
Drazí přátelé, vstupujeme do 
nového roku 2017 – mnohé je 
tedy ještě před námi – radosti 
i starosti. Proto bych chtěl vy-
užít v úvodu tohoto prvního 
čísla myšlenku jednoho irské-
ho novoročního přání:

Do nového roku vám 
nepřeji, abyste zůstali 
ušetřeni každého utrpení, 
ani to, aby vaše další cesta 
byla samá růže a aby po vaší 
tváři neskanula žádná slza, 
abyste nezakusili žádnou 
bolest – ne nic z toho vám do 
nového roku nepřeji. Vždyť 
slzy očišťují srdce, utrpení 
zušlechťuje, bolest a úzkost 
vás činí zralými.

Mé přání do nového roku 
2017 zní spíš takto:

Kéž byste byli vděční a 
navždy si uchovali ve svém 
srdci vzpomínku na dobré 
věci, které vás v životě pot-
kaly. 

Ať vždy statečně obstojíte 
v každé zkoušce, i když tvrdě 
spočine na vašich ramenou 
kříž utrpení a když vrchol, 
ke kterému je třeba vystoupit, 
se zdá nedosažitelný a světlo 
mizí ve tmách. 

Aby Boží dary ve vás rost-
ly a celý rok vám pomáhaly 
vnášet radost, pokoj, lásku a 
sílu v duších těch, s nimiž vás 
pojí pouto lásky.

Ať máte vždy přátele, kteří 
jsou opravdoví a jsou hodni 
vašeho přátelství, jež vám 
dodá důvěry, když vám síly 
slábnou a chybí vám světlo.

Ať vás v radosti i v bolesti 
provází stále láskyplný úsměv 
a přítomnost toho, který se z 
lásky k nám stal Dítětem.

To vám vyprošuji a do 
celého nového roku žehnám.

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra
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„Co kdyby se letos místo 
mikulášské pohádky zahrál 
na Štědrý den živý betlém?“ 
řekl mi na podzim roku 2010 
někdejší kunštátský farář P. 
Tomáš Koumal. „No, neznám 
lepší způsob, jak si zkompli-
kovat rodinné Vánoce,“ smál 
se zmínce o betlému několik 
dní na to P. Pavel Kafka. Co si 
vybrat? Už sedm let je rozhod-
nuto a navíc jakoby to nikdy 
ani nebylo jinak. 

Živý betlém jsme tehdy 
přijali jako dar a službu zá-
roveň a už posedmé jsme 
byli skrze darování času a 
energie mnohonásobně více 
obdarováni. A jsem pevně pře-
svědčená, že nemluvím jenom 
za sebe a svoji rodinu, ale za 
devětadevadesát procent ak-
térů, kterým chci tímto ještě 
jednou poděkovat za vše, co 
živému betlému dávají. Stalo 
se nepsaným pravidlem, že 
hlavní postavy hraje každý rok 
někdo jiný a nový. Někdo, kdo 

na jeviště před stovky diváků 
vystoupí často poprvé v živo-
tě. A to je na celé věci snad to 
nejkrásnější. To prvotní roze-
chvění, tréma a obavy. Touha 
udělat něco pro druhé bojuje s 
obavami ze selhání (hlasu  či 
paměti). A takový člověk pak 

ze sebe vydá maximum. Navíc 
je ten starý příběh pro všechny 
zúčastněné neustále nově se 
rodící, živý a osobně se dotý-
kající a to je to, co dělá živý 
betlém v Kunštátě tím, čím je. 
Radostnou zvěstí na náměstí.  

Letošní přípravy od počát-
ku provázely komplikace. Ne-
byly obsazeny všechny role, 
nebylo jasné, zda budou mu-
zikanti a zpěváci, stonalo se 
a nejvíce teplot naskočilo  na 
Štědrý den. Ale nic z toho mne 
už neděsí ani nerozhází. Od 

prvního ročníku mi totiž jasně  
došlo, že tady režíruje Někdo 
jiný. Že jsme skutečně jen 
služebníci a děláme, co máme 
dělat, ale za úspěchem, hlad-
kým průběhem a vyzněním 
celé akce stojí Někdo s jinou 
perspektivou a rozhledem. 

Štědrý den se naší rodině 
výrazně zjednodušil. Hlavně, 
že nemusím vařit. A když 
jsem první rok byla přece jen 
smutná, že jsem si nestihla 
připravit sváteční svícen, zaži-
la jsem malý velký zázrak. Po 
příchodu domů z náměstí ležel 
na okně nádherný vánoční sví-
cen jako dárek od kamarádky, 
která o mé starosti vůbec ne-
věděla. Náhoda? Klidně si na 
ni věřte, já se raději nechám z 
lásky obdarovat Někým, kdo 
se vyzná v režii, momentech 
překvapení i nečekaných pří-
chodech na scénu a v jehož 
hrách není malých rolí, jsou 
tam jen ty životní.

Monika Lepková

Kdo může za živý betlém

ŽIVÝ BETLÉM 2016. Návštěva náměstí a sledování vánočního příběhu na pódiu, to už patří 
k programu Štědrého dne v Kunštátě. Více fotografií na www.farnostkunstat.cz. FOTO: archiv.

„Hned při prvním 
ročníku mně velmi silně 

došlo, že tuto akci 
režíruje někdo jiný…“ 



 sloupek
Rok kolibříka

Tak tu zase máme nový rok! 
Všem nám ukazuje stejné 
číslo, pokud tedy nebereme 
v úvahu např. židovský ka-
lendář s rokem 5777. Liší se 
jen v osobním roce každého 
jednotlivce. Mnozí z nás 
kladou velkou důležitost na 
příponu, která právě zakon-
čuje tento rok: –náct, -cet, 
nebo –sát? Co dokáže s psy-
chikou udělat rozdíl jednoho 
roku – rok čtyřicátý devátý, 
nebo padesátý! Vždyť to ale 
jsou jenom čísla a ve srov-
nání s věčností lze říci – rok 
sem, rok tam. Důležitější je, 
co se za roky skrývá, jak 
jsme je prožili a jak odpo-
víme na Boží výzvy v roce 
následujícím. Lidé si na 
Nový rok přejí hlavně hod-
ně zdraví, štěstí a vyplnění 
všech svých snů. Proč ne, 
ale v životě každého člověka 
jsou prostě okamžiky, které 
se naprosto odlišují od naší 
představy štěstí, a přesto to 
mohou být chvíle velkého 
duchovního růstu. Jeden 
teolog řekl, že růst naší víry 
se pozná podle zkracující 
se doby mezi Boží výzvou 
k nám a naší odpovědí na 
tuto výzvu. 

Francouzská zpěvačka 
ZAZ na svém koncertě 
vyprávěla indiánskou le-
gendu o kolibříkovi. Celý 
les zachvátí požár a zvířata 
začnou v panice před ohněm 
utíkat. Jen malý kolibřík létá 
sem a tam a zase zpátky. Ve 
svém malém zobáčku nosí 
vodu a snaží se požár uhasit. 
Všimne si ho pásovec a ptá 
se, co to dělá. Kolibřík od-
poví: “Dělám to, co mohu.“ 

Rozhodně by nám v roce 
2017 neměl chybět kolib-
říkovský pohled na věc. A 
pokud se takových kolibříků 
najde více, kdoví co může-
me očekávat.

Alena Hladilová
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Děti stárnou rychle

Vít LÍKAŘ – pastýř

Majda LEPKOVÁ – anděl

Ondřej SOJKA – panoš

Martin KRÁL – panoš

Od prvního živého betléma 
uteklo už šest roků a i když se 
na pódiu střídají nové a nové 
tváře, někteří herci se po čase 
vracejí. Jinak to asi nejde. Na 
fotografiích můžeme zhod-
notit, jak moc platí rčení, že 
rychlost času je nejlíp vidět 
na dětech. Vlevo jsou snímky 
z roku 2010, vpravo z Vánoc 
2016.

-red-
Vít LÍKAŘ – vypravěč

Majda LEPKOVÁ – pastýř

Martin KRÁL – Gabriel

Ondřej SOJKA – voják

Dobročinná sbírka, která v 
poledne Štědrého dne dopro-
vázela na náměstí výdej po-
lévky a horkého vína, vynesla 
něco přes dvacet tisíc korun. 
Farnost rozdělí peníze třem 
až čtyřem rodinám s vážně 
nemocnými dětmi. Podrobněj-
ší informace poskytne P. Petr 
Košulič. Všem darcům Pán 
Bůh zaplať.

-red-

Štědří dárci 

Týden před Vánoci se usku-
tečnilo další setkání dětí z far-
ního Krtka. Tentokrát jsme se 
dětem snažili předat myšlenku 
pomoci druhým. Chtěli jsme 
udělat radost druhým a vy-
tvořit něco pro ostatní, ne jen 
sami pro sebe. A aby si děti 
také vyzkoušely, že i ony samy 
mohou udělat radost jiným 
lidem, upekli jsme perníčky, 
které děti samy nazdobily 
a samy rozdávaly lidem ve 
farnosti při nedělní mši svaté. 
Doufáme, že perníčky všem 
chutnaly. A s dětmi se těšíme 
na další setkání 21. ledna.

-ib-

Perníčky pro radost

PŘÍLEŽITOST 
SVÁTOSTI 
SMÍŘENÍ

Kunštát
Děti

středa 17:30 – 18:00  

Dospělí
středa 19:00 – 20:00
pátek 17:00 – 18:00



 sebráno v Sebranicích
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Jak málo stačí k tomu, aby 
bylo v Sebranicích zase jed-
nou živo? Uspořádejte kon-
cert. A třeba rovnou vánoční 
koncert. Všeho se ujala naše 
schola. Vánoční písně, punč 
i mnoho občerstvení čekalo 
na vděčné posluchače. Chtěli 
jsme si zpříjemnit konec roku 
společně s našimi spolufarní-

ky. Chtěli jsme s nimi sdílet 
radost, kterou máme, když 
zpíváme Bohu. A že se nás se-
šlo. Tolik lidí zažívá naše fara 
jen jedenkrát ročně – na farní 
den. Tak jsme k tomu ještě 
jeden přidali. A aby to neby-
lo tak ,,suchý“, pozvali jsme 
si šikovné kluky ze skupiny 
Pocem – kamdeš, kteří nám 

na závěr večera předvedli své 
originální taneční vystoupení. 
Nadšené publikum odcházelo 
s úsměvem na tváři. Snad se 
můžete těšit na příští rok, snad 
nás kluci obveselí dalšími kre-
acemi, snad i libý chvalozpěv 
scholy zazní a všichni budou 
spokojeni. 

Kristýna Čechová

Sebranická fara praskala ve švech 

Dne 10. prosince 2016 se opět 
konalo odpoledne pro děti. 
Tentokrát s vánoční témati-
kou, ale hlavní téma znělo 
„štědrost“. S dětmi jsme hráli 
spoustu her, povídali si, mod-
lili se, smáli se, luštili křížov-
ky atd. Nechybělo ani pečení 
perníčků, které následující den 
děti rozdávaly po mši svaté. 
Trochu jsme je i potrápili 
zákeřnými otázkami. Co je to 
štědrost? Mám být štědrý jen 
o Vánocích? Jak jsem štědrý k 
ostatním? Jak je ke mně štědrý 
Bůh? Strávili jsme spolu krás-
ný den plný pohody a zábavy. 
A ke všemu jsme si to moc 
užili.

 Dominika Čechová

Předvánoční 
dětské odpoledne

PŘÍLEŽITOST 
SVÁTOSTI 
SMÍŘENÍ
Sebranice

čtvrtek 17:30 – 18:00 
a po mši sv. dle potřeby

KONCERT NA FAŘE. FOTO: archiv.

Obnova manželských slibů 
Asi dvě desítky manželských 
párů přišly v den svátku sva-
té rodiny obnovit svá životní 

rozhodnutí k lásce, úctě a věr-
nosti. Otec Petr pak manželům 
poděkoval, každému podal 

ruku a věnoval malou pozor-
nost do domácnosti.

-red-

VŠICHNI SE DO ZÁBĚRU NEVEŠLI. FOTO: Dominik Lepka

SVATOBLAŽEJSKÉ 
POŽEHNÁNÍ:

Kunštát
pátek 3. února po mši sv. 
neděle 5. února po mši sv.

Sebranice
neděle 5. února po mši sv.

DEN NEMOCNÝCH
VE FARNOSTI

neděle 12. února, při mších 
sv. v Kunštátě a Sebranicích 

udílení svátosti pomazání 
nemocných. 

Podmínkou je přijetí 
svátosti smíření 

(v předchozím týdnu).

FOTKY Z  FARNÍCH AKCÍ 
POSÍLEJTE NA 

sojka@kunstat.cz
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 co nás čeká
ADORAČNÍ DEN

FARNOSTI KUNŠTÁT
pondělí 9. ledna 
7:00 mše svatá,

 výstav Nejsvětější svátosti
8:00 – 18:00 tichá adorace 

podle rozpisu
18:00 zakončení adorace sv. 

požehnáním

TÝDEN MODLITEB 
ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

15. – 23. ledna 

KONCERT 
KUNŠTÁTSKÉHO 

CHRÁMOVÉHO SBORU 
TACET

sobota 14. ledna,
17:00, kostel sv. Stanislava

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Kunštát

 neděle 15. ledna
17:00, farní kavárna

Setkání farnosti a zpráva
o hospodaření

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ 
DO CHRÁMU

Kunštát
čtvrtek 2. února
18:00 mše svatá
s žehnáním svící

V pátek 9. prosince se skupin-
ka odvážných vydala na ad-
ventní noční putování. V sedm 
hodin večer se před kostelem 
sešlo dvacet tři poutníků. Za-
stoupeni byli mladší i starší, 
muži i ženy.  Počasí nám moc 
nepřálo, bylo poměrně sychra-
vo a místy popadával jemný 
deštík. I podklad cesty byl 
velice proměnlivý, někde jsme 
zapadali do bláta, jinde si zase 
užili klouzačku na pořádném 
ledě.

Cíl putování, kostel 
v Bedřichově, byl tentokrát 
oznámen předem, ale cesta 
byla neznámá. Jak jinak do 
Bedřichova než pořád do 
kopce. Vydali jsme se směrem 
na Sychotín, po silnici do Tou-
boře, lesem jsme došli až do 
Kunic a po zdolání posledního 
kopečku jsme došli do kostela 
sv. Mikuláše v Bedřichově. U 
jednotlivých kapliček jsme 
měli modlitební zastávku. 

V Bedřichově nás vítal místní 
pan kostelník, pověděl nám in-
formace o kostele i faře a pro-
běhla zde závěrečná modlitba 
s požehnáním. Velice milým 
překvapením bylo nachys-

tané bohaté občerstvení ve 
vytopené místnosti místního 
obecního úřadu, které si pro 
nás připravila paní Janíčková, 
za což ji moc děkujeme. 

Helena Videmanová

V BEDŘICHOVĚ KOLEM DESÁTÉ VEČER. Početní převahu 
měly tentokrát ženy. FOTO: P. Sojka

K adventu patří roráty, ale taky noční pouť

Těsně před Vánoci vyšla 
v nakladatelství Leda trochu 
větší knížka v pevných des-
kách s názvem „Milý papeži 
Františku“. Na obálce byl 
barevný, dítětem nakreslený 
obrázek papeže, jak se drží za 
ruku s dětmi. Název i vzhled 
hned vzbudily moji ostražitost, 
zda se nejedná o další špatný 
překlad rozhovoru se svatým 
otcem s hrubými omyly a 
nesmysly jako v případě na-
rychlo vydaného titulu „Boží 
jméno je milosrdenství“ (na-
kladatelství Omega). Kdybyste 
ho četli v češtině, nenechte se 
zaskočit četným výskytem růz-
ných hloupostí – např: italské 
slovo „nipote“ se dá přeložit 
dvojím způsobem. Česky toto 
slovo označuje příbuznou růz-
ného typu, buď „neteř“ nebo 
„vnučku“, což je v případě 
papeže opravdu zásadní rozdíl 
a překladatel tu klidně napsal, 
že se jedná o vnučku, což je 
téměř nactiutrhání. Bohužel to 

v téhle jinak velice zajímavé 
knížce není ojedinělá ukázka 
překladatelské neznalosti až 
hlouposti. Radši nečíst nebo 
vzít do ruky italský originál.

Tak se tedy nedivte, že jsem 
se k titulu „Milý papeži Fran-
tišku“ blížila stejně ochotně 
jako k hromádce rajčat dva 
roky po sezóně. Mé rozpaky 
ovšem rychle vyřešilo dítě. Na 
rozdíl ode mě nemá žádnou ne-
gativní zkušenost s knihami už 
proto, že miluje čtení písmenek 
asi jako velryba rekreaci na 
Sahaře. Přesto ho obrázek na 
obálce zaujal, knížku otevřel a 
četl. A četl a četl a četl, dokud 
to celé nedočetl. A ještě se mu 
to líbilo! To mě přesvědčilo, 
že mám začít číst i já. Knížka 
vznikla jednoduše – několik 
skupin dětí asi z pětadvaceti 
zemí poslalo papeži krátký 
dopis s otázkou a obrázkem. 
Vedoucí tohoto projektu jich 
několik vybral, adresátovi do-
ručil a zapsal poctivě jeho od-

povědi. A že to nebyly jen tak 
ledajaké otázky – děti umí jít 
pořádně do hloubky a nebojí se 
zeptat třeba na tohle: Proč už 
se dneska neděje tolik zázraků? 
Co dělal Bůh, než stvořil svět? 
Mají zlí lidé taky svého stráž-
ného anděla? A narostou mojí 
mamince, která už je v nebi, 
také andělská křídla?... Papež 
odpovídal přímo, jak nejlépe 
to šlo. Z jeho odpovědí cítíme 
úctu k tazatelům, upřímnost a 
troufnu si říct i – láskyplnost. 

Máme jako církev štěstí na 
skutečného pastýře, kterému 
záleží na každé ovečce. Mezi 
spoustou povinností si najde 
čas na to, aby odpověděl dě-
tem. Jestli chcete zažít pocit, 
že mezi takové důležité oveč-
ky taky patříte, stačí otevřít, 
prohlížet a číst. Bude vám 
přitom moc dobře. Knížka 
„Milý papeži Františku“ vyšla 
v nakladatelství Leda v roce 
2016.

Irena Kintrová

Stojí za přečtení. Tip na zimní večery

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Sebranice

 neděle 29. ledna
17:00, fara

Setkání farnosti a zpráva
o hospodaření

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ 
DO CHRÁMU

Sebranice
neděle 5. února
9:30 mše svatá

s žehnáním svící

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
pátek 3. února, 17:00 svátost 

smíření, 18:00 mše svatá


