
ta, ale cílená pasivita, to je Boží 
nabídka pro nadcházející dny. 
Přijímám, děkuji a velebím. 
Vždyť už nám to říká i božský 
Kája, odnauč se říkat ne, to 
jediné ti nesluší (brzdí tě a stre-
suje). Abychom byli nejlepší 
(dokonalí, jako je náš nebeský 
Otec), stačí to jedno jediné. Ří-
kejme fiat na vše, co jeden kaž-
dý adventní den přinese. Jsem 
služebnice Páně, ať se mi stane 
podle Jeho slova. Ach jo, kolik 
adventů budu ještě potřebovat, 
abych se to konečně naučila?

Monika Lepková

 sloupek

 slovo na úvod
P. PETR KOŠULIČ

Drazí přátelé, rok uplynul jako 
voda a je tu zase advent. Doba 
očekávání. Co očekáváme nebo 
koho očekáváme? Na něco 
nebo na někoho čekat je vlastní 
každému z nás. Očekávat něco 
od událostí, věcí a lidí je také 
součástí našeho života. Máme 
různá očekávání, a to i od sebe 
samotných. Jsou očekávání, 
která jsou naplněná a pak jsou ta 
nesplněná. Očekávání je vyjád-
řením naší naděje. Chceme, aby 
se něco změnilo, chceme, aby se 
lidé změnili, a možná také chce-
me, abychom se změnili my 
sami. Něco se podaří a něco ne. 
Obvykle se nám daří měnit věci, 
už méně lidi a tím méně sebe sa-
motné. To nás mnohdy vede ke 
zklamání a k rezignaci. Věci a 
události postrádají smysl. Cesty, 
kterými jsme se vydali, nikam 

nevedou. V čem je problém? 
Očekáváme více, než lze očeká-
vat? Očekáváme tam, kde nelze 
očekávat nic? Očekáváme, že to 
bude podle našich představ a 
plánů a ono není?

Co očekávám od adventu? 
Co očekávám od Vánoc? Co 
očekávám od manžela nebo 
manželky? Co očekávám od 
svých dětí? Co očekávám od 
svých přátel, představitelů 
města, faráře a dalších? Očeká-
vání je důležité, ale nejsou tato 
očekávání někdy důležitější, 
než ten od koho to očekáváme? 
Není pro nás důležitější dárek 
než darující? V touze být ob-
darováni zapomínáme možná 
na to, že není důležitý dar, ale 
ten kdo ho dává! Že není vůbec 
důležité, co dostanu, ale to, proč 
to dostávám? 

Je advent, doba očekávání. 
Příliš mnoho jsme očekávali, a 

proto jsme nic nedostali, anebo 
jen velmi málo. Přeji vám, aby 
letošní advent byl časem, kdy 
nejen očekáváme, ale hlavně 
přijímáme. Možná když se zřek-
neme svých očekávání, objeví-
me velikost obdarování a možná 
pak oceníme i hodnotu daru. 
Advent a Vánoce jsou časem 
obdarování: lidstva, člověka, 
každého z nás. Přeji Vám ne-
jen dárky pod stromečkem, ale 
hlavně vědomí vděčnosti vůči 
lidem i Bohu. On nás obdaro-
val, dal nám sám sebe ve svém 
Synu. Možná nejsme schopni 
ocenit jeho dar, protože stále na 
něco čekáme a přitom už jsme 
to dostali, možná nejsme dost 
vděční a vnímaví k darům, které 
nám nabízí. Advent je darem, 
Vánoce jsou darem, naši blízcí, 
přátelé, lidé kolem nás, události 
i věci jsou darem – jen vidět za 
nimi toho, který je dává.

Adventem s fiatem

POŘAD BOHOSLUŽEB
O VÁNOCÍCH

Štědrý den 24. prosince
Kunštát – 22:00

Sebranice – 17:00

 Hod Boží Vánoční 
25. prosince

Kunštát – 8:00 a 11:00
Sebranice – 9:30

Svátek sv. Štěpána 26. prosince
Kunštát – 8:00

Sebranice – 9:30

Svátek sv. Jana 27. prosince
Kunštát – 17:00

Nový rok, Matky Boží Panny 
Marie 1. ledna 2015

Kunštát – 8:00 a 11:00
Sebranice – 9:30



Farní pouť roku 2014
Jak jsme přes Lyon a Lurdy putovali ke sv. Jakubovi do španělské Compostely – II

SOBOTA 4. ŘÍJNA
Čekal nás co do délky trasy a 
již znatelné únavy a drobných 
poranění nohou možná nejobá-
vanější úsek z Palas de Rei do 
Arzúi – 28,5 kilometru. Napl-
ňuje se předpověď z internetu, 
kterou má většina pilně nastu-
dovanou ze svých mobilních 
telefonů. Počasí se již začíná 
kazit. Citelně se ochlazuje, 
mraky jsou těžké a jen čekají 
na příležitost, kdy nás řádně 
pokropí. Jsou trpělivé a mají s 
námi soucit až do třech čtvrtin 
naší trasy. Asi v polovině cesty 
jsme se dostali do města Me-
lide, které je známé četnými 
pulperiemi, restauracemi, které 
nabízí místní specialitu – různě 
připravené chobotnice (cho-
botnice-pulpa). Opravdu ne-
všední zážitek. Poslední úsek, 
tak pět až sedm kilometrů před 
cílem, již mraky neudržely svá 
břemena a začalo neúprosně 
pršet. Do Arzúi jsme dorazili 
značně promoklí, unavení a 
šťastní, že jsme délku trasy a 
nepřízeň počasí s pomocí Boží 
pokořili. Čekala nás sprcha, su-
ché oblečení a pohodlná postel 
ve společné poutnické ubytov-
ně. Co však čekalo poutníka 
v dávných dobách…? 

Po večeři a soukromém 
programu jsme se účastnili 
mše v kostele, kde jsme byli 
obdarováni krásným zpěvem 
místních žen. Na konci mše 
svaté tamější pan farář vyzval 
poutníky, aby přišli k oltáři. 
Sešli se tu mimo nás a bratrů 
Slováků poutníci z různých 
končin světa. Dostali jsme 
požehnání na cestu a po pro-
hlídce kostela jsme se odebrali 
k odpočinku.

 NEDĚLE 5. ŘÍJNA. 
Opět za tmy jsme vyrazili 
z Arzúi a cílem se oproti plá-
novanému městečku Arca stalo 
místo u nedaleké vesnice San 
Paio. Tudíž trasa měřila asi 
23,5 kilometru a prodloužena 
byla o čtyři kilometry hlavně 
z toho důvodu, abychom ná-
sledující den dorazili do San-
tiaga s předstihem a mohli se 
tak zúčastnit poutní mše svaté 

v katedrále sv. Jakuba.
Počasí nám opět přálo. Bylo 

sice chladněji, ale slunečno. 
Každý trpěl svým osobním 
neduhem, který však statečně 
odevzdával. Celá pouť se nesla 
v duchu slova sebezápor. Toto 
slovo bylo vyřčeno naším pa-
nem průvodcem již na začátku 
cesty, kdy jsme mnozí svým 
způsobem možná nepřikládali 
tomuto slovu velký význam. 
Čím více se blížil cíl naší pěší, 
ale i celé pouti, čím více jsme 
trpěli svými tělesnými i dušev-
ními bolestmi, čím více jsme 
se museli potýkat s osobními 
výhradami vůči ostatním, tím 
více bylo toto slovo vyslovová-
no a kupodivu nemělo trpkou 
pachuť. Spíše vyvolalo usměv 
na tváři a zahnalo chmury a 
vztek. Není to snad tím, že 
„On“ byl s námi v našich ra-
dostech a starostech? Napadá 
mě, jak krásný by byl život, 
kdybychom v našem reálném, 
každodenním a stereotypním 
životě dokázali jít s „Ním“ 
tak, jako šel „On“ s námi a my 
s“Ním“ na této pouti. 

Došli jsme na místo určení,  
nedaleko letiště ke kruhové-
mu objezdu. Na tomto místě 
se nachází plot, který je celý 
posetý kříži z různých mate-
riálů, vyrobených poutníky 
během pouti. Kousek odtud se 
nachází velký kamenný patník 
s vyrytými poutnickými sym-
boly – mušlí, poutnickou holí a 
tykví a nápisem Santiago, což 
značí blízký cíl.

Autobus nás převezl zpět do 
Arzúi, kde v ubytovně po od-
počinku pan farář sloužil mši 
svatou v češtině.

 PONDĚLÍ 6. ŘÍJNA 
Z předešlého cílového místa 
opět vyrážíme k  cíli naší pěší 
pouti do Santiaga de Com-
postela. Čeká nás 15,5 kilome-
tru, je chladno, větrno a  po pár 
kilometrech začíná pršet. Mezi 
desátou a jedenáctou hodinou 
dopolední docházíme postupně 
do Compostely. Po příchodu 
ke katedrále provádíme rituál 
poutníka: vcházíme do kated-
rály tzv. černou bránou neboli 

bránou smrti, která znázorňu-
je umírání a smrt. Projdeme 
katedrálou a vstupujeme do 
hrobu poklonit se ostatkům 
sv. Jakuba, odtud vycházíme 
z katedrály bílou bránou, 
která znamená vzkříšení. Do 
katedrály pak opět vstoupíme 
hlavní branou, která je nazý-
vána brána slávy. Poutník tak 
„umírá, sestupuje do hrobu, je 
vzkříšen“, aby byl posléze Bo-
hem „oslaven“. Tento rituál je 
velmi hluboký  a očišťující.

 Ve dvanáct hodin se konala 
poutnická mše za přísných 
bezpečnostních opatření. 
V katedrále se přede mší na-
chází spousta lidí a bohužel  ne 
všichni jsou poutníci. Setkává-
te se tu i se zájezdy a průvodci, 
kteří zrovna nerespektují, že se 
nachází v chrámě Božím. Uby-
tování nám bylo poskytnuto 
v bývalém semináři. Večerní 
program dle uvážení každého 
z nás.

ÚTERÝ 7. ŘÍJNA
Ráno a v dopoledních ho-
dinách jsme měli možnost 
prohlédnout si samotné měs-
to. Bylo založené k uchování 
ostatků apoštola sv. Jakuba 
(Santiaga), zůstává tu  stře-
dověká atmosféra. Můžete 
obdivovat nádherná náměstí, 
včetně slavného Obradoiro 
u katedrály Santiago a další 
krásná a zajímavá náměstí.

Procházíte starověkými 
ulicemi a uličkami se spoustou 
krámků od suvenýrů až po 
originální módu a nedílnou 
součástí těchto romantických 
uliček jsou kavárničky a hos-
půdky, kde ráno ze dveří voní 
snídaně a večer jsou stolky pod 
podloubím plné lidí, kteří se 
sešli k přátelskému rozhovoru 
před tím, než půjdou spát. I 
přes turistické hemžení a kaž-
dodenní pracovní kvap dýchá 
z těchto míst zvláštní pohoda 
a klid.

Ve dvanáct hodin jsme se 
účastnili poutnické mše svaté 
a protože byl svátek Panny 
Marie Růžencové, měli jsme 
možnost vidět „v akci“ obří 
kadidelnici Botafomeiro, která 

se používá o svátcích nebo ne-
dělních mších. Krásný a dech 
beroucí zážitek.

Odpoledne jsme se vydali 
autobusem na „konec světa“ 
do Finisterre, nejzápadnější 
místo Španělska. Tady si člo-
věk uvědomí svoji malost. Ně-
kteří z nás namočili tělo nebo 
jen nohy ve vodách Atlantiku 
na nedaleké zastávce a odtud 
jsme se vrátili zpět do Santi-
aga k ubytování a vlastnímu 
programu.

STŘEDA 8. ŘÍJNA
Čekala nás dlouhá cesta au-
tobusem (835 kilometrů) do 
významného poutního místa 
Zaragoza na jihu Španělska, 
bylo nutné vyrazit brzy ráno. 
Odpoledne jsme se dostavili 
do velmi slunečného  města 
s teplým jižanským povětřím. 
Stanuli jsme před bazilikou  
Panny Marie al Pinar (Panna 
Maria na sloupu). Na tomto 
místě se zjevila apoštolu Ja-
kubovi Panna Maria na jaspi-
sovém sloupu nesená anděly 
v době, kdy Jakub pochyboval 
o svém poslání na Pyrenejském 
poloostrově a chtěl se pro neú-
spěch vrátit do Palestiny. An-
dělé postavili sloup na zem a 
Maria řekla Jakubovi, že sloup 
tu bude stát do konce věků a 
na tomto místě vznikne kostel. 
Jakub měl za úkol postavit 
kolem sloupu oltář. Okolo pak 
vybudoval kapli Santa Capilla, 
která se nachází uvnitř bazili-
ky. Zajimavostí je, že Maria 
v té době ještě žila  a nacházela 
se na úplně jiném místě. 

Po mši svaté sloužené v češ-
tině, která nám byla umožněna 
v postraní kapli, jsme se ode-
brali do autobusu a odjížděli 
na severovýchod Španělska 
do katalánského města  Llei-
da k ubytování a  s možností 
večerní návštěvy hlavní turis-
tické památky Seu Vella, která 
je dominantou města.

ČTVRTEK 9. ŘÍJNA
Po dobré snídaní vyrážíme 
v ranních hodinách na horský 
masiv  Monserrat a ke stejno-
jmennému benediktinskému 
klášteru, který se nachází ne-



 sebráno v Sebranicíchdaleko Barcelony a je dalším 
významným poutním místem 
Katalánska. 

Zde nám byla v kapli opět 
umožněna mše svatá v češtině. 
Zastihlo nás tu krásné slunečné 
ráno bez velkého pohybu turis-
tů, což se však změnilo po mši 
svaté, kdy se prostor kolem 
kláštera plně zalidnil. 

Kolem poledne jsme se 
vydali již k francouzským 
hranicím a pomalu ale jistě 
se začali přibližovat k domo-
vu.  V pozdních odpoledních 
hodinách jsme se ubytovali 
v jihofrancouzském městě 
Orange v hotelu F1. Po hy-
gieně a večeři jsme se vydali 
na prohlídku města, která však 
vzhledem k pokročilé tmě byla 
již značně omezena a byli jsme 
ochuzeni o prohlídku římského 
divadla z  prvního století. Naší 
pozornosti však neunikl vítěz-
ný oblouk v centru města.

PÁTEK 10. ŘÍJNA
Naše poslední zastavení před 
příjezdem domů byl kartuzián-
ský klášter Grand Chartreuse, 
který založil svatý Bruno. 
Jako mladý odešel z Německa 
do Francie a v horách založil 
klášter, který nazval ho podle 
pohoří, mezi jehož vrcholy se 
nacházel – Chartreuse. Mniši 
byli v té době známi jako lé-
kaři či spíše léčitelé, a proto 
zde vznikl světoznámý stejno-
jmenný likér, který je možno 
na tomto místě zakoupit. Po 
prohlídce muzea následovala 
túra nebo volný program dle 
uvážení každého z nás, neboť 
bylo nutné na tomto místě 
vykonat devítihodinovou 
přestávku kvůli autobusu a 
odpočinku řidičů, kteří měli 
před sebou celonoční přejezd 
do naší vlasti. 

SOBOTA 11. ŘÍJNA
Následující den jsme bez vět-
ších problémů přejeli hranice 
naší země a pocítili jak touhu 
po rodinách a odpočinku po 
probdělé noci, tak i smutek, 
že se naše pouť ke svatému Ja-
kubovi končí. Začalo loučení 
s přáteli, kteří začali postupně 
vystupovat na různých mís-
tech republiky. I přes prvotní 
rozpaky na začátku pouti, kdy 
se polovina autobusu neznala 

Farnost Sebranice děkuje 
jednomu ze svých farníků Jin-
drovi Balákovi za svědomité 
a zodpovědné ozvučení inte-
riéru kostela. V současné době 
je zajištěna dobrá slyšitelnost 
ve všech částech lodi kostela, 
což oceňují zejména jeho ná-
vštěvníci. Ti, kdo mluví či pějí 
do mikrofonu (nejčastěji kněz, 
schola a lektoři), si pochvalují 
komfort v podobě dobrého sní-
mání zvuku bez nutnosti přes-
ného nastavování mikrofonu 
na své individuální výškové 
dispozice. Ekonomická rada si 
pak spokojeně pobrukuje (bez 
rušivých zvuků v reprodukto-
rech) nad více než 75procentní 
redukcí původně plánovaných 
nákladů.

Farní rada Sebranice

Díky za ozvučení

O tom, že sebranický listopa-
dový jarmark má už v rámci 
regionu své renomé, není po 
letošním ročníku nejmenších 
pochyb. Sousední farnost, 
ve které se odehrává jarmark 
s celostátním významem, totiž 
poslala jednoho z členů své 
ekonomické rady (v utajení, 
tzv. dvojitého agenta – protože 
pracuje pro obě strany a za tu 
sebranickou mu děkujeme) na 
výzvědy. Sice to bylo oficiálně 
a diplomaticky prezentováno 
jako předprojektová příprava 
opravy střechy kostela, ale 

nešlo přehlédnout, s jakým 
zájmem sleduje, jak pořádný 
jarmark vypadá. A proč je tedy 
tak úspěšný? I na tuto otázku 
hledáme každoročně odpo-
věď. Je to tím, že se v sobotu 
odpoledne sejde skupina žen, 
slečen, dívek, dětí a ojediněle 
mužů, kteří si mají nejen co 
říct, ale dokáží ručně vyrobit 
i krásné ozdoby z přírodních 
materiálů? Nebo tím, že farníci 
rádi podpoří na studiích adop-
tovanou dívku Itikelu z Indie a 
tato forma je pro ně již tradič-
ní? Či hraje svou roli příležitost 

ochutnat svařák, vyrobený 
podle pečlivě střežené farní re-
ceptury a jehož kvalitu osobně 
kontroluje samotný duchovní 
správce farnosti a tím sám 
upadá v podezření na dvojitého 
agenta, který dodává informace 
i do nejmenovaného hustopeč-
ského vinařství? Odpověď zde 
sice z výše naznačených důvo-
dů nezazní, ale nemusí být až 
tak záhadná či konspirativní 
– lze ji částečně či zcela najít 
v textu evangelia, který se onu 
neděli četl. 

-jiv-

Jarmark opět úspěšný a navíc nenechává konkurenci klidnou 

a prožívala různorodé pocity, 
bylo dojemnější  loučení se 
spolupoutníky, se kterými 
jsme navzájem prožili dva týd-
ny svých životů a které možná 
již nikdy nespatříme. 

Slova díků patří cestovní 
kanceláři Miklastour za zor-
ganizování pouti, dále panu 
průvodci, který nás nevyčerpa-

telně informoval o všem okolo 
nás a byl obrněn značnou dáv-
kou trpělivosti. Díky patří řidi-
čům, že ve chvílích kdy měli 
naše životy v rukou, nerisko-
vali, šťastně nás dopravovali 
do míst určení a nakonec nás 
bez újmy dopravili domů a ješ-
tě se po určitou dobu starali o 
naše žaludky. Díky patří panu 

faráři a všem, kteří se o pouť 
do Compostely jakýmkoliv 
způsobem zasloužili. 

Díky Bohu za to, že nám 
umožnil pouť vykonat, posta-
vil nám do cesty lidi, kteří nás 
měli nějakým způsobem obo-
hatit, díky za samotu, kterou 
člověk mohl na cestě prožít a 
využít k modlitbě a urovnání 
myšlenek a hodnot, díky za 
pochyby a určité tělesné a du-
ševní bolesti, aspoň jsme měli 
co přinést  a odevzdat.

Svatý Jakube, díky za po-
zvání a tobě Matko Boží díky 
za ochranu. A vám všem díky 
za modlitby. 

 Lenka Čechová

SEBRANICKÝ JARMARK 2014. FOTO: Jiří Votoček
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 co nás čeká
Předvánoční zpověď proběhne 
v naší farnosti v neděli 21. 
prosince od 16 hodin. Celkem 
budou zpovídat tři kněží. Je-
likož tuto možnost využívá 
velké množství lidí, chtěli 
bychom přistoupit k nastolení 
určitých pravidel, která by 
přispěla ke klidnějšímu prožití 
svátosti smíření. Prostor  u 
zpovědnice (zbraslavská kap-
le) bude oddělen páskou a lidé 
nebudou v této části čekat na 
zpověď. Důvodem vytvoření  
volného prostoru je velká sly-

šitelnost mluveného slova ze 
zpovědnice. K odstranění to-
hoto problému také napomůže 
při vánoční a velikonoční zpo-
vědi reprodukovaná duchovní 
hudba v prostorách celého 
kostela. Při příchodu do koste-
la budou lavice na pravé straně  
určeny pro farníky čekající na 
zpověď a lavice na levé straně 
určeny pro farníky po vyko-
nání zpovědi. Toto opatření 
napomůže lepší orientaci nově 
příchozích. 

-hv-

Organizace zpovědi bude přehlednější 

Jak už je dobrým zvykem 
v naší farnosti, všímáme si 
změny liturgických období a 
snažíme se je aktivně neza-
spat. Advent letos začíná 30. 
listopadu a může být krásně 
prožitým obdobím přípravy na 
svátky Ježíšova narození. 

Ve středu 26. listopadu 
při mši děti dostaly sešitek 
příběhů a pracovní list s hvěz-
dičkami k vybarvování. Na 
každý den je tu jeden příběh 
kluka Floriána, který prožívá 
doma i ve škole předvánoční 
čas. Za příběhem je úkol, který 
mají děti splnit. Komu se to 
podaří, vybarví si hvězdičku 
s datumem. A když si svůj list 

s vybarvenými hvězdičkami 
přinesou každý týden ve středu 
na mši, dostanou navíc ještě 
hvězdičku zlatou.

Pokud děti ještě neumí 
číst, můžou si stejné příběhy 
poslechnout v čase večerní 
pohádky na Radiu Proglas 
– každý všední den od deva-
tenácti hodin a v neděli o půl 
sedmé večer. Dokonce pro ty, 
kdo by večerní vysílání nestih-
li, budou jednotlivé příběhy k 
poslechu v audioarchivu na 
www.proglas.cz v cyklu večer-
ní pohádka „Florián a advent“.  

Pro starší školní děti je také 
zajímavý adventní kalendář 
s příběhy časopisu Duha: 

„O čem vypravuje hvězda“ 
– informace na www.mojedu-
ha.cz; další inspiraci s advent-
ními kalendáři nabízí stránky 
deti.vira.cz nebo kanan.cz

Pro mládež doporučuji 
novinku Olomoucké arcidie-
céze – trhací adventní kalendář 
2014. Velikost do dlaně, na 
každý den citát z Písma s větou 
k zamyšlení. Více na www.ka-
techetiolomouc.cz.

A pro dospělé, aby jim to 
nebylo líto, je v kostele k ro-
zebrání „Průvodce adventem“ 
Brno 2014. Na každý den jsou 
tu odkazy v Písmu, příběh a 
zamyšlení.

-ik-

Jak nezapomenout na advent? Pomůžou aktivity pro každého

Blíží se Mikuláš
Letošní svátek muže s bílými 
vousy, červeným pláštěm, 
mitrou a berlou připadá na 
sobotu 6. prosince. A proto, 
aby všechno stihl, do našeho 
kostela zavítá už 3. prosince. 
Po mši svaté ve středu přijde 
v doporovodu nebeských 
andělů, aby navštívil a obda-
roval farní děti a dorost. Čerti 
jsou díky blízkosti svatostán-
ku z účasti na celé akci zcela 
vyloučeni. Přijďte a nebojte 
se! 

-ik-

V roce 1940 v období začí-
nající Druhé světové války, 
v malé vesničce Taizé ve 
Francii vzniklo společenství 
lidí různých vyznání, kteří se 
rozhodli sdílet spolu všechno. 
Iniciátorem byl bratr Roger 
Schutz, který byl představe-
ným komunity až do své smrti 
roku 2005, kdy byl zavražděn 
duševně vyšinutou ženou.

Komunita Taizé, jak jsou 
bratři nazýváni, je ekumenic-
ké společenství asi sta mužů 
všech křesťanských vyznání: 
katolíků, evangelíků, protes-
tantů a dalších. Toto společen-
ství pořádá celoročně v Taizé 
různá setkání. Putují sem tisíce 
mladých lidí z celého světa. 

Všichni mladí lidé zde objevu-
jí, co bylo cílem života bratra 
Rogera a je cílem celé komu-
nity: důvěru, mír, jednotu… 
Každoročně pak bratři pořádají 
v některé zemi setkání mladých 
lidí, tzv. Pouť důvěry na zemi. 
Jedná se o setkání mladých lidí 
v duchu společenství, důvěry a 
sjednocení. Letos se toto se-
tkání uskuteční od 29. prosince 
do 2. ledna v Praze. Vcelku se 
sejde asi sto tisíc mladých lidí, 
aby se společně modlili, aby se 
setkávali a spolu žili. Letošní 
téma zní: Obnovit pouta soli-
darity v Evropě. Ne řečněním 
o Evropě a diskusí nad tématy, 
ale společným soužitím. Tak 
jako komunita chce ukázat, že 

cesta k jednotě v církvi je dána 
nikoliv společnou debatou, ale 
společným životem. Stejně je 
tomu i v rámci sjednocené Ev-
ropy a dalších kontinentů.

Osobně jsem se této udá-
losti zúčastnil asi sedmkrát a 
jsem velmi rád, že se toto se-
tkání uskuteční v Praze. Každý 
mladý člověk potřebuje poznat 
solidaritu a společenství, a to 
bych chtěl nabídnout mým 
mladým ve farnosti. Proto je 
možnost se ještě přihlásit (do 
pondělka 1. prosince u mě). 
Z našich farností se zatím 
přihlásilo šest lidí a doufám, 
že  najde odvahu ještě někdo 
další.

P. Petr Košulič

Na setkání s komunitou Taizé vyrazí i mládež z Kunštátu

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ
neděle 21. prosince

Sebranice 14:00–16:00
Kunštát 16:00–19:00

ŹIVÝ BETLÉM
Štědrý den 24. prosince

12:00, náměstí Krále Jiřího

► 30. 11. v 16:30 nešpory 
a v 17:00 náboženství pro 
dospělé na téma „O čem je 
modlitba?“
► 3. 12. po mši svaté v 18:00 
přijde Mikuláš
► 5. 12. v 18:00 mše svatá 
Kolpingovy rodiny, poté po-
sezení na faře
► 6. 12. rorátní mše svatá 
v 6:00, po ní společná snídaně 
pro farníky
► 7. 12. v 16:30 nešpory a 
v 17:00 náboženství pro do-
spělé na téma „Modlit se se 
Starým zákonem“
► 8. 12. Slavnost Neposkvr-
něného početí Panny Marie, 
mše sv. v 18:00
► 11. 12. rorátní mše svatá 
pro děti v 6:00, po ní snídaně 
na faře
► 12. 12. zpověď a návštěva 
nemocných 
► 12. 12. noční putování, cíl 
tajný v okruhu do 15 km
► 13. 12. schůzka minist-
rantů ve 14:00 
► 14. 12. v 16:30 nešpory a 
v 17:00 náboženství pro do-
spělé na téma „Ježíšova mod-
litba – modlit se s Ježíšem“
► 19. 12. setkání biřmovan-
ců ročník 2013, povídání o 
Keni s J. Novotným, společná 
večeře a posezení do noci 
s filmem na zakončení, mož-
nost přespat na faře.
► 20. 12. rorátní mše sva-
tá v 6:00, po ní snídaně pro 
farníky
► 27. 12. v 18:00 koncert 
Dechové hudby Kunštát v 
kostele

OBNOVA MANŽELSKÝCH 
SLIBŮ

neděle 28. prosince
při všech mších sv. 

v Kunštátě i Sebranicích


