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Milí přátelé Boží, listopad je za 
námi a před námi je měsíc pro-
sinec. Tento měsíc po každý rok 
prožíváme advent a slavnost 
Kristova narození. Můžeme 
říci, že se jedná vlastně o začá-
tek a vrchol celého liturgického 
roku. Obojí se snoubí v jednom 
krásném období – adventu. Po-
čátek a cíl celého roku.

To, co prožíváme během 
liturgického roku, nachází svůj 
počátek v adventu – Kristovo 
zrození před dvěma tisíci lety. 
A nachází v něm i svůj cíl 
– Kristův příchod na konci 
věků. To, co prožíváme v ži-
votě, nachází svůj počátek a 
cíl v adventu. To, co prožíváme 
každý rok a každý den svého 
života, nachází svůj počátek a 
cíl v adventu.

Během celého roku uvažu-
jeme nad Ježíšovým životem: 
Kristus byl očekáván, aby 
přinesl Boží vládu (advent), on 
se narodil a stal se člověkem 
(vánoce), žil realitu svého ži-
vota (mezidobí), zemřel (půst), 
vstal z mrtvých (velikonoce), 
byl oslaven (nanebevstoupení) 
a nastolí vládu Boží (slavnost 
Krista krále).

Křesťan se rodí každý den 
k životu stejně jako Kristus. 
Žije každý den realitu svého 
života stejně jako On. Umírá 
ve vztazích k druhým a k sobě 
stejně jako On. Povstává k ži-
votu skrze umírání a tak pozná-
vá a zakouší Otcovu přítomnost 
a slávu stejně jako On. Skrze 
toto všechno každý křesťan 
uskutečňuje Boží království už 
tady a teď.

Advent je dobou přípravy na 
Vánoce. Na Ježíšův příchod do 
našich životů. Advent je vrcho-
lem celoročního následování 

Křesťané jsou ohrožená skupina
Podle odhadů je jich na světě pronásledováno 200–600 milionů
Že mír a náboženská svoboda 
jsou vzácné a křehké věci, 
o kterých se mnoha lidem 
po celém světě může jenom 
zdát, není žádná novinka. Tato 
pravda platí dnes dokonce 
naléhavěji než za vlády kru-
tých císařů starověku nebo v 
dobách diktatur 20. století. 
Dennodenně se o tom přesvě-
čují i stovky milionů křesťanů.  
Přestože křesťanství je zatím 
nejrozšířenějším nábožen-
stvím, jsou jeho vyznavači 
podle všeho nejohroženější 
skupinou lidí na světě.

Pronásledování křesťanů 
dosáhlo během posledních tří 
let historického vrcholu. Tři 
čtvrtiny světové populace žijí 
na území států, které prosazují 
vysoké omezení, restrikce 
nebo pronásledování proti 
náboženské svobodě. Perze-
kucí v současné době prochází 

podle různých organizací 
200–600 milionů křesťanů. 
Kristovi následovníci jsou nej-
více utiskovanou skupinou na 
světě, přesto však tomu zájem 
společnosti neodpovídá. Po-
vinností nás křesťanů žijících 
ve svobodných  společnostech 
je probouzet zájem o křesťany, 
kteří žijí neustále v ohrožení 
života v prostředí nenávisti a 
násilí.

K největšímu pronásledo-
vání křesťanských komunit 
dochází především na Blíz-
kém východě, v rozsáhlých 
regionech jižní a jihovýchodní 
Asie a v mnohých státech 
Afriky.  

Pronásledování křesťanů 
má více příčin, na některých 
místech skrze perzekuci 
ukazují extrémisté svou sílu,  
jinde křesťané  překáží totalit-
nímu režimu, stávají se  také  

obětí mafií nebo trpí kvůli 
válkám. V současném světě 
přibývá států i nevládních sku-
pin jako např. Islámský stát, 
Boko Haram,  Taliban, které 
šíří pronásledování a jsou 
známé svými teroristickými a 
brutálními činy.

Na prvním místě žebříčku 
zemí s nejkrutějším proná-
sledováním křesťanů se již 
několik roků drží Severní 
Korea. Církev zde působí zce-
la v podzemí. Vlastnit Bibli 
nebo klanět se Bohu znamená 
ohrozit život sebe nebo vlastní 
rodiny. Jsou  zde zaznamená-
ny případy mučení křesťanů, 
které spočívalo například 
v přivazování na kříž nad oh-
něm nebo drcení pod stroji.

V Iráku, Sýrii nebo Nigerii 
docházelo na některých mís-
tech dokonce ke genocidě. 

TAK KTERÝ VYBRAT...? Sebranický charitativní jarmark tradičně nabízel hlavně adventní
věnce. Více uvnitř. FOTO: archiv.
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Toto latinské slovo znamená 
„příchod“. Nový liturgický rok 
k nám přijde na první adventní 
nedělí 3. prosince a. A když 
tedy ten začátek roku… možná 
by stálo za to si nějaké pěkné 
nové předsevzetí vymyslet i na 
rok církevní. Což takhle pro 
začátek třeba příchod na rorátní 
mši svatou? Příležitost bude 
v sobotu  9. 12., čtvrtek 14. 
prosince, a pak v sobotu těsně 
před vánoci 23. prosince. Kdo 
navíc přinese vlastní svítilnu, 
zachová tradici. Všichni účast-
níci pak jsou zváni po brzkém 
vstávání k snídaňovému stolu 
ve farní kavárně. Přijďte, s lu-
cernou i bez ní, na roráty, ať 
nezmeškáte ten hlavní příchod!

-ik-

Adventus

Pokud nemáte 6. prosince ve-
čer po osmnácté hodině místo 
účasti na mši svaté v plánu 
napéct deset druhů cukroví, 
sledovat zajímavý televizní 
program nebo se houpat v soci-
álních sítích, přijměte pozvání 
na setkání se vzácným hostem 
z dalekého města Myra. Zváni 
jsou velcí, střední i malí. Něco 
malého dostanou sebou.

-ik-

Tajemný osoba

Kromě toho, že se na farní ples 
zřejmě dostaví tři mudrci z vý-
chodu, jistě se už teď těšíte na 
návštěvu tříkrálových kolední-
ků s papírovými korunami na 
hlavách. Vyhlížet malé pout-
níky můžete o víkendu 13. a 
14. ledna 2018. Možná se vám 
zdá Kunštát jako město malý, 
ale pokud chodíte v mrazu po 
koledě, a ještě třeba i se zpívá-
ním a psaním křídou, i krátké 
vzdálenosti se neuvěřitelně 
protáhnou... Mějte proto, pro-
sím, pochopení, kdyby k vám 
snad koledníci nedošli. Pokud 
chcete přispět bez čekání, 
máte nově možnost přispět na 
tříkrálovou sbírku do zvláštní 
pokladničky, která bude při 
nedělních bohoslužbách 14. 
ledna přímo v kostele. 

-ik-

Tříkrálová sbírka

Letošní motivační program 
pro děti, aby jen nelistovaly 
katalogy hraček a nesepiso-
valy sáhodlouhé seznamy hra-
ček, bude plný „Opravdových 
dopisů pro Ježíška“. Každou 
adventní neděli i každou mši 
svatou ve středu bude připra-
vený jeden prázdný skládan-
kový dopis s instrukcemi, kam 
děti mají napsat např. za co 
Pánu Ježíši děkují, za koho se 
modlily, komu udělaly radost 
nebo za jakou věc nebo zá-
ležitost, která se nedá koupit, 
prosí. Kdo z pisatelů dopis 
dokáže sám nebo s pomocí ro-
dičů napsat či nakreslit, složí 
jej, v kostele přilepí zvláštní 
„pečeť“ a vloží do speciální 
„poštovní schránky“. Z ní pak 
poputují „opravdové“ dopisy 
z lásky na velký dopis připra-
vený vpředu v kostele. 

Rodiče, nenechte prosím 
čas předvánoční přípravy 
uplynout bez povšimnutí, 
pomozte dětem úkoly splnit 
a vezměte je klidně s lampič-
kami i na „roráty“ bez obav ze 
„zlobení“. Vzpomínky z dět-
ství a společně prožité chvíle 
jsou často to nejcennější, co si 
všichni neseme z domova dál.

Irena Kintrová

Advent s dětmi

JAK PSÁT JEŽÍŠKOVI. Na poslední dětské mši před adventem 
to dětem přiblížila „pošťácká návštěva“. FOTO: Marek Lepka

Krista a tak je také vrcholem 
našeho života s Ním.

S Ježíšem jsme se narodili 
skrze křest, abychom s Ním 
skrze smrt a zmrtvýchvstání 
dospěli ke slávě a uskutečnění 
Božího království. To všechno 
se děje proto, abychom svým 
životem byli velkým zname-
ním toho, že Boží království 
je už přítomné mezi námi. 
Že není jen ideou, krásnou 
myšlenkou nebo ideálem bez 
možnosti ho dosáhnout. Ale že 
Boží království se skrze každé-
ho z nás stává přítomným tady 
a teď, pokud spojujeme svůj 
život s životem Kristovým.

P. Petr Košulič

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

Když tam byli, naplnily se 
dny a přišla její hodina. I 
porodila svého prvorozeného 
syna, zavinula jej do plenek 
a položila do jeslí, protože se 
pro ně nenašlo místo pod stře-
chou. Takto stručně, dvěma 
verši, líčí evangelista Lukáš 
událost narození Božího syna, 
nepochopitelné vtělení Boží 
lásky k člověku. O poznání 
upovídanější je ale u popisu 
šíření této noviny mezi lidmi 
a reakci betlémských pastýřů 
na andělovo oznámení věnuje 
dokonce deset veršů.

My jsme si dovolili použít 
slova více evangelistů a přidat 

i pár vlastních a to vše převést 
do divadelního jazyka. Aby 
takto, prostřednictvím ochot-
ných herců zkušenějších i 
úplných nováčků, letos opět 
na kunštátském náměstí moh-
la na chvíli zaznít ta skvělá 
radostná zpráva, která je pro 
všechen lid. Dnes se vám 
narodil Spasitel, Kristus Pán, 
nemeškejte a jděte jej přivítat.  
Živý betlém na náměstí bude 
na Štědrý den opět v pravé 
poledne se vším, co k němu 
patří – betlémské světlo, po-
lévka a zvířátka. Budete tam 
také?

-mol-

Štědrý den opět s živým betlémem

FARNÍ – TŘÍKRÁLOVÝ – PLES
sobota 6. ledna 2018 od 20:00 hodin, předprodej vstupenek od 18. prosince v drogerii Palme
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ODPOLEDNE
PRO MLADŠÍ MLÁDEŽ

SEBRANICE
sobota 16. prosince

od 14:00 na faře 

Konec jednoho a začátek dru-
hého roku bývá plný očekávání 
a výzev. Jednu takovou výzvu 
mají před sebou (nejen) mladí 
ze sebranické farnosti, a to 
v podobě příprav prvního far-
ního karnevalu. Těšíme se na 
všechny děti i rodiče z obou 
farností, které mají chuť si 

v neděli 21. ledna 2018 užít tro-
chu (lednové) ledové zábavy! 

Karneval bude výzvou také 
pro všechny, kteří se zapojí do 
příprav a organizace. Proto:
Máš-li rád menší i větší výzvy, 
neváhej nabídnout pomocnou 
ruku! Kromě pomoci v orga-
nizaci oceníme také dárky do 

tomboly. 
Nebojme se jakýchkoli vý-

zev! Vždy můžou do našeho 
(někdy všedního) života vnést 
něco neobvyklého, nového, 
obohacujícího.... A to je třeba 
v průběhu celého roku, nejen 
na jeho přelomu. 

Markéta Kudláčková

Příjemné a užitečné

Farní karneval 
Farnost Sebranice 

všechny srdečně zve  

na 1. Farní karneval!  

Letos se společně vydáme 
až do  

Ledového království 

Anna, Elsa, Olaf a další kamarádi vás čekají 
 

v neděli 21. 1. 2018 od 14:00 

v Kulturním domě v Sebranicích.  

V 14:30 karneval společně zahájíme a užijeme si 
spoustu ledové legrace! 

Občerstvení i tombola zajištěna, vstupné dobrovolné.  

 

Karneval je výzva

Takové byly dva dny, pátek 
24. a sobota 25. listopadu, kdy 
jsme se sešly s maminkami a 
dětmi na faře v Sebranicích a 
tvořily adventní věnce na tra-
diční charitativní jarmark.

Celá fara byla provoněná 
jehličím a svařáčkem, a tak 
jsme byli krásně naladění 
na přicházející adventní čas. 
Atmosféru doplnily i vánoční 
koledy, které nám hezky hrály 
k už tak příjemné tvorbě. 

Každý zájemce, který mezi 
nás přišel, se mohl podílet jak 
na výrobě adventních věnců, 
tak na jejich originálním zdo-
bení.

V neděli po mši svaté si pak 
mohli farníci domů odnést to, 
co je zaujalo a co se jim líbilo. 
Vedle věnců a girland to pak 
byli třeba originální andělé, 
voňavé levandulové sáčky 
a pro menší děti háčkovaní 
plyšáčci. 

Příspěvky, které byly dob-
rovolné, předčily opět naše 
očekávání a tak můžeme 
podpořit příspěvkem na studia 
nejen naši adoptivní slečnu 
Yttikelu, ale můžeme také tro-
chu přilepšit celé její početné 
rodině. 

Všem, kteří si udělali čas a 
přišli pomoct, moc děkujeme 
a také Pán Bůh zaplať všem 
štědrým dárcům.

Milada Hladilová

V Sýrii je po pěti letech války 
polovina země zničena, velké 
množství lidí ze země uprchlo, 
byly zničeny  nemocnice a 
školy. V Aleppu zůstalo z pů-
vodních sto šedesáti tisíc křes-
ťanů pouze třicet tisíc. Mnozí 
uprchlíci se nemají kam vrátit. 

V Číně probíhají pokusy 
o odstranění projevů nábo-
ženství. V jedné z provincií 
bylo zničeno dva tisíce křížů 
a kostelů. Vánoční přání byla 
v nejlidnatější zemi zakázána 
a křesťanství bylo označeno 
prezidentem za zahraniční 
infiltraci.

Západní vlády  by měly 
využít svého vlivu a zastat se 
utlačovaných menšin, zejmé-
na křesťanů. Nejlepším způ-
sobem  jak pomoci, je dialog. 
Dialog na úrovni představitelů 
jednotlivých zemí, ale i před-
stavitelů jednotlivých nábo-
ženství zaměřený na společné 
dobro je vždy přínosem a 
omezuje prostor pro extrémní 
fanatismus, který je zatlačo-
ván na okraj. 

Helena Videmanová

SVÁTEK SV. MIKULÁŠE
středa 6. prosince

návštěva světce ve farnosti 
při mši sv. v 18:00, Kunštát

SLAVNOST
NEPOSKVRNĚNÉHO 

POČETÍ PANNY MARIE
8. prosince

mše svatá v 18:00, Kunštát

RORÁTY V KUNŠTÁTĚ
sobota 9. prosince, 7:00

čtvrtek 14. prosince, 6:00
sobota 23. prosince, 7:00

SVÁTOST SMÍŘENÍ 
PŘED VÁNOCEMI

3. neděle adventní
17. prosince, 

Sebranice 14.00 – 16:00
Kunštát 16:00 – 19:00

 co nás čeká

ŠTĚDRÝ DEN
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

neděle 24. prosince
Bohoslužby:

Kunštát 8:00, 22:00 (půlnoční)
Sebranice 9:30, 16:30 (půlnoč-

ní pro děti)

ŽIVÝ BETLÉM
neděle 24. prosince

12:00, náměstí Kunštát

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
pátek 5. ledna
SEBRANICE

19:00 tichá adorace 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
neděle 7. ledna

8:00, 11:00 Kunštát
9:30 Sebranice

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
neděle 14. ledna

8:00, 11:00 Kunštát
9:30 Sebranice

Končí doba vánoční

DOKONČENÍ Z 1. STRANY
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 co nás čeká
V sobotu 18. listopadu jsme ve 
farnosti Kunštát slavili památ-
ku sv. Huberta – patrona lesní-
ků a myslivců. Mši svatou za 
účasti farníků, zaměstnanců 
a přátel firmy INÉS Kunštát, 
s.r.o. a sester Těšitelek z Ra-
jhradu celebroval otec Petr 
Košulič. Při mši svaté hráli 
trubači Lesnické a drevařské 
fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně. Po mši svaté bylo na 
farském dvoře připravené pro 
všechny malé občerstvení. 
Jsme rádi, že se z této oslavy 
sv. Huberta stáva ve farnosti 
tradice.

za Těšitelky S. Pavla

Mše s jelenem

OPĚT PO ROCE. Jelení trofej nemohla při myslivecké boho-
službě chybět. FOTO: Tomáš Fiedor.

Normální žena, matka, manžel-
ka, právnička. Jen žila v době, 
kdy ji morální zásady, lidská 
solidarita, touha pomáhat a ano 
i ohromný kus osobní stateč-
nosti dovedly do nacistického a 
později komunistického vězení 
a nakonec na smrt. Do kin při-
šel nový film režiséra Davida 
Mrnky inspirovaný životem 
někdejší poslankyně Milady 
Horákové. Byla odsouzena ve 
vykonstruovaném procesu a 
nakonec popravena přesto, že 
tehdejší komunistický prezi-

dent Klement Gottwald dostal 
množství žádostí o milost i od 
tak významných lidí, jakými 
byli Albert Einstein, Winston 
Churchill nebo Eleanor Roo-
seveltová. 

Možná stojí za to si připo-
menout, že dobu, kdy bylo 
hlavě našeho státu jedno, co 
si o jeho jednání myslí přední 
osobnosti západního světa, už 
jsme jednou prožili. Že dobu, 
kdy ve svobodných volbách 
poslali lidé do čela státu ko-
munistickou stranu, jejíž před-

stavitelé překrucovali infor-
mace, využívali propagandy a 
poradců ze Sovětského svazu, 
zavírali a popravovali svoje 
odpůrce, že tuto dobu už jsme 
tu přece jednou měli. Možná 
by stálo za to si tohle všechno 
připomenout vždycky, když 
váháme, jestli jít k volbám a 
přemýšlíme, komu dát hlas. 
Možná, že bychom si mohli 
někam napsat slova: ten, kdo 
se z minulosti nepoučí, bude ji 
muset prožít znovu.

Monika Lepková

ÚKLID KOSTELA

V měsíci lednu bude 
vytvořen nový rozpis úklidu 

na rok 2018.
Všechny nové zájemce 
i veškeré ostatní změny 

hlaste, prosíme, 
Heleně Videmanové

Jděte do kina na Miladu

BOHOSLUŽBY 
O VÁNOCÍCH

Hod Boží Vánoční, 
pondělí 25. prosince
8:00 a 11:00 Kunštát

 9:30 Sebranice

Svátek sv. Štěpána, 
úterý 26. prosince

8:00 Kunštát
9:30 Sebranice

Svátek sv. Jana, 
středa 27. prosince

18:00 Kunštát
při mši sv. žehnání vína, 

potom ochutnávka
a posezení na faře

Svátek Mláďátek 
betlémských, 

čtvrtek 28. prosince
7:00 Kunštát

18:00 Sebranice

Pátek 29. prosince
18:00 Kunštát

Svátek Sv. Rodiny, Silvestr, 
neděle 31. prosince

8:00 a 11:00 Kunštát, obnova 
manželských slibů

 9:30 Sebranice, obnova
manželských slibů

16:00 Kunštát, děkovná mše 
svatá

17:00 Sebranice, děkovná mše 
svatá, 

Matky Boží Panny Marie, 
Nový rok, 

pondělí 1. ledna 2018
8:00 a 11:00 Kunštát

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

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
pátek 5. ledna, 

17:00 svátost smíření, 
18:00 mše svatá, adorace,

požehnání

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
6. ledna

mše svatá v 8:00, Kunštát
ADORAČNÍ DEN V KUNŠTÁTĚ

úterý 9. ledna 2018, 7:00 mše svatá, zahájení adorace, 18:00 zakončení adoračního dne

PORTUGALSKO 2018
21. – 27. června 2018

Speciálně vytvořený poutně-poznávací zájezd s leteckou dopravou 
pro farnosti Kunštát a Sebranice. Zájezd doprovází kněz P. Petr Košulič a průvodce. 


