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Bratři a sestry, adventní čas 
nastává a s ním nastává nový 
liturgický rok. Proč je litur-
gický rok jinak než ten kalen-
dářní? Liturgický kalendář je 
oproti klasickému záměrně 
posunutý, protože jeho cílem 
není počítání dnů a měsíců, ale 
odhalování dějin spásy. 

Advent nám připomíná 
čas Starého zákona, kdy pro-
roci, králové a obyčejní lidé 
židovského národa očekávali 
Mesiáše. K tomu se vážou i 
texty používané při liturgii o 
nedělích a všedních dnech. 
V tomto období, prožíváme 
jeden velký svátek, a to 8. 
prosince. Neposkvrněné početí 
Panny Marie. Tato slavnost má 
v adventu svůj velký význam, 
který často my věřící nedo-
ceňujeme. V čase očekávání 
Spasitele (advent) již Bůh při-
pravoval cestu k jeho příchodu 
skrze dva manžele, o kterých 
se nedočteme v Bibli, ale tra-
dice nám udává jejich jména; 
Jáchym a Anna. Tito dva byli 
Bohem určeni, aby přivedli na 
svět dívku, která bude zcela 
zvláštním způsobem uchráně-
na toho, co se dotýká každého 
člověka – hříchu. Bůh tak 
připravoval cestu k narození 
svého Syna. A tato slavnost 
nám to připomíná: „Co všech-
no Bůh udělal, aby mohl být 
Betlém?“ Přátelé, o čem je 
advent? O čem jsou Vánoce? 
Ne o dárcích, ne o rodině, ne 
o jídle, ale o tom, co všechno 
Bůh udělal, pro to, aby mohl 
být Betlém. Prožijme advent 
jako čas, kdy si uvědomíme, 
co všechno pro nás Bůh udělal. 
Co všechno udělal pro to, aby-
chom měli svůj Betlém, místo 
kde se narodil Spasitel.

P. Petr Košulič

PŘED SLAVNOSTÍ. Sestry Těšitelky z Rajhradu přijely pomoct s přípravou mše svaté ke cti sv. 
Huberta, kterou každoročně v listopadu pořádá jejich kongregace spolu se společností Inés Kun-
štát, spravující majetek kongregace ve měste a okolí, a farností. FOTO: archiv Těšitelek

DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ

V adventu nás čekají nedělní besedy
Je zvykem v naší farnosti, 
že nedělní odpoledne v době 
adventní věnujeme setkání na 
faře, kde se něco dozvídáme. 
V letošním roce tomu nebude 
jinak. Celkem proběhnou tři 
setkání, a to první, druhou a  
třetí neděli adventní. Poslední 
neděle je vždy věnována příle-
žitosti ke svátosti smíření.

Letošní adventní kavárna 

bude příležitostí dozvědět se 
něco nového o liturgii církve. 
Liturgický rok bude prvním 
tématem v neděli 2. prosince. 
Co vlastně liturgický rok zna-
mená a co v něm prožíváme. 
Zdánlivě prostá otázka a i 
odpověď. Ale možná nás něco 
překvapí… Vždy začneme 
společně modlitbou nešpor 
v kostele a následně se přesu-

neme do kavárny k posezení a 
povídání. První nedělní setká-
ní začne mimořádně později, v 
šest budou nešpory a po nich 
kavárna. O dalších nedělích se 
sejdeme vždy v půl páté na ne-
špory a v pět v kavárně. Budu 
se těšit na setkání s každým, 
kdo se chce něco dozvědět a 
rozšířit si svoje vědomosti. 

P. Petr Košulič

Doba, kdy se těšíme na Ježí-
šův příchod o Vánocích, je tu. 
Podobně jako očekávali Izrae-
lité narození Spasitele, Ježíše 
Krista, doufáme v Jeho pří-
chod i my. Když ale myslíme 
jen na sebe a svoje pohodlí, 
podobá se naše duše vyprahlé 

pustině. Stejně jako pustina 
potřebuje vláhu, aby vznikla 
naděje, že z ní vyklíčí nová 
rostlina, potřebuje osvěžit i 
naše duše. Během adventu v 
kostele zaznívá píseň, ve které 
zpíváme: „rosu dejte, nebesa, 
shůry“. Tou rosou je pro naši 

duši Písmo svaté.
V kostele jsou připraveny  

kapky rosy s citátem z Bible, 
o kterém můžeme přemýšlet a 
zapamatovat si ho. S ním sou-
visí i drobný úkol. Protože bez 
vláhy není život, pokusíme 

Děti budou v adventu oživovat strom



 anketa
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Co letos napíšeš Ježíškovi?

Milena VÁLKOVÁ, 18 let
Milý Ježíšku, jediné co si 
přeji, je to, aby se celá rodina 
sešla ve zdraví pod vánočním 
stromečkem, na Boží hod a na 
všechny ostatní dny spojené 
s Vánocemi. Jako malá jsem 
si přála panenku bárbínku, 
později knížky, kosmetiku, 
oblečení a další materiální 
věci. Ale myslím si, že to vše 
k tomu dětství patří a každý si 
tím musí projít, protože je to 
krásné. Čím jsem starší, uvě-
domuji si, že Vánoce nejsou 
od toho, abychom se těšili, že 
něco dostaneme, ba naopak 
od toho, že někomu uděláme 
radost. Ale hlavně to, aby 
jsme si srdcem prožili dny, 
které jsou určeny pro setkání 
s rodinou a přáteli. Myslím si, 
že pokud někdo tyto chvíle s 
rodinou přes rok zanedbává, 
měl by se nad sebou zamyslet 
a určitě se s nejbližšími setkat 
a do příštího roku se polepšit. 
Protože hračka nebo něco 
jiného se nám může rozbít, 
ale rodina tu budu navždy, ať 
se děje cokoliv. Také si přeji, 
abychom si my lidé nedělali 
na tom světě zbytečně zle, 
protože ty vrásky nám za to 
opravdu nestojí. Ježíšku, také 
bych Tě chtěla poprosit, aby 
jsi svojí láskou obdaroval ty, 
co jsou v těžkých chvílích, 
jako například děti a senioři 
v nemocnici, ti, co nemají 
domov a ty, co svými špat-
nými skutky někomu ublížili. 
Protože o Vánocích by nikdo 
neměl být sám. A za to vše Ti 
že srdce děkuji 

Anežka HLADILOVÁ, 16 let
Kdybych byla malá, psala 
bych si o věci, který moc chci, 
ale většinou to byly věci na 
chvilku. Teď si píšu o věci, 
který mají využití na delší 
dobu a dávají aspoň trochu 
smysl... Když teda nepočítám 
metrovýho plyšáka lenochoda, 
kterýho fakt pořebuju, žejo! 
Teď v mým věku se už obra-

Ve středu 5. prosince bude 
mše svatá začínat mimořádně 
už v pět hodin. To abychom 
nezmeškali závěrečnou ne-
beskou návštěvu. Zřejmě jsme 
byli hodní, protože se k nám po 
roce opět podívá světec v do-
provodu andělů. Účast dětí je 
žádoucí až povinná, předškolní 
raději s doprovodem. PS: Všem 
čertům je do našeho kostela 
jednou provždy, neodvolatelně 
a věčně vstup zakázán! 

-ik-

Mikuláš přijdePo mši do kavárny

Naše kunštátská farnost se 
zapojila do programu, kte-
rým se finančně podporují 
chudí – „Adopce na dálku“. 
Podpořili jsme dvě indické 
děti – chlapce Ravivarmu a 
dívku Meghannu ve školní 
docházce. Protože Ravivarma 
už školu skončil, přemýšleli 
jsme, koho dál díky smyslu 
pro dobročinnost, který ve far-
nosti vidíme, podpořit. Volba 
Pastorační farní fady zvážila 
návrh podpořit boskovického 
rodáka – salesiánského kně-
ze P. Petra Cvrkala, který se 
věnuje těm nejchudším lidem 
v Bulharské Zagoře a Kazan-
laku. 

Českých misionářů ve svě-
tě není mnoho, lehce se všich-
ni vešli na fotkách do nového 
kalendáře (jedna fotka na dva 

týdny), který vydala česká 
pobočka Papežských misij-
ních děl (schválně si to zkuste 
spočítat, kolik jich je). Sale-
siánští misionáři pracovali za 
minimální mzdy z biskupství, 
které v důsledku restituční po-
litiky státu už na jejich platy 
peníze nemá, takže je musí 
platit jejich řehole. Potřebují 
základní prostředky k zajiště-
ní životních potřeb, k úhradě 
zdravotního a sociálního po-
jištění. Proto vznikl projekt 
pomyslné „adopce“ těchto 
kněží nebo sester. Můžeme je 
podpořit libovolnou částkou, 
třeba i jedenkrát ročně. Na 
oplátku dostaneme zprávy o 
jejich činnosti nebo nějakou 
drobnost z místa jejich půso-
bení. Největší odměnou je ale 
to, že se jejich prostřednictvím 

můžeme smysluplně podílet 
na misijním působení církve. 

Až bude o první misijní 
neděli v předsíni kostela stole-
ček s drobnými dárky a vy se 
rozhodnete přispět, znovu tak 
podpoříte chudé indické dítě 
s nadějí na lepší budoucnost 
a také jednoho z „našich“ lidí 
v misiích a jeho prostřednic-
tvím chudé a maličké.  Po-
kud byste přispět 2. prosince 
nemohli, můžete přímo panu 
faráři přispět i později. Někte-
ří z vás P. Petra Cvrkala znáte, 
takže pro nás není cizí. Pokud 
se nám jej podaří alespoň tro-
chu podpořit, určitě se za námi 
přijede i podívat a konkrétně 
uvidíme, jak i ta naše pomy-
slná troška pomůže. Doufáme 
ve vaši štědrost. 

-ik-

Farnost adoptuje misionáře v Bulharsku

Je to tady. Konečně nebudeme 
naše děti odhánět od počítačů. 
Budeme se těšit a dokonce je 
budeme nutit! Aby nám, starší 
generaci, přečetli, co se píše 
na „farním fejsu“. O žádnou 
z akcí – a že jich máme ve far-
nosti požehnaně (a tak to má 
být ☺) – už nepřijdete a záro-
veň se potěšíte tím, jak naše 
farnost pod naším osvíceným 
panem farářem žije. Takže 
nahlédněte. Adresa je „farnost 
Kunštát“. Potěšte sebe i nás a 
sdílejte s námi.

-lc-

Farnost má svůj 
facebook

Chcete vyměnit králíka? 
Potkat v neděli po mši pana 
faráře a nechat si ještě jednou 
vysvětlit kázání? Dát si sklen-
ku kvalitního moravského 
vína nebo pravé kapučíno? 
Nebo se jen cítíte osaměle, 
protože děti vylétly z hnízda? 
Nebo jste ministrant, co má po 
mši hlad jako vlk?

Tak to musíte otevřít ta 
těžká vrata fary, nakouknout 
do „naší farní kavárny“ a ne-
chat se zahřát vřelým pocitem 

farního společenství, které si 
stále má co říct.

Co to stojí?  Kafe – pět ko-
run. Občerstvení – v pečení se 
střídají ženy z farnosti.  A tro-
chu té hrdosti, protože přece 
půjdeš někam, kde asi nikoho 
neznáš... a hele on to je pán, 
co ti při mši podal ruku...

A kdo tomu všemu ted‘ 
dává péči a duši a uklízí a 
chystá ? Vždy usměvavá paní 
učitelka Evička Lepková. 

-lc-

V sobotu 10. listopadu se v 
Brně konal již 26. Meziná-
rodní fotbalový turnaj Kol-
pingova díla ČR. Turnaje se 
zúčastnilo jedenáct týmů z 
ČR, Německa, Maďarska a 
Rumunska. 

Družstvo KR Kunštát 
složené z kunštátských a se-
branických farníků vstoupilo 
do základní části úspěšně a 

překvapivě postoupilo ze zá-
kladní skupiny do vyřazovací 
fáze turnaje, kde se nám poda-
řilo postoupit do semifinále. 
V semifinále jsme na naše 
soupeře, pozdější vítěze tur-
naje z Horního Kosova, nesta-
čili a po porážce s rumunským 
soupeřem jsme se umístili na 
krásném čtvrtém místě. 

Michael Král

Kunštátský Kolping těsně bez medaile

ROZPIS ÚKLIDU KOSTELA NA ROK 2019
Pokud se chcete nově připojit k těm, kdo uklízejí kostel, nebo 

naopak musíte svou službu ukončit, oznamte to 
co nejdříve Heleně Videmanové.
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cím s prosbama spíš k Ježíši, 
kterýho už nevnímám jen jako 
malý miminko, co mi nosí 
hmotný dárky na Vánoce.

Lenka ČECHOVÁ, 19 let
Mám pocit, že materiálně 
nic nepotřebuji. Hlavně aby 
všichni kolem mě byli šťastní, 
zdraví a měli se rádi! Kdybych 
ale přece jen měla prosit o ně-
jaký dárek, nejspíš by to byla 
letenka do Česka. Ráda bych 
byla aspoň na Vánoce doma 
s rodinou. 

Nikola PRUDKÁ, 6 let
Ahoj milý Ježíšku, moc bych 
si přála abys mi letos přinesl 
hodně dárků. Přála bych si 
kočičkovou aktovku, těžký 
puzzle a lego friends karavan. 
Tvoje Nikolka.

Daniela PRUDKÁ, 3 roky
Milý Ježíšku, přeju si moc dá-
rečky – knížečku a lego duplo. 
Milovaná Danielka.

Alžběta LEPKOVÁ, 15 let
O to, abych dokázala přijmou 
sebe samu a všechny lidi ve 
svém okolí takové, jaké je Bůh 
stvořil. A nějaké to oblečení 
nebo knížka by se taky hodily.

Vojtěch OLŠAN, 10 let
Milý Ježíšku, přeji si zdaví 
pro naši celou rodinu, aby byl 
ve světě mír a možná nějaké 
drobné dárečky.

Dominika ČECHOVÁ, 19 let
Vždycky si přeji něco prak-
tického. Letos asi nebudu 
náročná. Popravdě řečeno ani 
nevím, co bych si tak mohla 
přát, ale určitě budu potře-
bovat slovník, protože ten se 
hodí vždycky. Nakonec se asi 
víc těším na pohádky než na 
dárky, takže kdyby nám letos 
Ježíšek nadělil nějaké hezké 
nové pohádky, by to bylo fan-
tastické. 

Aneta SOJKOVÁ, 15 let
Milý Ježíšku, prosím Tě o 
klidné a radostné Vánoce, kdy 
se celá rodina znovu sejde a ať 
o Vánocích není nikdo sám

připravil Václav Líkař

V sobotu 24. listopadu jsme 
se opět sešly s maminkami a 
dětmi na faře v Sebranicích. 
Vyráběly jsme adventní věnce 
na charitativní jarmark určený 
pro našeho nového adoptova-
ného chlapce Norberta Erigu 

z Ugandy. Jarmark se konal 
následující neděli 25. listopa-
du u fary. Abychom si vyrábě-
ní zpříjemnily, napekly jsme 
si s sebou bábovky a maminky 
si uvařily svařák. Atmosféru 
nám zpříjemňovaly koledy a 

dokonce jsme si i zazpívaly. 
Touto cestou bychom chtěly 
poděkovat Romanu Houdkovi 
a jeho strýci, kteří tuto akci 
přišli podpořit. Bohu díky.

Anna Čechová 
a Tereza Štenclová

Zima je často spojována s ple-
sy a společenskými událostmi. 
Aby ani děti nezůstaly zkrátka, 
připravujeme pro ně již druhý 
farní karneval! Na všechny 
děti (i dospělé) se těšíme 
v neděli 20. ledna 2019 od 

dvou hodin v Kulturním domě 
v Sebranicích. Loni jsme v 
Ledovém království mohli mít 
strach, aby z nás nezůstal kus 
ledu. Letos jde ale do tuhého 
– snad každému z nás, a hlav-
ně dětem, zůstanou naše zaob-

lené tvary a nezbudou z nás 
jen hranaté kostky, tématem 
tohoto ročníku je totiž MINE-
CRAFT! Kdo by rád přispěl 
do tomboly, má možnost u 
pana faráře nebo u mě.

Markéta Kudláčková

Co nás čeká na letošním farním karnevale?

Podzimní zprávy ze sebranické fary

NA PODPORU ADOPCE NA DÁLKU. Předadventní jarmark v Sebranicích. FOTO: J. Votoček

Ladislav Heryán se v posled-
ní době stal trochu známější 
osobností, ale pro ty, kdo o 
něm neslyšeli, by bylo dobré 
uvést několik údajů. Je to ka-
tolický kněz – salesián, narodil 
se v roce 1960, učí v Praze na 
Jaboku (teologická a pedago-
gická škola), studoval biblistiku 
v Římě, přátelí se s hudebníky a 
nejrůznějšími lidmi napříč všemi 
žánry a společenskými vrstvami. 
V osobním kontaktu je plachý, 
ale je z něj cítit upřímnost a ryzí 
touha žít přes všechna svoje 
omezení a chyby evangelium… 
Nakladatelství Vyšehrad čerstvě 
vydalo knížku, ve které s ním 
vedl rozhovor Jan Beránek a 

jmenuje se „U  Božího mlýna“. 
Je to strhující čtení o životě to-
hoto člověka, který je plný pro-
tikladů – původem introvert se 
stane osobou veřejnou – knězem. 
Obyčejný kluk z dělnické rodiny 
vystuduje tři vysoké školy… 
Naprosto skvělý společník, hlu-
boce vzdělaný intelektuál, dobrý 
muzikant, osoba pomazaná 
– otevřeně mluví o svých selhá-
ních, špatných životních cestách, 
hříších. Ne proto, aby byl slav-
ný. Ne proto, aby se chlubil, ale 
proto, že se nebojí být upřímný, 
omylný, nepatrný a chybující. 
Že vidí naději tam, kde to ostatní 
vzdali. Že je zdravě sebekritický 
tam, kde by se ostatní styděli, 

aby se o nich vědělo, že nejsou 
svatí… Jeho postoj k životu 
a víře v náznacích připomíná 
fascinující osobnost muže, který 
přijal jméno František a chce být 
opravdovým otcem nás všech… 
Oba tito muži mají společnou 
touhu – neukazovat na sebe, 
ale na Toho, který dává životu 
smysl. 

Proč tuhle knížku číst? Mož-
ná proto, že jste zvědaví stejně 
jako každý, kdo Heryána potkal 
– jak to ten Ladislav jenom dělá, 
že je na něm poznat, že žije 
s Kristem? 

Jan Beránek, Ladislav Heryán: 
„U Božího mlýna“ Vyšehrad 2018.

Irena Kintrová

Knížka, kterou je dobré neminout
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 co nás čeká

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
Štědrý den, pondělí 24. prosince

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

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

 9:30 mše svatá, Sebranice

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

9:30 mše svatá, Sebranice, 

 Svátek sv. Jana Evangelisty, čtvrtek 27. prosince
18:00 mše sv. s žehnáním vína,

po mši sv. setkání a degustace v kavárně na faře

Svátek Sv. rodiny, neděle 30. prosince 
Při mších obnova manželských slibů

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

17:00 děkovná mše svatá, Sebranice

Matky Boží Panny Marie, Nový rok, 1. ledna 2019
8:00  a 11:00 mše svatá, Kunštát

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

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
sobota 5. ledna 2019

v okolních obcích (Hlu-
boké, Sychotín, Rudka, 

Újezd, Zbraslavec)

neděle 6. ledna 2019
v Kunštátě

se pomocí našich kapek rosy 
zavlažovat suchý pařez, aby z 
něj vyrostl strom. Každý, kdo 
splní úkol, kapku vybarví a 
přinese do nádoby ke kořenům 
pařezu, aby z ní mohl brát 
vláhu. Navíc za každou účast 
na nedělní bohoslužbě mohou 
děti přidat na jeho výhon jeden 
zelený lístek. Podaří se nám, 
aby se strom do Vánoc zazele-
nal a mohl vykvést?

Jana Prudká

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

Adventní noční putování za-
hájíme v pátek 14. prosince 
v sedm večer před kostelem 
v Kunštátě. Cesta bude dlouhá 
asi deset kilometrů a zavede 
nás do kostela sv. Jeronýma, 
kde budeme slavit mši svatou.

-hv-

Noční pouť

SKORO KOMPLETNÍ. Nová farní rada má za sebou první setkání, zůstávají ještě dvě místa, která 
pan farář zatím neobsadil. FOTO: Jiří Suchomel.

VI. FARNÍ PLES
sobota 12. ledna 2019
od 20:00, KD Kunštát

hraje Arcus
Prosíme, pomozte se zajištěním 

tomboly.
Předprodej vstupenek od poloviny 

prosince v prodejně P. Palme.

Středa 5. 12. v 17:00 
mše sv. pro děti a přijde 

Mikuláš

Rorátní mše sv. – soboty 
8. 12. a 22. 12. v 7:00, po 

mši sv. snídaně, 
čtvrtek 13. 12. v 6:00

Pátek 14. 12. noční 
putování. Vyrážíme 

v 19:00 od kostela v Kun-
štátě, putujeme do Křetína, 

kde zakončíme mší sv.

Neděle 23. 12. svátost 
smíření před Vánoce-

mi,14:00–16:00 Sebrani-
ce, 16:00–19:00 Kunštát

Pátek 4. 1. první pátek 
v měsíci, 17:00 sv. smíře-
ní, 18:00 mše sv., adorace 

a svátostné požehnání

Sobota 5. 1. První sobota 
v měsíci, 7:30 Růžencová 
pobožnost, 8:00 mše sv., 
9:00 žehnání tříkrálovým 

koledníkům

Neděle 6. 1. Slavnost Zje-
vení Páně – Tří králů,
8:00 a 11:00 mše sv. 

v Kunštátě s žehnáním 
vody, kadidla 

a křídy (a zlata)
9:30 mše sv. v Sebranicích 
s žehnáním vody, kadidla 

a křídy (a zlata)

Středa 9. 1. adorační den,
7:00 mše sv.,

17:30 zakončení 
adoračního dne

Neděle 13. 1. Svátek křtu 
Páně, 8:00 a 11:00 

mše sv. Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice

ŽIVÝ BETLÉM 
pondělí 24. prosince

od 12:00, náměstí

►příběh o narození Spasitele
►polévka

►betlémské světlo
►koledy


