
Rok milosrdenství; otevřené 
svaté brány; programy ve 
farnostech i v diecézi, poutě, 
koncerty, katecheze, mše pro 
různé příležitosti, zpovědní 
služba v kostelích a další 
aktivity doprovázejí tento 
jubilejní rok.

Svatá brána v bazilice sv. 
Petra ve Vatikánu je běžně 
zazděná. Vybourána je právě 
při příležitosti jubilejního 
roku, kdy se veřeje Sv. brány 
otevřou. 

Svatá brána, svatý rok a 
spousta dění kolem nás. Mám 
strach, aby to dění kolem nás 
nezazdilo bránu našeho srd-
ce. Koneckonců čeho jiného 
je ta Svatá brána znamením, 
než našeho srdce otevřeného 
pro Boží milosrdenství.

Otevřenosti nést radost-
nou zvěst evangelia, že Bůh 
miluje každého přes jakékoli 
zlo i hřích, těm kdo hledají 
pravdu – pokorným. Obva-
zovat rány smutkem a bo-
lestí sklíčených a nenávistí 
zraněných srdcí. Hlásat svo-
bodu spoutaným jakoukoli 
formou zla a hříchu. Otvírat 
dveře uvězněných v samo-
tě, lhostejnosti a nenávisti. 
Těšit ty, kdo trpí smutkem 
z nenaplněnosti života. Uka-
zovat druhým jejich důstoj-
nost Božích dětí; objevovat 
radost ze spásy; vlévat do 
lidských srdcí naději. Ne la-
cinou a povrchní, ale naději 
evangelia.  Vybudovat to, co 
jsme zbořili. Zříci se pomsty, 
dát a i přijmout odpuštění. 
Obnovit zpustošené vztahy 
v rodinách i mezi přáteli. 
O to vás prosím a pro Boží 
milosrdenství vás, bratři, 
vybízím…

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra

UŽ POŠESTÉ. Ve vánočním příběhu o narození Spasitele, andělech, pastýřích a mudrcích jde o 
předání naděje a radosti. Sněhová kulisa nemusí být. FOTO: Alois Havelka
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Tiskem světským i katolickým 
proběhly zprávy o tom, že se 
na papežovo přání otvírají 
v některých kostelích „brány 
milosrdenství“. Naším před-
vánočním farním Oknem také 
proběhl jejich seznam v listu 
biskupa Vojtěcha. Ale pořád 
se vrací základní otázka: „Jak 
se mě to týká?“ „Proč bych 
tam měl jet?“ „Vždyť chodím 
pravidelně v neděli do kostela 
a před svátky dokonce ke zpo-
vědi, copak to nestačí?“ Tak 
trochu ano a trochu ne. Zkus-
me použít trochu přízemní při-
rovnání – když si člověk zlomí 
ruku – jak moc by si přál, aby 
byla kost zase celá! Bez poru-
šení.  Ale musíme se spokojit 
s tím, že kost  po léčbě vůbec 
sroste. Ale to místo už nikdy 
nebude jako dřív. 

Hřích s naší duší dělá něco 
podobného (odpusťte zjedno-
dušení): působí zranění. I když 
hříchu litujeme, vyznáme 
ho ve svátosti smíření, kněz 
nám udělí skrze službu církve 
rozhřešení a my vykonáme 

uložené pokání, případně na-
pravíme škodu, ještě nemáme 
hotovo. Bohužel. I když nám 
bylo úplně odpuštěno, zůstane 
následek hříchu – časný trest. 

Hřích je vědomé a dob-
rovolné přestoupení Božího 
zákona. To, co se stalo, nemů-
že se zpátky odestát. V bibli 
čteme, že odplatou za hřích 
je smrt. Odpuštění hříchů 
nás tedy zachraňuje od smrti 
v duchovním slova smyslu. 
Nemůže za nás ale odstranit 
důsledek hříchu – jakýsi ne-
splacený dluh.  A to je právě 
pole, kde potřebujeme Boží 
milosrdenství jako déšť na 
zaseté obilí. Církev má pro 
nás potřebný druh deště zva-
ný „odpustek“. My to známe 
z dušičkového období, kdy za 
dodržení určitých podmínek 
můžeme získat smazání právě 
dluhů – tedy časných trestů 
pro duše v očistci. Ale málo-
kdo z nás už ví, že potřebuje-
me čas od času stejnou pomoc 
my sami. Získávání odpustků 
může mít různou podobu – tr-

pělivé snášení jakéhokoliv utr-
pení a zkoušek během života, 
modlitba, různé kající úkony, 
úmyslně konané poutě, čtení 
Písma, modlitba růžence...

Papež František navázal na 
starozákonní tradici církve, a 
stanovil vyhlášením „Svatého 
roku milosrdenství“ možnost 
získat plnomocné odpuštění 
„starých dluhů“ (myšleno du-
chovně) a získání zvláštních 
milostí a duchovních darů za 
určitých podmínek. Ty pod-
mínky jsou stejné jako vždyc-
ky: vyznání hříchů a obrácení, 
tj. rozhodnutí už nehřešit, 
vykonat pokání, přijmout eu-
charistii, vyslovit vyznání víry 
a přidat modlitbu za papeže.

Jednotlivé „Brány milosr-
denství“ jsou místa, kde mů-
žeme snadněji přijít a požádat 
o duchovní pomoc, svátost 
smíření, přistoupit k přijímání, 
žádat o rozhovor s knězem, 
splnit podmínky pro získá-
ní plnomocných odpustků. 
V naší brněnské diecézi je to 

Potřebujeme Svatý rok milosrdenství?

DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ



 sloupek

Nebude to znamení?

„Kluci, mám to! To musí 
být ono,“ křičí Jan a schody 
dolů bere po třech. Za malou 
chvíli už opět nahoře uka-
zuje svým dvěma přátelům 
hvězdářským dalekohledem 
neobvyklou hvězdu, která 
ještě včera na obloze nebyla. 
„Musí to být ono,“ potvrzuje 
Petr, „rovnou na západě. Je to 
tady!“ „Půjdeme?“ „Asi ano, 
ale jak daleko?“ „Nevím.“ 
„Koho najdeme?“ „Nevím.“ 
„Nebude cestou válka, bude-
me mít dost jídla, nebude to 
nebezpečné, vrátíme se někdy 
domů?“ Chrlí ten třetí, Pavel, 
jednu otázku za druhou. Ni-
kdo nezná odpovědi, vědí jen, 
že když tak dlouho hledali, 
čekali a prosili o znamení, 
půjdou teď i do neznáma. 

Představuji si, že takhle ně-
jak se to třeba mohlo udát před 
tím, než čteme z bible: „…při-
šli mudrci od východu a ptali 
se, kde je ten nově narozený 
židovský král...“ A je jedno, 
zda se jmenovali třeba Jan 
Kašpar, Petr Melichar nebo 
Pavel Baltazar. Důležité je, že 
šli za tou hvězdou! Ti muži se 
ptali, hledali, toužili a nakonec 
rozpoznali a přijali konkrétní 
světlo na nebi a vydali se na 
cestu. Uvěřili znamení a na-
konec se sami stali znamením 
pro druhé. Pro Marii, Josefa i 
pro nás, že toto dítě je to pra-
vé, že tady jsme správně. 

Jestli to nebude znamení? 
Nebo ta už dnes nejsou? Dnes 
už se na takové věci nevěří? 
Papež František k poselství tří 
králů podotýká: „Toto je zna-
mení. V našich životech něco 
není v pořádku, když nenachá-
zíme žádnou zvláštní hvězdu, 
která by nás volala k většímu 
cíli, přiměla k vykonání ně-
čeho dobrého, k podstoupení 
rozhodnutí. Musíme prosit o 
milost, abychom odhalili onu 
hvězdu, kterou Bůh staví před 
náš zrak, protože právě ta mne 
dovede k Ježíši.“  Možná, že 
nám ani tak nechybí znamení, 
jako spíše touha a odvaha.

Monika Lepková

V pátek 18. prosince po mši 
svaté jsme se sešli na faře, 
kde jsme složili svoje věci, 
krosny, spacáky a karimatky, 
uvařili čaj v kavárně a vydali 
se na tajuplnou cestu. Nic ne-
tušící děti s malým batůžkem 
na zádech a jejich vedoucí se 
vypravili na pěší pochod za 
sychravého počasí, ve tmě, 
napříč vrstevnicemi. Na Tou-
boř jsme dorazili o tři a půl 
hodiny později neočekávanou 
cestou, která znamenala divo-
kých přibližně deset kilomet-
rů. Místo únavy jsme však po 
cestě nacházeli spíš radost ze 
setkání, zajímavé rozhovory, 
kterým nepřekážely ani nasa-
zené pláštěnky, a společnou 
modlitbu při svíčkách na 
Kulíšku.

Po vydatné snídani – samo-
zřejmě chválíme a děkujeme 
za všechny přinesené buchty 
a koláče – začal plánovaný 
fyzicky nenáročný program. 
Velmi dobře zvoleným té-
matem pro danou věkovou 
skupinu se ukázala přednáška 
o sociálních sítích. A protože 
možná jednou i tito mladí 

studenti povedou třeba takový 
tábor, jako je ten náš, druhá 
přednáška se týkala právě 
organizace tábora, co všechno 

je potřeba a na co si dát pozor. 
Dotazům se meze nekladly a 
bylo vidět, že i tohle téma se 
líbilo. Třetí přednáška o ně-

kolik hodin později se týkala 
modlitby a toho, jak ji proží-
váme v našich rodinách. 

Odpolední program již byl 
o něco akčnější, když jsme 
vyhlásili „Selfie hru“. Každá 
že čtyř skupinek dostala asi 
třicet bodů, s čím nebo s kým 
ta která selfie má být zhotove-
na. Skupinky se měly fotit na 
zastávce, u cedule Touboř, se 
žlutým autem, s občanem, u 
stromečku, s pandou... Dostali 
jsme opravdu mnoho a mnoho 
zajímavých a nápaditých foto-
grafií, které večer veřejně  vy-
hodnocovala odborná porota. 

Nutno poznamenat, že ce-
lým víkendem nás provázelo 
spoustu dalších aktivit a her, 
které si neužívali pouze účast-
níci, ale i vedoucí s nimi. A o 
to přece jde – o společné zážit-
ky, společné chvíle, o společ-
ný smích a toho bylo skutečně 
dostatek. Děkujeme všem, 
kteří se zúčastnili a máme z 
toho radost. Těšíme se, že bu-
deme moci znovu uskutečnit 
něco podobného s podobně 
úspěšným výsledkem.

Marie Venclů 

NEJLEPŠÍ „SELFÍČKO“.  
Víkendovou fotosoutěž 
v Touboři vyhrál Petr Budiš ze 
Sychotína. 

Předvánoční mini (ne)tábor v Touboři

Letos již pošestnácté vyšli 
do ulic měst a obcí koledníci, 
aby do pokladniček koledo-
vali ve prospěch těch, kteří 

si sami nedokážou pomoci. 
V naší farnosti vyrazily sku-
pinky koledníků o prvním 
víkendu tohoto roku, a to jak 

v Kunštátě, tak v okolních 
obcích. Celkový výtěžek 
sbírky činil 49 117 korun. 

V kasičkách koledníků skončilo skoro padesát tisíc 

NA KOLEDĚ. Tříkrálové skupinky obcházely během prvního lednového víkendu domácnosti v 
Kunštátě a okolních obcích. Na snímku návštěva v Hlukokém.
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 sebráno v Sebranicích

ADORACE V SEBRANICÍCH
pátek 5. února od 19 hodin

I v novém roce bude pokračo-
vat pravidelné setkávání dětí 
naší farnosti. Letos první se-
tkání již zná své téma, dětem 
ho ale zatím neprozradíme. 
Jako první indicii si však ti, 
kteří by se rádi zúčastnili, 

mohou zjistit od svých star-
ších sourozenců, rodičů či 
počítačů, jakou jednotkou se 
může pyšnit hladina intenzity 
zvuku. Zveme tedy všechny 
zvědavé děti v sobotu 6. února 
od dvou do šesti hodin na faru 

v Sebranicích. Bude záležet 
jen na vás, jakých zvukových 
hladin při společném dovádě-
ní dosáhneme a jaké téma se 
nám z této prapodivné jednot-
ky vlastně vyklube.

Markéta Mynaříková

Jakých hladin dosáhneme?

Bývá dobrým zvykem si na 
počátku nového roku přát, dá-
vat předsevzetí či se jen prostě 
zamyslet nad tím, co předchozí 
rok obnášel a jaký bude ten 
další. Sebranická farnost k to-
mu má zvláštní privilegium, 
závazek i podporu – Nový rok, 
Slavnost Matky Boží Panny 
Marie, je totiž jejím adoračním 
dnem. Zda je to povinnost, 
služba, pocta či velká příleži-
tost je spíše na úvahy při sa-
motné adoraci. Naplnění ado-
račního dne ze strany farnosti 
je již několik roků diskutováno 
na schůzkách farní rady. Jedna 

z variant, která začala fungovat 
v minulém roce o Velikono-
cích, se stává možností a příle-
žitostí i pro tento rok. Rozložit 
adorační den do celého roku, 
a to jednu hodinu každý první 
pátek v měsíci v sedm hodin 
večer, přičemž v předních la-
vicích se topí. I z praktického 
hlediska je dobré si ta (nejen) 
novoroční předsevzetí či bilan-
cování připomenout, případně 
nechat zhodnotit, poopravit 
nebo vylepšit. A lepšího ga-
ranta dobré rady a pomoci, 
než Toho, který je přítomný ve 
vystavené nejsvětější svátosti 

těžko najdeme. Výše uvedené 
je možné zformulovat i ve for-
mě lákavé novoroční nabídky 
od osvědčeného poskytovatele 
transcendentálních komuni-
kačních technologií s více než 
dvoutisíciletou tradicí: Přímá 
vysokorychlostní linka do 
Nebe s neomezeným přenosem 
dat, jednu hodinu měsíčně 
s možností rozšíření, možnost 
neomezeného sdílení s dalšími 
účastníky, celosvětové pokrytí 
– a to zcela bezplatně, navíc 
s individuálním bonusem za 
převedená data!

Jiří Votoček

Prosíme všechny děti třetích 
tříd, které chodí do nábožen-
ství. Také rodiče, kmotry a 
další zainteresované osoby, 
aby si v diářích na tenhle rok 
zakroužkovali nejlépe červe-
nou barvou datum 22. května 
jako den, kdy se bude konat 
velká slavnost „prvokomuni-
kantů“. Prvnímu svatému při-
jímání ovšem musí předcházet 
důkladná příprava. Prosíme 
proto celou farnost, aby na 
tyto děti vzpomněla ve svých 
modlitbách. Ale prosíme i 
děti, kterých se to týká, aby na 
oplátku děkovaly Pánu Bohu 
za ty, kdo se za ně modlí. 

Samotná příprava proběhne 
dvěma způsoby. Prvním je 
pravidelná účast na každotý-
denní výuce náboženství ve 
škole. Přijít jednou za měsíc či 
za půl roku znamená nesplně-
ní podmínky. 

Druhý způsob budou sa-
mostatná setkání dětí s panem 
farářem na faře (zřejmě od 
února ve středu v pět hodin 
– upřesní ohlášky při mši a ve 
vývěsce u kostela). Dvakrát za 
celou dobu budou ke schůzce 
přizvaní i rodiče. 

A ještě jedna podmínka 
– vzadu v kostele budou od 
půlky ledna k dispozici závazné 
přihlášky pro děti, které se chtě-
jí poctivě připravovat na přijetí 
této svátosti. Je třeba je s rodiči 
vyplnit a odevzdat katechetce.

-ik-

Začne příprava na 
první svaté přijímání

Peněžní sbírka spojená s roz-
dáváním polévky (a svařeného 
vína) během „živého betlému“ 
na Štědrý den vynesla 17 450 
korun. Farnost tuto částku vě-
novala několika kunštátským 
rodinám, které se musejí vy-
rovnávat s vážnými nemocemi 
svých dětí. (Bližší informace 
může poskytnout farář P. Petr 
Košulič.) 

Farnost děkuje všem dár-
cům, organizátorům a také 
panu Jiřímu Borkovi, který 
polévku zdarma připravil.

-red-

Polévka pomůže 
rodinám

SOUSTŘEDĚNÍ. Sebranická schola si letos udělala trošku netradiční přípravu na Vánoce. Uspo-
řádala jednodenní předvánoční soustředění se spoustou zkoušek, kvalitního odpočinku, ale také 
zábavy. Nutno říct, že se jednalo o první společné soustředění, které zcela jistě přineslo své ovoce 
a určitě nebylo poslední. A zde je malá ukázka, že se opravdu dobrě bavili... -kč-

„Novoroční“
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 co nás čeká
FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
17. ledna, 17:00, Sebranice
24. ledna, 17:00, Kunštát

• bilancování uplynulého roku
• vyhlídky do budoucna

Všichni jsou srdečně zváni

SCHŮZKA MINISTRANTŮ 
SEBRANICE

sobota 23. ledna,
14:00, fara Sebranice

V pondělí 28. prosince po sed-
mé hodině večer začal v našem 
kostele opravdový hudebně 
štědrý večer provázený vybra-
nými hudebními pochoutkami. 
Na návštěvu přijel brněnský 
pedagog a varhaník Ivo Bar-
toš, z Nového Města na Mo-
ravě dorazil mužský sbor No-
vocantus a představil se místní 
smíšený sbor Tacet. Všechny 
dohromady spojila osoba sice 
ne úplně místního sbormistra 
a varhaníka Františka Ostrého 
v jeden programový celek, 

který lahodil sluchu i oku. 
Kromě skladeb ryze vánoč-
ních jsme slyšeli i skladbu 
Leoše Janáčka nebo Antonína 
Tučapského, překvapením 
pak byly i krásné renesanční 
duchovní písně, kdy se střídaly 
mužské a ženské hlasy sboru 
Tacet. Mimochodem – tacet 
znamená pomlku ve skladbě 
pro hlas nebo nástroj – ale my 
jsme rádi, že tenhle Tacet ne-
mlčí. Naopak se zdatně střídá 
s dalším chrámovým sborem 
během svátečních bohoslužeb, 

které díky oběma sborům zní 
mnohem slavnostněji a krás-
něji než kdy dřív. Nezbývá 
nám než si přát, aby oba naše 
sbory díky přechodovým prv-
kům, které půjčují svůj hlas 
oběma seskupením, mohly na-
dále vedle sebe žít a plnit naše 
uši svým zpěvem. My vděční 
hudební hladovci děkujeme za 
kulturní zážitek všem pěvecky 
a hudebně nadaným kulinářům 
za zážitek. Těšíme se na další 
přídavky či případné hostiny. 

-ik-

v katedrále v Brně, v kostele 
sv. Anny v Žarošicích, v kos-
tele Panny Marie Karmelské 
v Kostelním Vydří, v kostele 
Sv. Kříže ve Znojmě a v ba-
zilice ve Žďáru nad Sázavou. 
Na internetových stránkách 
brněnského biskupství jsou 
přesně rozepsány stanovené 
dny, hodiny, jména kněží, na 
které se můžeme obracet a 

kontakty. Je to skutečný déšť 
milosrdenství. Můžeme se 
zachovat dvojím způsobem. 
Buď obujeme holiny, nasadí-
me přšiplášť, otevřeme dešt-
ník, případně zalezeme před 
deštěm do úkrytu. Nebo nao-
pak vyjdeme či spíš vyjedeme 
„s kůži na trh“ a budeme stát o 
to, aby nás právě tenhle déšť 
omyl a dokonale očistil. 

Papež pamatoval i na ty, 

kdo nemohou pro nemoc, 
stáří, internaci ve vězení nebo 
jiné závažné překážky nikam 
putovat a vyzval kněze, aby 
i těmhle lidem Boží milost 
zprostředkovali. Je tedy třeba 
se osmělit a zeptat se, zapát-
rat.  Pro celou tuhle nabídku 
totiž platí jedno české přísloví: 
„Kdo chce, hledá způsoby. 
Kdo nechce, hledá důvody.“

-ik-

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

PŘÍJEMNÝ POSLECH. Sbor s názvem Tacet diriguje František Ostrý. FOTO: Milan Miřijovský.

Fotky pro vás
Jak vypadal farní den v roce 
2003, biřmování v roce 2009, 
pouť do Izraele v roce 2011 
nebo třeba letošní farní ples? 
Tyto události spolu s desítka-
mi, možná stovkami dalších 
akcí ze života farnosti jsou v 
podobě fotografií uložené na 
farním webu www.farnost-
kunstat.cz pod záložkou foto-
galerie. Snímky lze pohodlně 
prohlížet, stahovat či rovnou 
tisknout. 

Aby se zásobník vzpo-
mínek dál rozvíjel, prosíme 
všechny fotografy, kteří 
některou z farních akcí za-
znamenají, aby  své snímky 
předávali Petru Sojkovi st., a 
to buď nahrané na flashdisku 
nebo přes internet pomocí 
služeb www.uschovna.cz,  
www.leteckaposta.cz apod. 
na adresu sojka@kunstat.cz. 
Zvláštní výzva míří k účast-
níkům loňské farní pouti po 
Itálii: Shromážděte veškeré 
snímky rovněž k P. Sojkovi, 
který z fotografií následně 
vytvoří CD pro účastníky 
zájezdu.

-red-

Sbor Tacet a hosté nabídli hudební Vánoce

V našem kraji je Tříkrálová 
sbírka zaštiťována Diecéz-
ní charitou Brno. Finanční 
dary jsou pro Charitu by-
tostně důležité, bez nich by 
nemohla řadu svých služeb 
vůbec poskytovat. Výtěžek 

sbírky pomůže v našem re-
gionu tisícům  lidí v nouzi.  
Záměrem využití v okrese 
Blansko pro rok 2016 je 
podpora prorodinných akti-
vit a podpora komunitního 
centra v Doubravici. 

Děkujeme všem koled-

níkům, kteří se do sbírky 
zapojili a především vám 
dárcům, kteří svými příspěv-
ky pomáháte mnoha lidem a 
rodinám v nouzi při řešení 
základních existenčních 
potíží. 

-hv-

DOKONČENÍ Z 2. STRANY

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ 
DO CHRÁMU – HROMNICE

úterý 2. února,
18:00 mše sv., Kunštát

MŠE SVATÁ A 
SVATOBLAŽEJSKÉ 

POŽEHNÁNÍ
středa 3. února,
18:00, Kunštát


