
Letošní advent se nese ve 
znamení začátku Jubilejního 
svatého roku milosrdenství, 
který vyhlásil papež František 
bulou Misericordiae vultus. 
Tento rok zahájíme i my při 
slavnosti Panny Marie poča-
té bez poskvrny dědičného 
hříchu, a to v úterý 8. prosin-
ce v šest hodin večer v kostele 
sv. Stanislava. 

Jubileum milosrdenství je 
onen jubilejní rok, který byl 
podle Starého zákona rokem 
milostivým. Byly odpouštěny 
dluhy, otroci byli propouš-
těni na svobodu, dlužníkům 
byly navraceny zastavené 
majetky apod. Milostivé léto 
bylo znamením Boží lásky, 
která překonává lidské hranice 
a omezení. 

Stejně tak tomu má být i le-
tos. Svatý rok milosrdenství se 
před námi otvírá a je velkou 
příležitostí. Nebojme se ote-
vřít se Bohu a prosit ho o zá-
zrak proměny našeho života. 
Zázrak, který z nás sejme oko-
vy a pouta, které nás drží v ot-
roctví zla. Zázrak, jímž bude 
zasypána propast mezi mnou 
a Bohem, který zboří zdi mezi 
mnou a druhými a který mě 
učiní schopným naplňovat 
své poslání, ať už je jakéko-
liv. Řekněme Bohu své FIAT 
– staň se, stejně jako Maria. 
Jen tak můžeme přijmout jeho 
milosrdnou lásku a odpuštění. 
Jen tak se znovu staneme syny 
svého Otce a bratry svých bra-
trů a sester. Kéž Vám k tomu 
Pán žehná. 

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra

PŘIŠEL I LETOS. V závěru první prosincové mše svaté pro rodiče a děti přišel do kostela Mikuláš. 
Čtveřice andělů pak balíčky podělila kolem sedmdesáti dětí. FOTO: Marek Lepka.
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Biskup Vojtěch zve k prožívání Svatého roku milosrdenství
Milé sestry a bratři, v úterý 8. 
prosince bude v Římě zahájen 
Svatý rok milosrdenství. Pa-
pež František v tento den slav-
nostně otevře Svatou bránu v 
Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. 
Jak sám říká, „jde o bránu 
Milosrdenství, kde každý, kdo 
tudy vstoupí, bude moci zaku-
sit lásku Boha, který potěšuje, 
odpouští a dodává naději“.

Mimořádný Svatý rok 
milosrdenství se má slavit 
nejen v Římě, ale i ve všech 
místních církvích. Papežem 
je nabídnuta možnost otevřít 
Svatou bránu i v jednotlivých 
diecézích, a to především v 
katedrále a dalších význam-
ných svatyních. V naší diecézi 
bude těchto bran celkem pět.

Svatý rok milosrdenství v 
naší diecézi zahájíme v ne-
děli 13. prosince pontifikální 
bohoslužbou v katedrále sv. 
Petra a Pavla, která bude spo-

jena s převzetím Betlémského 
světla. Po zahájení v Deni-
sových sadech v devět hodin 
vyjde ke katedrále slavnostní 
průvod a po obřadu otevření 
Svaté brány a slavnostním 
vstupu do chrámu bude mše 
svatá pokračovat obvyklým 
způsobem. Méně slavnostním 
způsobem budou otevřeny i 
další čtyři brány v diecézi.

Přehled Svatých bran v 
brněnské diecézi a termíny je-
jich otevření: Brno, katedrála 
sv. Petra a Pavla – neděle 13. 
prosince v devět hodin. Žaro-
šice, kostel sv. Anny –  středa 
16. prosince v osmnáct hodin. 
Kostelní Vydří, kostel Panny 
Marie Karmelské  – pátek 
18. prosince v osmnáct ho-
din. Znojmo, kostel sv. Kříže 
– sobota 19. prosince v deset 
hodin. Žďár nad Sázavou, 
bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Mikuláše – neděle 

20. prosince v devět hodin. 
Všechna tato místa se mají 
stát příležitostí setkat se s Boží 
milosrdnou láskou. Po splnění 
podmínek je zde možné získat 
plnomocné odpustky. Posílena 
bude i zpovědní služba. Proto 
vybízím k poutím k těmto 
Svatým branám, protože Svatý 
rok milosrdenství se může stát 
velkou příležitostí pro každé-
ho z nás. Všechny informace 
o Svatém roku milosrdenství a 
o aktivitách papeže Františka 
najdete v češtině na stránkách 
Tiskového střediska ČBK 
tisk.cirkev.cz. Všechny infor-
mace o aktivitách v rámci naší 
diecéze budou zveřejňovány 
na www.biskupstvi.cz/rok-
milosrdentsví. 

K požehanému prožití Sva-
tého roku milosrdenství Vám 
všem ze srdce žehná

+ Vojtěch Cikrle
(převzato z www.biskupstvi.cz)

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH A NA PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK
ŠTĚDRÝ DEN
17:00 Sebranice
22:00 Kunštát

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
8:00 a 11:00 Kunštát

9:30 Sebranice

SV. ŠTĚPÁN
8:00 Kunštát

9:30 Sebranice

SV. SILVESTR
16:00 Kunštát

18:00 Sebranice



 sloupek

Jeden ze známých autorů 
dává ve své knize podnět 
k zamyšlení nad životem, a 
to v příměru k domu a jeho 
jednotlivým místnostem. 
Rovněž v evangeliu toto 
podobenství nalézáme při 
doporučení ohledně základů. 
Pojďme se ale v onom domě 
vlastního života podívat do 
sklepních prostor. Zpravidla 
tam nikoho nevodíme, bývá 
tam temněji a chladněji, často 
tam odložíme věci, o nichž 
nevíme, kam s nimi. Nároky 
na úklid a pořádek jsou zde 
poněkud volnější. Při vstupu 
jsme nezřídka překvapeni, co 
se na nás vyvalí nebo o co 
zakopneme, někdy najdeme 
i něco zkaženého. I když 
je tam špatně vidět, máme 
v následujících týdnech pří-
ležitost tam zajít se zapálenou 
svíčkou a nemusíme se bát, 
máme celkem čtyři. To je dost 
času a světla na to, abychom 
se zde pokusili o menší po-
řádek, porovnání, opravení 
odložených a porouchaných 
věcí. S něčím se možná bude-
me muset i rozloučit, protože 
nám to k ničemu není a zabírá 
to hodně místa. 

Proč ale uklízet ve sklepě 
a právě nyní? Jedna z nej-
vzácnějších návštěv na tomto 
světe přišla do chlívku a pod-
le zpráv z tohoto pobytu je 
zřejmé, že podobné místnosti 
onoho muže velmi zajímají, 
vyhledává je a dokáže tam 
nezištně pomoci. Náročněj-
ší práce prý bude řešit se 
zvláštním úsilím celý příští 
rok. A co je podstatné, velmi 
to prospěje celému domu, je 
radost tam bydlet nebo zajít 
na kafe. Často se také stává, 
že se v temném koutku najde 
zapomenutá láhev s dobře 
vyzrálým obsahem. 

Jiří Votoček

Kam s návštěvou?

Darovat život. Tahle slova se 
obvykle pronáší v souvislosti 
s narozením dítěte, ale pokud 
věříme, že naším Stvořitelem 
je Bůh, měla by tato úcta patřit 
jemu… Jinak dopadneme jako 
ten biolog, fyzik a medik ve 
sporu s Bohem. Tři skvělí věd-
ci pozvou Hospodina, aby mu 
předvedli, že odhalili jeho fígl, 
jak stvořil člověka. Hospodin 
přijde a řekne: „Tak začněte!“  
Fyzik se shýbne pro hrst hlíny 
a vtom ho Bůh zastaví: „Ale ze 
svého!“

Nemáme tu moc stvořit 
život z ničeho a nikdy ji mít ne-
budeme, ať uděláme s lidskými 
buňkami cokoliv. Ale každý 
z nás – bez ohledu na to, jak je 
nadaný, ošklivý, chytrý, chudý, 
významný nebo malý – má 
bezděčně fantastickou schop-
nost darovat život v přenese-
ném slova smyslu. A to tím, že 
se rozdělíme o svou krev s lid-
mi, kteří by bez téhle pomoci 
žít nemohli. Ano, toto je výzva 
k darování „ze svého“. 

Pokud vás tato myšlenka 
dárcovství oslovila a nejste 
v akutním stádiu nemoci nebo 
se nezotavujete z nějakého zá-
kroku (operace, kožní zákro-
ky, piercing, endoskopie, klíš-
tě…). Ani nemáte významné 
zdravotní omezení (cukrovka, 
žloutenka, choroby krve, těžké 
alergie,  atd…), vážíte víc než 
padesát kilo a je vám víc než 
osmnáct a méně než šedesát 
let, pak je to pro vás příleži-
tost darovat krev nebo krevní 
plazmu. Nemáme to daleko 
– cesta do boskovické nemoc-
nice na transfúzní oddělení je 
opravdu nenáročná. Podmín-
kou pro opakované odběry je 
objednání – buď na recepci 
nemocnice nebo na webové 
stránce www.nembce.cz nebo 
na tel. čísle 516 491 552 a 
516 491 616. Prvodárci mo-
hou přijít v oba odběrové dny 
rovnou. Odběry probíhají 
každé úterý a středu od sedmi 
do deseti hodin. Krev mohou 
muži darovat pětkrát do roka,  

ženy čtyřikrát,  při jednom 
odběru přijdete o 470 ml krve 
– zbyde vám pro sebe asi od 
čtyř a půl do pěti a půl litru 
a brzy si vaše tělo vyrobí no-
vou. Pokud je v nemocnicích 
zásob odebrané krve dost, 
můžete nabídnou k odběru 
alespoň krevní plazmu. Před 
odběrem je nutná mírná dieta, 
absolvuje se vyšetření, musíte 
mít průkaz totožnosti a ranní 
moč. Podle zákoníku práce 
máte také nárok na pracovní 
volno…

A ještě drobnost – jestli 
chcete udělat právě tenhle 
dobrý skutek, pak by bylo 
dobré učinit to hned v prvním, 
maximálně v druhém týdnu 
prosince nebo až v lednu, kdy 
bývá největší nouze o dárce. 
Těsně před vánoci totiž bývá 
přeplněno a nemuseli byste 
přijít na řadu.

Tak s chutí do toho! Vy-
pravíme z Kunštátu celý au-
tobus?

-ik-

Daruj krev, daruješ život

Sestry Těšitelky slavily v Kunštátě patrona myslivců
Kongregace sester Těšitelek 
Božského Srdce Ježíšova z 
Rajhradu, spravující v našem 
městě lesní pozemky bývalé-
ho kunštátského Velkostatku, 
uspořádala v polovině listopa-
du ve farním kostele svatohu-
bertskou mši svatou. „Bylo to 
Boží požehnání pro všechny, 

nejen pro myslivce. Chtěli 
jsme udělat něco slavnostního 
pro zaměstnance, dodavatele a 
partnery naší firmy v Kunštá-
tě, co by oslovilo i lidi mimo 
církev,“ uvedla za kongregaci 
sestra Františka Sebíňová s 
tím, že díky dobrým ohlasům  
by slavnost chtěli opakovat i 

v dalších letech. „Je to příleži-
tost k setkání a nic podobného 
nemáme,“ dodala. 

Návštěvu v Kunštátě se-
strám oplatil náš farní divalní 
spolek, který v sobotu 5. pro-
since představil v Rajhradě 
hru o komtese Františce.

Marek Lepka

KE CTI SVATÉHO HUBERTA. Atmosféru bohoslužby dotvářely hornistky z Mendelovy univer-
zity v Brně a vycpaná jelení trofej. FOTO: Monika Lepková

VÝLET SPOLEČENSTVÍ 
HOLEK A KLUKŮ

(SPH, SPOK)

18. – 20. prosince
Bližší info u Václava Líkaře



sebráno v SebranicíchPomůžete s úklidem?
Aktuální rozpis úklidu je 
platný do 29. ledna 2016. Od 
tohoto data bude následovat 
rozpis nový.  V současné době 
je v seznamu větší počet osob, 
které již nemohou nadále vy-
pomáhat s touto službou, a to 
ať z důvodu zdravotních nebo 
z důvodu, že pomáhají ve far-
nosti jiným způsobem. Chtěli 
bychom vás poprosit o zváže-
ní, zda i vy nemůžete přijmout 
pozvání k úklidu našeho 
kostela. Během měsíce pro-
since bude vzadu na stolečku 
přichystán seznam, do kterého 
se budou zapisovat současné 
i nově vznikající skupinky, 
které budou nadále ochotny 
v pátek v podvečer zkrášlovat 
náš kostel. Všem uklízečkám 
a uklízečům za vykonanou 
službu děkujeme. 

-hv- 

Na první schůzce nově za-
loženého společenství kluků  
(SPOK) se 14. listopadu na 
faře sešlo celkem deset hochů. 
Nejdříve jsme se podívali 
na věž kostela, ke zvonům, 
k hodinovému stroji a nad loď 
kostela. Následovala střelba 
z airsoftových zbraní na ter-
če na farním hřišti a krátká 
prezentace ve farní klubovně. 
Další akcí bude společný 
víkend se společenstvím pro 
holky (SPH), který se usku-
teční 18. až 20. prosince. Rádi 
přivítáme další kluky od páté 
do deváté třídy.

Michael Král

Chceme všem nabídnout 
možnost  podílet se aktivně 
na průběhu mše svaté formou 
lektorské služby. Všichni, kte-
ří by chtěli číst  Božího slovo 
při mších svatých se mohou 
během měsíce prosince zapi-
sovat do seznamu uloženého 
vzadu na stolku. Prosím, při-
pojte informaci, kterou z ne-
dělních mší (8.00 nebo 11.00 
hodin) navštěvujete častěji.

-hv- 

Noví lektoři

O víkendu týden před slav-
ností Krista Krále se na se-
branické faře sešly maminky 
a děti, aby vyráběly adventní 
věnce. Tedy již tradičně jako 
každý rok. Začalo se v sobotu 
ráno a této výrobě byl věno-
ván celý den. O větvičky na 
výrobu věnců se postaral Ro-
man Houdek a my mu tímto 
posíláme upřímné Pán Bůh 
zaplať!!! Abychom při práci 
netrpěly hladem a žízní, uva-
řily jsme si pro tuto příležitost 
flamendr, jako hlavní chod 

sobotního oběda. Některé ma-
minky přinesly štrúdl a farou 
se také rozvoněl svařáček a 
pečený čaj. Práce nám šla 
lépe od ruky a celý den jsme 
si pěkně užily. Následovala 
neděle a s ní spojený prodej 
našich děl na tzv. charitním 
jarmarku, odkud putuje vý-
těžek na podporu studií pro 
indickou dívenku Itikellu 
Yoti. Rok od roku se nám daří 
tvořit čím dál zdařilejší díla, 
tj. adventní věnce, svícny, de-
korační stromečky atd. Letos 

byl náš výběr obohacen i o 
korálkové hvězdičky a velmi 
zdařilé mini medovníčky. 
Zájem byl jako vždy veliký a 
moc nás samozřejmě těší, že 
naše snaha a úsilí má takovou 
odezvu a farníci jsou nejen 
štědrými dárci, ale mohou si 
odnést něco pěkného pro vý-
zdobu svých domovů. Tímto 
všem přejeme pěkně prožitý 
advent a sváteční dny.

za jarmareční výbor 
Míla Čechová a 

Milada Hladilová

O sebranickém jarmarku opět vyprodáno

Dne 7. listopadu měly děti 
možnost přijít na první setkání 
na sebranické faře v novém 
školním roce. Tématem odpo-
ledne bylo přátelství (důvěra 
atd.). Mládež ze Sebranic si 
pro děti připravila hodně ak-
tivit. Většinu dne jsme strávili 
hraním různých her (hlavně 
hry o přátelství). Nechybělo 
ani povídání o Lazarovi, které 
si připravila Markéta Minaří-
ková a nějaké to tvoření, kde 
děti společně vyráběly ,,strom 
přátelství“. Ani noční schová-
vaná nepřišla nevhod. Celé 
odpoledne jsme ukončili pís-
ničkou a malinkým tanečkem. 
Děti se moc bavily a my jsme 
z nich měli obrovskou radost. 
Osobně můžu říct, že i mně 
ten den něco přinesl. Všichni 
to zvládli skvěle. Těším se na 
další setkání! 

Dominika Čechová

Téma: přátelství

Kluci si říkají 
SPOK
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 co nás čeká

ADVENTNÍ RORÁTY
mše sv. v 6:00, Kunštát

čtvrtek 10. prosince
sobota 19. prosince 

následuje snídaně  faře

 DUCHOVNÍ OBNOVA 
V KUNŠTÁTĚ

sobota 12. prosince
P. David AMBROŽ,
farář z Rájce-Jestřebí

8:00 mše svatá
9:30 první přednáška

10:30 druhá přednáška
11:30 adorace

12:00 svátostné požehnání

SLAVNOST NEPOSKVRNĚ-
NÉHO POČETÍ P. MARIE

ZAHÁJENÍ SVATÉHO 
ROKU MILOSRDENSTVÍ

úterý 8. prosince
 mše.sv v 18:00, Kunštát

ZPOVĚĎ DĚTÍ PŘED 
VÁNOCEMI

středa 9. a 16. prosince, 
od 17:00, Kunštát

SCHŮZKA MINISTRANTŮ
V SEBRANICÍCH

sobota 12. prosince, od 14:00,
na faře

SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ 
MLADÝCH STUDENTŮ
sobota 12. prosince, fara 

Kunštát

SVÁTOST SMÍŘENÍ PRO 
DOSPĚLÉ

pátek 18. prosince, 
od 17 do 18 hodin

Možná jste si všimli, že před 
oltářem nahradila obvykle 
krásnou květinovou výzdobu 
jakási lesní proutěná cha-
loupka s jesličkami, mechem, 
ohrazenou cestou a větvička-
mi… Je to proto, aby dětem 
připomínala jejich vlastní 
stavbičky v lese a také cíl 
veškerého adventního snažení. 
Mnoho dětí neví, proč vánoce 
slavíme, kdo se vlastně naro-
dil a co je to Boží hod vánoční. 
Vánoce pro ně začínají a končí 
hromadou dárků o Štědrém 
dnu. O pravé podstatě vánoc 
– radostiplné naději uprostřed 
bídy zcela nenablýskaného 
chléva po strastiplné cestě pak 
už neví nic. Advent znamená 
přípravu na oslavu Ježíšova 
narození. Měli bychom ho 

očekávat stejně dychtivě jako 
velmi významnou návštěvu 
– a k tomu shon, chystání, 
uklízení, pečení a vaření patří. 
Jen by se nám to nemělo stát 
cílem. 

Děti v kostele dostaly 
buď během mše ve středu 
25. listopadu nebo v hodině 
náboženství nakreslenou ces-
tičku k betlémské jeskyni se 
stopami. K tomu čtyři stránky 
zamyšlení nad tím, jaký Ježíš 
byl, co se musel učit, co dělal a 
k tomu úkoly pro větší i menší 
děti. Kdo úkol splní, nebo to 
aspoň zkusí, může si každý 
den jednu stopu vybarvit. Kdo 
přijde během adventu na mši, 
přidává na cestičku k jeslič-
kám před oltářem v našem 
kostele na ozdobu jeden oblá-

zek. Kdo plní úkoly a donese 
do kostela ve středu ukázat 
list s vybarvenými stopami, 
čeká ho dvojí odměna. Jednak 
může přidat na ohrazenou 
cestičku zlatý kamínek (kdo 
přijde na roráty, přidá zlatý 
nebo stříbrný kaštan). A také 
může být vylosovaný mezi pět 
šťastlivců, kteří každou středu 
vyberou jednu postavu z kera-
mického betléma na bočním 
oltáři a postaví ji vedle cesty 
k lesní chaloupce… Až pak na 
vánoce uvidíme kolem cesty 
celý zástup poutníků. Měli 
bychom být mezi nimi – s ote-
vřeným srdcem a touhou na-
plnit svoje vlastní chaloupky, 
chlívky nebo blýskavé obý-
váčky radostiplnou nadějí. 

-ik-

Co dělat v adventu?

NEŠPORY + KATECHEZE 
O MODLITBĚ

v

neděle 6. a 13. prosince, 
Kunštát

16:30 nešpory
17:00 katecheze 

o modlitbě

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ
PRO DOSPĚLÉ

neděle 20. prosince, 
14:00 – 16:00 Sebranice

16:00 –19:00 Kunštát

ŽIVÝ BETLÉM

Štědrý den 24. prosince,
12:00, 

náměstí Krále Jiřího
■ hraný příběh o narození 

Spasitele
■ koledy

■ betlémské světlo
■ štědrodenní polévka

OBNOVA MANŽELSKÝCH 
SLIBŮ

Svátek Svaté rodiny
neděle 27. prosince 

Kunštát a Sebranice 
při všech mších sv.

PRŮŘEZ CELÝM ROKEM. Farní pěvecký sbor předvedl o 
Slavnosti Krista Krále pásmo  hudby doprovázející jednotlivá 
liturgická období. FOTO: Monika Lepková.SLAVNOST MATKY BOŽÍ

PANNY MARIE
pátek 1. ledna 

mše svaté jako v neděli
v Sebranicích Adorační den

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
středa 6. ledna

mše sv. v Kunštátě v 18:00

V SEBRANICÍCH
mše sv. ze slavnosti 
ZJEVENÍ PÁNĚ

neděle 3. ledna, 9:30

3. FARNÍ PLES
sobota 9. ledna

od 20:00, KD Kunštát

ADORAČNÍ DEN 
V KUNŠTÁTĚ

sobota 9. ledna, 9:00 – 18:00,
18:00 Svátostné požehnání

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
KŘESTNÍ NEDĚLE

10. ledna 

ADORAČNÍ DEN 
FARNOSTI SEBRANICE

pátek 1. ledna, 
příležitost k tiché adoraci

od 15 do 18 hodin


