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Přátelé Boží, Vánoce v loň-
ském roce 2017 byly skutečně 
velmi intenzivní. Čtvrtá nedě-
le adventní – Štědrý den, Boží 
hod, svátek sv. Štěpána a za 
pár dní hned svátek sv. Rodiny 
a ještě ten den Silvestr a hned 
druhý den Slavnost Panny Ma-
rie – Nový rok. Člověk by si 
řekl, že těch mší svatých bylo 
nějak moc najednou. A určitě 
jsme měli tendenci se vyhnout 
některé z nich, když jsme si v 
duchu říkali: „Vždyť jsme v 
kostele každý den a někdy i 
dvakrát, a to je i pro otrlého 
katolíka moc...” Intenzivní 
Vánoce pro nás ale mohly 
být také určitou výzvou k za-
myšlení: Co je na Vánocích to 
důležité? Určitě to nebude jen 
účast na mši svaté. To bychom 
se z kolotoče konzumu asi ven 
nedostali. Určitě to nebude jen 
o tom, že máme dovolenou, 
i když ta k tomu taky patří. 
Ale asi si víc odpočinete na 
dovolené, kde nic neřešíte. 
Nebude to o stromečku a dár-
cích, vždyť i to nám přineslo 
spousty perných chvilek a 
stresu máme vždycky dostatek 
z jiných věcí. A koneckonců 
dnes, když něco potřebujeme, 
tak si to prostě koupíme, i 
když nejsou Vánoce. O čem 
vlastně ty Vánoce jsou? 

Tak asi před dvěma měsíci 
jsem v jednom regionálním 
plátku četl článek: Jak prožít 
Vánoce s Fengshui. Pro vás, 
kteří netušíte co je to Feng-
-cosi, jen ve zkratce: jedná se 
o čínskou duchovní praktiku. 
Předměty denní potřeby, do-
mácnost a pracoviště, zahrada  
atp. jsou uspořádány a tvaro-
vány tak, aby všeobsahující 
a všudypřítomná energie čchi 

Vánoční svátky začaly živým betlémem na náměstí

NAŠE SLIBY PLATÍ. S vánočním obdobím bývá spojena i tradice obnovy manželských slibů. 
V naší farnosti v den svátku Svaté Rodiny 31. prosince potvrdilo své závazky několik desítek 
manželských dvojic. FOTO: Jiří Suchomel.

Vánoce, to není nějaké výročí, 
ani památka. Také to nejsou 
jen city. Je to doba, kdy Bůh 
staví v duších betlém. Prosí 
nás jen o to, abychom mu 
uvolnili nějaký čistý koutek a 
mohli mu naslouchat. 

V Kunštátě můžeme na-
slouchat na Štědrý den již 
v pravé poledne, kdy k nám 
zaznívá radostné poselství 
o narození malého Ježíška 
v představení živého betléma.

Noví i osvědčení herci zú-
ročili čas strávený nácvikem,  
překonali trému a vydali ze 
sebe to nejlepší. Společně 
s nim jsme si mohli zanotovat 
vánoční koledy, kterými je 

představení protkáno.
Množství uvařené štědropo-

lední polévky a svařáku se rok 
od roku mírně zvyšuje a velmi 
štědrý je i dobrovolný příspě-
vek, který návštěvníci živého 
betléma věnují potřebným 
lidem z Kunštátu a okolí. Vý-
běr příjemců probíhá ve spolu-
práci se sociální komisí města 
nebo vedením základní školy. 
Letošní výtěžek činil patnáct a 
půl tisíce korun. Všem dárcům 
srdečně děkujeme.

Velkou radost nám dělá 
spousta lucerniček, které si 
přínášíte s sebou na náměstí, 
abyste si mohli domů odnést 
Betlémské světlo, které k nám 

připutovalo až z místa Ježíšo-
va narození. Toto světlo má 
do našich domovů symbolicky 
přinést pokoj a mír.

Kunštátské náměstí se 
v tuto dobu stává místem spo-
lečných setkání, místem kde 
si můžeme popřát radostné a 
požehnané Vánoce. 

Někdo může namítat, že 
je to pořád stejné. Ale vždyť  
zpráva o tom, že se Bůh roz-
hodl poslat na svět svého syna 
v lidské podobě, abychom mu 
mohli lépe porozumět a dů-
věřovat mu, nás musí uvádět 
v úžas nejen jednou do roka, 
ale každý den. 

Helena Videmanová

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ BRNĚNSKÉHO BISKUPA: 
Také v roce 2018 se můžeme každý den stávat jeden pro druhého darem.

K tomu každému z Vás ze srdce žehná
+ Vojtěch Cikrle
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DOKONČENÍ Z 1. STRANY
proudila, jak má. Jedná se ale i 
o praktiky, kdy člověk usměr-
ňuje všudypřítomnou energii 
čchi a díky tomu dosahuje 
harmonie s okolím a sám se 
sebou.

Je evidentní, že touha 
prožít Vánoce s Fengshui je 
touhou oprostit se od věcí, 
které nás stresují a touhou po 
harmonii a kráse. Tato touha 
sama o sobě je přirozená a je 
vepsána do srdce člověka. Na-
plnění této touhy se neskrývá 
v usměrňování jakési čchi, ale 
v pochopení, kdo do nás tuto 
touhu vložil a tedy pochopení 
toho, kdo ji chce v nás naplnit. 
Ovládnout energie je touha 
ovládnout věci nadpřirozené,  
a tedy jakási touha být pánem,  
tedy rovnat se Bohu. Takto ni-
kdy nepochopíme toho, který 
je láska a který se z lásky k 
nám stal člověkem – Ježíše. 
Proto se narodil jako křehké 
dítě, aby ukázal, že smysl 
a naplnění člověka není v 
jeho moci ovládat, ale v jeho 
schopnosti milovat. Fengshui 
je cestou ovládnutí a proto ne-
může být cestou lásky. Láska 
nevládne, láska slouží. Láska 
není mocná čarodějka, ale 
křehké a zranitelné dítě. Jen 
taková láska se může dotknout 
lidských srdcí a proměnit je. 
Dnes se lidé honí za Fengshui, 
čakrami a energiemi všeho 
druhu. Ale to, co nejvíce 
lidem chybí, je láska. Láska 
Boha, který se stal křehkým 
a zranitelným. Neseme v sobě 
touhu, a chceme ji naplnit stůj 
co stůj i kdyby to měl být hnůj. 
Ale právě do toho hnoje a 
chléva našeho života vstoupil 
Bůh. Malý křehký a bezbran-
ný, abychom pochopili. Kdo 
může, ať pochopí...

P. Petr Košulič

ŠTĚDRÝ DEN 2017. Kromě 
příležitosti potkat známé a 
popřát si k Vánocům a nové-
mu roku čekal návštěvníky 
kunštátského náměstí hraný 
příběh o narození Spasitele, 
betlémské světlo nebo miska 
polévky. 
FOTO: Karel Podsedník st.
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Kromě toho, že se na farní 
ples dostavili tři mudrci z vý-
chodu, jistě se už teď těšíte na 
návštěvu tříkrálových koled-
níků s papírovými korunami 
na hlavách. Vyhlížet malé 
poutníky můžete o víkendu 
13. a 14. ledna. 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, tj. na 
podporu Charity do zvlášt-
ní pokladničky, která bude 
při nedělních bohoslužbách 
14. ledna přímo v kostele.    

-ik-

Tříkrálová sbírka v Kunštátě a okolí

TICHÁ ADORACE V SEBRANICÍCH
pátek 2. února 2018 od 19:00 hodin v kostele

Jaká přání mají na srdci kun-
štátští i sebraničtí farníci, a co 
by rádi popřáli své farnosti, se 
můžete dozvědět v této anketě. 

Co přeji své farnosti do nové-
ho roku? 

Ivana KOTOUČKOVÁ (K)
Všichni jsme už přivítali a 
oslavili nový rok 2018. Proto 
bych vám všem chtěla popřát 
všechno nejlepší do nového 
roku, hodně štěstí, zdraví, lásky 
a Božího požehnání. Doufám, 
že tenhle rok bude pro všechny 
úspěšnější než minulý. 

Martin KRÁL (K) 
Začal bych frází: „Hodně štěstí, 
zdraví, lásky, úspěchu a Božího 
požehnání“, ale to se k farnosti 
moc nehodí. Spíše bych popřál 
farnímu společenství, ať hodí 
za hlavu své osobní problémy 
ve farnosti, neuzavírají se před 
ostatními a snaží se prohloubit 
společný farní život s Bohem, 
protože jak všichni víme, bez 
Boha to ve společenství nejde. 
Na závěr jako táborový vedou-
cí přeji vydařené farní tábory 
plné skvělých zážitků.

Veronika HOUDKOVÁ (S) 
Své farnosti bych do nového 
roku 2018 popřála rozrůstání 
a upevňování farního společen-
ství v náručí Boží milosti. 

Milada HLADILOVÁ (S) 
Naší farnosti bych popřála 
opravdu zapálené věřící. Nic 
v životě by se nemělo dělat 
napůl a o víře to platí taktéž. 
Takže ať jsme schopni a ochot-
ni se zapojit do toho, k čemu 
nás Bůh volá a zve, i když 
z toho máme někdy dopředu 
obavu. Je krásné vidět, když 
věci fungují i díky našemu 
třeba malému přičinění. Takže 
kéž má naše farnost nebojácné 
a odvážné farníky a funguje 
i v příštím roce alespoň tak, jak 
doposud. 

Hana ODEHNALOVÁ (S) 
Přeji všem hodně štěstí, 
zdraví a osobní pohody, a ať 
sebranická farnost vzkvétá jak 
doposud. 
připravila Kristýna Čechová

Děti ze sebranické farnosti se 
sešly na faře (dokonce přišly 
i maminky), aby společně 
prožily kreativní vánoční od-
poledne. Vyráběly si vlastní 
svíčky, pro ty více pečlivé 
bylo nachystané vystřihování 

vloček, zahrály si i několik her 
a to vše provoněla vůně tradič-
ních perníčků, které děti samy 
vykrajovaly. Každý z nás se 
mohl naladit na tu skvělou vá-
noční atmosféru. Vše proběhlo 
jako vždy zcela úžasně, i když 

vedoucí měli co dělat s roze-
hříváním vosku a přípravou 
samotných svíček, které si děti 
nakonec odnesly domů. A tak 
jsme se všichni začali těšit na 
kouzlo Vánoc.

Dominika Čechová

Kouzlo Vánoc

První měsíc nového roku 
s sebou nese také první farní 
karneval! Přípravy jsou tak 
v plném proudu a my už se 
s celým týmem těšíme na 
všechny jistě krásné masky. 
Letošní lednový program tak 

bude plný ledové zábavy. Děti, 
nezapomeňte pozvat také své 
kamarády! A kdyby některý 
z rodičů věděl o zajímavém 
dárku do tomboly, případně by 
sám rád něco něnoval, budeme 
moc rádi! 

Tak tedy v neděli 21. ledna 
od dvou odpoledne v Ledo-
vém království v sebranickém 
Kulturním domě! Čekat na vás 
bude Anna, Elsa, Olaf a další 
ledové postavy. 

Markéta Kudláčková

Karneval

PŘEDVÁNOČNÍ VÝROBA SVÍČEK. FOTO: archiv.
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 co nás čeká
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
 sobota 13. ledna, Kunštát 

neděle 14. ledna, okolní obce 

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

Dovolte mi malé ohlédnutí 
za adventní dobou. Inspirace 
z neznámých vyšších zdrojů 
přinesla nápad jak trochu 
čelit zvyku, který nám nabízí 
komerční rozměr vánočního 
těšení. Místo toho, aby děti 
psaly jen dlouhý seznam svých 
dárků, které od Ježíška chtějí, 
měly za úkol něco jiného. Po-
kusit se hravou formou napsat 
nebo nakreslit (podle věku) 
Ježíškovi dopis inspirovaný 
slovem nebo větou nedělní-
ho evangelia. První adventní 
týden dostaly děti na připra-
veném listu úkol bdít – tedy 
pozorně se dívat kolem sebe a 
napsat, za co mohou děkovat. 
Druhý úkolový list je vybídl 

k radování, třetí k modlitbě za 
někoho a čtvrtý k nakreslení 
obrázku. Kdo dopis vyplnil, 
mohl si jej vystřihnout, složit, 
zalepit, orazítkovat a dát do 
speciální schránky. Některé 
děti zvládly jeden úkol, někte-
ré všechny. Někomu pomáhali 
rodiče, jiný si poradil sám. A 
když pak na Štědrý den (to 
byla neděle ráno - vzpomí-
náte?) pan farář vytáhl košík 
s drobnostmi pro každé dítě, 
jeden aktivní dopisovatel pro-
nesl: „To je jasný, že dosta-
neme dárek, vždyť jsme psali 
několikrát Ježíškovi!“ Spojil 
si tak logicky věci přirozené 
s těmi nadpřirozenými. Jeden 
z dospělých pak projevil údiv 

nad tím, že nepřišlo nějaké 
zhodnocení, zvážení, změření 
této aktivity. Ale hodnocení 
tu není na místě. Jak chcete 
zvážit, kolik sil a času které 
dítě nad dopisem strávilo? 
Máte pravdu, v době nových 
komunikačních technologií je 
dopis psaný rukou anachronis-
mem. Ale vynaložené dětské 
úsilí by se mělo zúročit jako 
začátek rozhovoru mezi člově-
kem a jeho Stvořitelem. Jeho 
počátky jsou přece v bdělosti, 
vděčnosti a radosti. Máme 
svobodu se připojit a naštěstí 
vůbec nezáleží na tom, jak 
moc moderní či zastaralý je 
náš komunikační přístroj. 

Irena Kintrová

Opravdové dopisy pro Ježíška

Pokud jste slyšeli našeho otce 
Petra v moc pěkném kázání 
na Nový rok citovat myšlen-
ku „… že si Pán Bůh musel 
stvořit svět, aby měl kam 
postavit Betlém a jesličky…“ 
pak vězte, že její inspirací byla 
drobná knížka Karmelitánské-
ho nakladatelství, která u nás 
vyšla v předvánočním čase 
loňského roku s titulem „Jak 
si Pán Bůh postavil Betlém“. 

Autorem textu je španělský 
kněz a učitel Enrique Mo-
nasterio Hernández. Pro svoje 
malé žačky vymýšlel příběhy 

o biblických postavách, hvěz-
dách, figurkách z betléma, o 
oslíkovi, pastýřích, o stvoření 
světa. Každá z těchto skuteč-
ností ho inspirovala k pohledu 
za to, co je zjevné až tam, od-
kud se bere smysl věcí i jevů. 
Díky poetickým příběhům 
o stvořených věcech hovoří 
se srdcem na dlani o jejich 
tvůrci. 

V recenzích se objevovala 
přirovnání k filozofujícím 
textům Malého prince. Ale 
tuhle knížečku autor nepsal 
se záměrem vytvořit nějaké 

příběhy či pohádky, chtěl se 
jen zamyslet nad tím, co vá-
noce opravdu jsou. Vytvořil 
tak zbrusu nová podobenství 
o tom, jaký smysl tyto svátky 
mají a čemu nás mohou na-
učit… Být stejně opravdový 
jako dokáže být malé dítě, 
které nedělá nic napolovic 
– ze všech sil se raduje, pláče, 
vzdoruje, modlí, důvěřuje. 

Pojďme si na to vzpome-
nout a uchovejme si kousek 
místa v srdci pro malé dítě, ve 
kterém se Bůh stal člověkem. 

Irena Kintrová

Jak si Pán Bůh postavil Betlém

Jako již tradičně se o druhé 
lednové sobotě uskuteční 
v našem kostele Vánoční 
koncert, na němž vystoupí 
kunštátský chrámový sbor 
Tacet, který si stejně jako 
v minulých letech přizve 
další sborové kolegy. Na 
letošní koncert jsme pozvali 
spřátelený komorní sbor 
Conspirito, jenž vznikl před 

několika lety v Olomouci při 
kostelu sv. Mořice z popudu 
varhanice Dominiky Pudlo-
vé. V úvodu koncertu zazní 
letošní vánoční repertoár 
Tacetu, především pastorální 
Česká mše vánoční od Eduar-
da Marhuly. Následovat bude 
vystoupení sboru Conspirito, 
který si pro nás připravil 
pestré pásmo skladeb od stře-

dověkých duchovních písní 
po hudební zpracování textů 
básníka Bohuslava Reynka. 
Autorem této hudební úpravy 
je varhaník Jiří Lamač, jenž 
se na koncertu představí i 
vlastními varhanními im-
provizacemi. Koncert začíná 
v 18:00 hodin a všichni jsou 
srdečně zváni!

Jiří David

Vánoční koncert v kostele sv. Stanislava

VÁNOČNÍ KONCERT
 sobota 13. ledna, 18:00

kostel sv. Stanislava, Kunštát

Účinkují:
Kunštátský chrámový sbor 

TACET, 
řídí František Ostrý

Olomoucký komorní sbor 
CONSPIRITO, 

řídí Dominika Pudlová
Jiří LAMAČ, varhany 

FOTBALOVÝ TURNAJ
pro kluky 9 – 14 let

 neděle 21. ledna
Bližší info v ohláškách

SVÁTEK UVEDENÍ 
PÁNĚ DO CHRÁMU

(HROMNICE)
 pátek 2. února, 

Kunštát:
17:00 svátost smíření

18:00 mše sv. s žehnáním svící 
a světelným průvodem,
adorace a sv. požehnání

PAMÁTKA SV. BLAŽEJE
sobota 3. února

7:30 růženec
8:00 mše sv. a svatoblažejské
požehnání (pro zájemce i v 

neděli 4. února po mši svaté)

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
 pátek 9. února dopoledne

v domácnostech s udělováním 
sv. pomazání nemocných

PAMÁTKA 
PANNY MARIE LURDSKÉ

neděle 11. února
mše sv. s udílením 

sv. pomazání nemocných.
Podmínka: sv. smíření

POPELEČNÍ STŘEDA
 středa 14. února,

mše svatá: 
17:00 Sebranice
18:00 Kunštát


