
Teď by asi bylo normální za-
čít psát o adventu. A všichni 
očekávají, že jim to vysvět-
lím. Co je to advent? Proč a 
jak? Spousta otázek, spousta 
odpovědí. 

Nechci mluvit o adventu. 
Budu mluvit o mém naboura-
ném autě. Odjel jsem na ná-
vštěvu k rodičům. V pondělí 
ráno mě maminka budila slo-
vy: „Vstávej! Máš nabourané 
auto!“ Probuzení jak se patří. 
Šel jsem k svému zaparkova-
nému autu zjistit, jaké jsou 
škody a co se vlastně stalo. 
Po dvou hodinách vyřizování 
a jednání s viníkem nehody 
a s policií jsem si sedl a na-
psal sms: „Mám nabourané 
auto…“ Přišla odpověď: „…. 
Cítíš aspoň, jak tebou pro-
chází advent?“ Takové malé 
nakopnutí… odpověděl jsem: 
„Ano. Cítím, jak mnou pro-
chází…“ Do Kunštátu jsem 
jel autobusem. Měl jsem čas 
na modlitbu, na to číst si a 
na to vnímat svět a lidi kolem 
sebe…, prostě čas zastavit se, 
nechat se Bohem oslovit… 

V adventu si připomínáme 
velké Boží skutky učiněné ke 
spáse člověka. Boží dílo, které 
začalo a které bude dovršeno. 
Ale především to, které se děje 
každý den v našem životě… 
Bůh mluví. Skrze Písmo, skr-
ze situace, skrze lidi… Pro mě 
je tím Božím slovem naboura-
né auto… 

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra
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V neděli 13. listopadu pro-
běhla v kavárně beseda s 
biskupským delegátem pro 
ekonomiku diecéze Pavlem 
Kafkou o nových způsobech 
materiálního zabezpečení di-
ecéze. Zájem o toto téma byl 
velký a kavárna byla zaplněna 
do posledního místa.

Hned v úvodu prezentace 
byla představena myšlenka, 
že cílem hospodaření církve  
nejsou peníze, ale zajištění 
živobytí tak, aby církev mohla 
plnit své hlavní poslání.

Je dobré vědět, že farnost 
financuje veškeré vlastní 
provozní náklady, ale neplatí 
svého faráře. Platy farářů a 
ostatních pracovníků  zaštituje 
právě biskupství.

Příjmy biskupství se v sou-
časné době skládají ze tří 
složek: 1. příspěvky a dary 
věřících, 2. příspěvek státu na 
platy, který bude plynout do 
roku 2030 a postupně se bude 
snižovat a bude nahrazován 

příjmy z první složky, 3. hos-
podářská činnost. 

Právě první oblast příspěv-
ků a darů věřících je zahrnuta 
do nově zřízeného fondu 

PULS, jehož správcem je P. 
Kafka. Fond byl zřízen za 
účelem financování hlavního 
poslání církve. To je posvě-
covat, sloužit a učit. Počáteční 
písmena těchto tří slov jsou 
obsažena ve slovu PULS, 
které je součástí loga Fondu. 
Logo graficky zachycuje die-
cézi ve tvaru srdečního pulsu 
s podtitulem: Aby v našich 
farnostech pulsoval život. 

Příjmy budou tvořeny stá-
lými platbami farností, kdy 
každá farnost musí do fondu 
odvést cca 250 Kč za farníka 
ročně. Dalším druhem příjmu 
budou celodiecézní sbírky 
vyhlášené otcem biskupem.  
Poslední okruh příjmů tvoří 
individuální dary jednotlivců, 
které budou použity na ten 
účel, který si dárce vybere. 
Nashromážděné prostředky 
se fond bude snažit smyslu-
plně a solidárně rozdělit mezi 
všechny farnosti. V první fázi 
půjde především o výdaje 
na platy kněží a ostatních 
pracovníků a další pastorační 
aktivity. Podrobnější infor-
mace můžete nalézt na adrese 
www.fond.biskupstvi.cz. Pří-
jmy tohoto fondu jsou záleži-
tostí nás všech. Každý z nás 
by měl převzít zodpovědnost,  
vědomě se zapojit do tohoto 
procesu a spolupodílet se na 
fungování diecéze. 

Helena Videmanová

P. Pavel Kafka vysvětloval změny ve financování církve
ADVENT 2016. Nedělní bohoslužba začala žehnáním adventních věnců. FOTO: J. Suchomel.

4. FARNÍ PLES
sobota 7. ledna

od 20:00 

KD Kunštát
Hraje: Arcus



 anketa sloupek
Velké překvapení
Skončil rok milosrdenství. 
Nechce se mi ani věřit, vždyť 
jsem se ještě nenaučila říkat: 
„Ježíši, důvěřuji ti.“ Ale 
není zbytí, rok milosrdenství 
přešel plynule v čas očeká-
vání obdarování. OK, nevadí,  
další skvělá příležitost  vyrůst 
v důvěře na obzoru. Jak to?

Tolik toužím po překva-
pení, které pod stromečkem 
rozbalím a hmatatelně zaku-
sím, že někdo blízký mne má 
tolik rád, že moc dobře ví, co 
mne potěší a není mu líto času 
ani peněz, takovou věc sežene 
a mně daruje. Jééé. Sama to 
přece při pořizování dárku 
také tak dělám. Jenže kolik 
bylo už zklamání, takže ra-
ději nic neponechávám úplné 
náhodě a snažím se možným 
dárcům alespoň naznačit…    
Podobnou situaci skvěle 
vystihuje anekdota, kde volá 
žena muži, který se jí zatou-
lal při vánočních nákupech. 
„Kde jsi?“ „Miláčku, víš jak 
se ti vloni v těch klenotech 
líbil ten zlatý prsten?“ „Jééé,“ 
zajásá ona v duchu. „Tak  
hned vedle je hospoda, čekám 
tam.“ 

Pud sebezáchovy tedy učí 
úplně opačnému přístupu. 
Nic neočekávat (to naprosto 
anuluje možnost zklamání). 
Nechat se opravdu překvapit a 
radovat se upřímně z toho, co 
jsem si ani ve snu nepředsta-
vovala. (Protože přece vím, že 
mi to dal někdo, kdo mě má 
tolik rád…)

A tak procházím obchody 
s tisíci dalších, kteří chtějí ně-
komu projevit lásku dárkem a 
nemohu se zbavit neodbytné 
myšlenky, zda to není přesně 
to, co mi chybí i ve vztahu 
k Bohu? Nechybí mi náhodou 
důvěra v dárce? Důvěra v to, 
že mě Dárce miluje? Když 
přece: „Vy, ačkoliv jste zlí, 
dáváte svým dětem to nej-
lepší, jak potom Bůh, který 
je dobrý. Vždyť tak miluje 
svět, že dává svého jediného 
syna…“

2/ OKNO
........................................................................................................................................................................................................

V noci ze soboty 12. na neděli 
13. listopadu se na kunštátské 
faře konala přespávačka holek 
z SPH. Sešlo se nás celkem 
jedenáct včetně vedoucích 
(Domča, Martička, Kája, 
Týna), kterým bychom tím-
to chtěly moc poděkovat za 
nabitý program, který si pro 
nás nachystaly. Přespávačku 
jsme si moc užily a těšíme se 
na další!

Holek, které se zúčastnily, 
jsme se zeptaly na pár otázek:

Jaký byl program?
Přednáška o desateru, pak 
jsme odpovídaly na otázky. 
Hrály jsme „ninju“ a „obra“. 
Fotily jsme se. Oběd. Vytvá-
řely jsme medailonky. Další 
přednáška o Boží přítomnos-
ti.  Procházka, při které jsme 
měly myslet jen na Pána Boha 
a nesměly jsme mluvit. Daly 
jsme si čaj a buchty, hrály  
aktivity ve dvojcích. Večeře.  
Chvály a prosby. Dívaly jsme 
se na film.

Lucka Škrabalová  

Jak se ti líbily chvály?
Chvály se mi moc líbily. U 
chval jsme zpívaly a modlily 
se.

Bětka Dvořáčková

Která přednáška tě nejvíce 
oslovila?
Z přednášek mě zaujala 
hlavně ta s názvem „Žijme 
tedy přítomnost.“ Byla hodně 
konkrétní, ale zároveň k za-
myšlení. Žijeme přítomností? 
Neutápíme se v minulosti? 
Nestrachujeme se stále o bu-
doucnost? Myslím, že občas 
stojí za to zastavit se a naplno 
si užívat přítomnost.

Viola Kintrová

Která hra se ti nejvíc líbila?
Nejvíce se mi líbila hra Na 
obra. Obr měl u sebe schova-
né bonbony a my se je pokou-
šely ukrást. Ale když se obr 
otočil, každý musel ztuhnout, 
když se někdo pohnul, musel 
vrátit sladkost a jít na start.

Terka Štenclová 

Žádost o rosu z nebe proběhla 
obvyklým způsobem poprvé v 
sobotu 3. prosince v sedm ho-
din. Další rorátní mše budou 
ve čtvrtek 8. prosince v šest 
hodin ráno a opět v sobotu 17. 
prosince v sedm hodin. Je to 
vždycky krásný zážitek, který 
za trochu toho utrpení při vstá-
vání za tmy určitě stojí! Pro 
každého účastníka, kterému 
přitom vyschne v krku, bude 
posléze na faře nachystána 
snídaně (přijímáme i vlast-
noručně pečené příspěvky na 
prostřenou tabuli). Kdo přijde 
s vlastní lucerničkou, může 
si na všechny ostatní vesele 
posvítit!

 -ik-

Roráty
Tajnými cestami k našemu 
sluchu doputovala tajemná 
zpráva, PST! Ne abyste to 
někomu řekli! Že prý se může-
me těšit ve středu 7. prosince 
večer po mši svaté v našem 
kostele na návštěvu z nejvyš-
ších míst! Biskupskou vizitaci 
prý neprovede žádný Vojtěch, 
Petr nebo Pavel, ale tajemná 
osoba jejíž jméno začíná na 
M. a původem je ze staroby-
lého města Myra.. Kdo tuto 
zapeklitou hádanku rozluštil, 
získal  virtuální vstupenku 
na toto VIP (velmi inspirační 
potkání) a může přijít. Zvány 
jsou především děti - a jestli to 
musí být - tak i s rodiči.

-ik-

Prožíváme advent – období, 
ve kterém se máme připravit 
na Ježíšovo narození, ale 
také na jeho druhý příchod na 
konci časů. Dobře prožít tento 
čas pomáhá malým farníkům 
adventní aktivita. Letos si 
chceme více všímat Písma 
svatého – Božího slova. Chce-
me se učit, aby nám „svítilo na 
cestu.” Mottem se nám stala 
slova žalmu: Svítilnou mým 
nohám je tvé slovo, je světlem 
na mé stezce.

V kostele se děti snaží „roz-
svítit” svíci tak, že za každou 
účast na mši svaté dolepí do 
černobílého obrazu jeden 

barevný čtvereček. Každou 
neděli si navíc odnesou domů 
pracovní list s obrázkem k 
vybarvení a úkoly a malou 
papírovou svíci. Na ní je vy-
brána vždy jedna myšlenka z 
nedělního evangelia, která po-
slouží k zamyšlení a modlitbě. 
Děti mají přemýšlet, co chce 
Bůh svým slovem říct právě 
jim. Na základě této úvahy si 
potom zvolí na každý týden 
jedno předsevzetí.

Věřím, že se nejen dětem, 
ale nám všem podaří skrze 
Boží slovo dobře připravit na 
radostné poselství Vánoc.

Jana Prudká

Děti rozsvěcují adventní svíci

STAVENIŠTĚ. Vnitřek kostela Sv. Ducha na Lipce prochází 
opravou. Dělníci otloukli soklovou omítku a chystají výměnu 
elektrických rozvodů. FOTO: Petr Sojka

Přijde M.

DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ



 sebráno v Sebranicích
OKNO/ 3

........................................................................................................................................................................................................

Jak se ti líbil film?
Film byl super. Jmenoval se 
Válečný kabinet. Ve filmu 
mě nejvíc zaujala nebojácná 
babička, která po přepadení 
v klidu jedla zmrzlinu. 

Lucka  Bělehrádková

připravily Anka Sojková 
a Bety Lepková

 VÁNOČNÍ KONCERT 
SEBRANICKÉ SCHOLY

30. prosince,16:00
fara Sebranice

Vstupné dobrovolné

V průběhu posledních let pro-
bíhaly v sebranickém kostele 
práce, které výrazně přispěly 
k potvrzení jedné z nejvý-
znamnějších teorií ve fyzice. 
Einstein ve známé rovnici E 
= m x c2  říká, že energie (v 
našem případě množství pro-
vedené práce) je přímo úměr-
ná hmotnosti a druhé mocnině 
rychlosti. Navíc při velmi 
vysokých rychlostech dochází 
i ke změně plynutí času.

Teorie byla potvrzena 
(a dokonce nově rozšířena) 
v případě prací na nových 
omítkách v kostele. Odstarto-
vala to památná svatojosefská 
brigáda v roce 2011, při které 
byly omítky v jednom dni ose-
kány a kostel uklizen. Otlu-
čená hmota byla úctyhodná, 
celková hmotnost brigádníků 
rekordní a čas velmi rychlý. 
Dosazeno do rovnice to dá-
valo velkou energie (práci) a 
zkrácení plynutí času.

Nahodit omítky při počá-
tečních hodnotách rovnice vy-
padalo stejně snadné a všichni 

jsme se už viděli v nově 
vymalovaném kostele. Jenže 
bylo potřeba rozvést novou 
elektroinstalaci a ozvučení, 
položit přívody k elektrické-
mu topení do lavic, staticky 
celý kostel zajistit a stáhnout, 
obrousit a natřít okna a dveře, 
vyměnit ztrouchnivělá okna a 
mnohé další. Výrazně se zpo-
malila rychlost, ale extrémně 
narostla celková hmota, 
energie (práce) tím byla stále 
vysoká, ale plynutí času se 
natáhlo. Navíc Einstein to 
řešil pro vysoké rychlosti, ale 
nám to při malých rychlostech 
nevycházelo. Museli jsme 
rovnici stále přepočítávat a po 
průběžných debatách doplnit 
o faktor „F“, čili finance. Při 
jejich nedostatku bylo třeba 
zrychlit, navyšovat celkový 
součet hmotnosti brigádníků a 
současně se snažit faktor „F“ 
posilovat při mimořádných 
sbírkách a prostřednictvím 
dotací (což je další těžko po-
psatelná proměnná, protože 
nikdy není jasná její výše a 

načasování, ale Bohu díky za 
jakoukoliv kladnou hodnotu). 

V létě letošního roku, nebyl 
sice faktor „F“ stále spoleh-
livě dopočítán, ale nasazení 
farníků a vstřícné jednání 
se starostou obce Romanem 
Mikulou vedlo k rozhodnutí 
se do dokončení pustit z vlast-
ních zdrojů a s přislíbeným 
příspěvkem sedmdesát tisíc 
korun od obce Sebranice. Ke 
konci roku schválená dotace 
z kraje znamenala jistotu, že 
kostel bude opraven a nebu-
de třeba se zadlužit. Na jaro 
příštího roku po vyschnutí sa-
načních omítek je plánována 
konečná výmalba. 

Všem, kteří jakkoliv při-
spěli k celkovému dořešení 
rovnice ohledně omítek v se-
branickém kostele je tímto 
směřováno upřímné poděko-
vání.

Závěrem pár slov k čte-
nářkám farního časopisu, 
pro které mohla být úvodní 
fyzikálně-matematická část 
článku hůře pochopitelná či 

nudná. Jak říkal Einstein, věci 
nerozumíte, dokud ji nedoká-
žete vysvětlit vlastní babičce. 
Mnoho žen z farnosti si začalo 
všímat praktických důsledků 
teorie relativity, protože jejich 
manželé a synové se vždy 
z náročných brigád vraceli ve-
selí, v dobré náladě a jakoby 
mladší. Při tak vysokých rych-
lostech a velké hmotě jsme 
pochopitelně na základě výše 
uvedené rovnice pravidelně 
v sobotu omládli, čas nám 
plynul pomaleji, a proto jsme i 
doma stihli více práce. Ženám 
se to sice zpočátku nezdálo, 
nicméně fakta se ošidit nedají. 
Výsledek? Začali na brigády 
hojně chodit také, hmota se 
sice výrazně nezvýšila, ale 
rychlost citelně, což se proje-
vilo velmi podstatně (umocně-
no na druhou). Ženský prvek 
je tedy v rovnici také velmi 
důležitý a na jeho bližší objas-
nění se těšíme v dalších letech 
pod vedením naší vedoucí 
Panny Marie Sebranické.

za farní radu Jiří Votoček

Einsteinova teorie relativity byla potvrzena a nově rozšířena při pracích 
v  sebranickém kostele

Letos místo článku,
složili jsme veršovánku:

Rok se s rokem sešel,
náš čas zas nadešel.
Pilné jako včeličky,
sháníme si větvičky.
Od Romana z Újezda
cesta byla průjezdná.
Ráno jsme se sešli,
věnce pletli v dešti.
Venku bylo nemilo,

nám se tu však líbilo.
Práce nám šla od ruky,
dělali jsme pokroky.
I k obědu něco bylo,
ani se to nespálilo.

Koledy nám vyhrávají,
vánoční čas přinášejí.

Větvičky nám libě voní,
s výsledkem jsme spokojení.

Jarmareční
Doufám, že naše práce

potěší i ostatní.
Naše milá Itykela

výtěžek ten uplatní.
Tím končíme veršování,
pěkný advent přejeme,

doufáme, že příštím rokem,
zas se všichni sejdeme.

ženy a dívky ze Sebranic

Zvláštní poděkování patří 
panu Pavlů z Újezda, 

že pustil Romana do lesa 
na větve a tím nás obdaroval. 
Pán Bůh zaplať v neposlední 

řadě také všem dárcům, 
kteří na podporu 

adopce na dálku v průběhu 
nedělního jarmarku 

přispěli.

Na otázku, kdy slaví naroze-
niny, znají všechny skolní děti 
odpověď. Horší je to s odpo-
vědí na otázku kdy přesně, čí 
a kolikáté narozeniny budeme 
slavit letos o vánocích. Pro 
všechny, kdo si to rádi ověří, 
platí pozvání na generální při-
pomínku 24. prosince. V pravé 
poledne začne živá připomín-
ka událostí víc než dva tisíce 
let starých a přesto aktuálních. 
Přijďte si ji také osvěžit, setkat 
se s přáteli, zazpívat koledy, 
zažít atmosféru společenství 
nebo přispět na dobrý umysl. 
Putování do Betléma nemusí 
být moc dlouhé, stačí když 
přijdete na náměstí na každo-
roční živý betlém. Domů si 
navíc můžete odnést betlém-
ské světlo a přímo pod širým 
nebem sníst misku polévky.

-ik-

Stále živý!

ODPOLEDNE PRO DĚTI NA FAŘE V SEBRANICÍCH
sobota 10. prosince od 14:00 do 18:00

 ADORAČNÍ DEN
V SEBRANICÍCH

neděle 1. ledna 2017

Výstav nejsvětější svátosti
15:00 – 18:00
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SLAVNOST NEPOSKVRNĚ-
NÉHO POČETÍ P.MARIE

čtvrtek 8. prosince,
rorátní mše svatá v 6:00 

(pro děti)

4/ OKNO
........................................................................................................................................................................................................

 co nás čeká
NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE

středa 7. prosince,
po mši svaté v 18:00, 

kostel Kunštát

Farní KrtekSvatý Hubert po roce opět v Kunštátě

 RORÁTNÍ MŠE SVATÁ
čtvrtek 8. prosince, 6:00 

(pro děti)
sobota 17. prosince, 7:00

(snídaně na faře)

ADVENTNÍ NOČNÍ POUŤ
pátek 9. prosince,
začátek v 19:00

Začátkem listopadu jsme při-
jali pozvání od Kongregace 
sester Těšitelek Božského 
Srdce Ježíšova z Rajhradu 
k účasti na mši svaté věnované 
patronu myslivců svatému Hu-
bertovi. Atmosféru a celkový 
dojem výrazně podtrhovala 
poutavá výzdoba kostela, kte-
ré dominovala krásná jelení 
trofej. Vznešenosti vnesla do 
slavnostní mše nádherná hudba 
hornistek Mendelovy univer-
zity Brno. Kázání pana faráře 
nás provedlo životními osudy 
svatého Huberta, který i přes 

všechna svá utrpení nikdy 
nepřestal věřit v Boží lásku, 
která jej nakonec přivedla až 
k jeho biskupskému povolání. 
Na závěr mše svaté vystoupila 
zástupkyně sester Těšitelek 
s osobním poděkováním, které 
patřilo všem jejich zaměst-
nancům a spolupracovníkům 
a ocenila rovněž velmi dobré 
vztahy s farností Kunštát. Po 
svátostném požehnání následo-
valo příjemné posezení ve farní 
klubovně, kde sestřičky připra-
vily pro své hosty pohoštění.

Zbraslavečtí  

BEZ JELENA BY TO NEŠLO. Rajhradské sestry připravily už podruhé v Kunštátě mši svatou ke 
cti sv. Huberta. FOTO: archiv.

V sobotu 19. listopadu se 
ve farní klubovně sešel již 
druhý „KRTEK“ – tvořivý 
kroužek pro děti od 1. do 4. 
třídy. Sobotním tématem se 
stal advent. S dětmi jsme si 
popovídali o tom, co je to 
advent a o narození Ježíše. 
A aby nám ten advent lépe 
utíkal, vyrobili jsme si vlastní 
adventní kalendář z kelímků, 
na každou adventní neděli 
jeden. V každém kelímku na 
děti po nedělní mši svaté čeká 
i sladká odměna. Další setkání 
se uskuteční před Vánoci, tedy 
17. prosince. Děti se mohou 
tentokrát těšit na zdobení per-
níčků a přípravu na Vánoce. A 
nebudou chybět ani zábavné 
hry. Tak přijďte s námi tvořit!

Iveta Bašná

ADVENTNÍ KONCERT
SBORU NOVOCANTUS

sobota 10. prosince,
17:00, kostel Kunštát

ADVENTNÍ NEDĚLE
4. a 11. prosince, 
kostel Kunštát:

16:30 společná modlitba 
nešpor, 17:00 chvilka nad 

katechismem

SVÁTOST SMÍŘENÍ
PŘED VÁNOCI

neděle 18. prosince, 
Sebranice: 14:00 – 16:00
 Kunštát: 16:00 – 19:00 
(případně dle potřeby)

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
Štědrý den, sobota 24. prosince

12:00 Živý betlém, náměstí Kunštát
16:30 mše svatá, Sebranice, 22:00 „půlnoční „mše svatá, Kunštát

Hod Boží Vánoční, neděle 25. prosince
8:00 a 11:00 mše svatá, Kunštát

 9:30 mše svatá, Sebranice

Svátek sv. Štěpána, pondělí 26. prosince
8:00 mše svatá, Kunštát

9:30 mše svatá, Sebranice, 

Silvestr, sobota 31. prosince
16:00 děkovná mše svatá, Kunštát, 

17:00 děkovná mše svatá, Sebranice

Matky Boží Panny Marie, Nový rok, 1. ledna 2017
8:00  a 11:00 mše svatá, Kunštát

9:30 mše svatá, Sebranice + Adorační den (15:00 – 18:00 adorace)

 SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – TŘI KRÁLOVÉ

pátek 6. ledna,
mše sv. v 18:00

Žehnání vody, kadidla 
a křídy

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
neděle 8. ledna, mše sv.
8:00 a 11:00 Kunštát: 

9:30 Sebranice + žehnání 
vody, kadidla a křídy

A tak to zkouším znovu, 
většinou neúspěšně, důvěřo-
vat. Pro jistotu ještě naznačuji 
milujícímu dárci: „Pane, dej, 
ať víc důvěřuji, ať se nechám 
jen tak obdarovat a vděčně 
přijímám milá i nemilá pře-
kvapení. Ať už to tvoje velké 
Překvapení konečně zvládnu i 
rozbalit a s Ním a v Něm žít.“ 

Monika Lepková

DOKONČENÍ Z 2. STRANY


