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slovo otce Petra
Drazí farníci, přátelé a kamarádi, 
moje farní rodino,

po dvou letech můžeme proží-
vat dobu postní a Velikonoce tak, 
jak jsme zvyklí. Tedy se všemi 
obvyklými aktivitami a boho-
službami. Přesto si myslím, že je 
dobré, aby to, co máme za sebou, 
nás vedlo k hlubšímu prožití veli-
konočních svátků.

Co nám Kristus získal svou 
smrtí a zmrtvýchvstáním?

Řekneme, že spásu. Ale co to je 
ta spása? Je dobré si všimnout slo-
va spása v latině. Slovo SALUS, 
nemá jen význam „spása“, ale též 
„zdraví“. Kristus nám získal nejen 
věčný život, ale také zdravý život 
s Bohem, zdravý vztah k Bohu. 
Oddémonizoval nám obraz Boha, 
kterého se nemáme bát, ale máme 
ho milovat, protože on nás miloval 
dříve než my jeho. Slovy ev. Jana: 
„Tak Bůh miloval svět, že dal své-
ho Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věč-
ný.“ Salus – spása je tedy zdravý 
vztah k Bohu.

Jako vždycky nás čeká příleži-
tost ke sv. smíření, která je obno-
vením křestní milosti, a tedy nevy-
hnutelně patří k Velikonocům, kdy 
o velikonoční vigilii obnovíme 
svoje křestní rozhodnutí a ozdraví-
me svůj vztah s Bohem.

Svatý týden zahájíme žehná-
ním ratolestí na Květnou neděli a 
prožijeme společně jako farnost 
Svatý týden, který vyvrcholí vigi-
lií Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. 
Velikonoční oktáv – prodloužení 
Slavnosti Zmrtvýchvstání proži-
jeme jako velkou slavnost, kterou 
zakončíme Svátkem Božího milo-
srdenství na 2. neděli velikonoční. 

Chci Vás každého zvlášť a sou-
časně všechny pozvat ke slavení 
Velikonoc a k prožití všech jednot-
livých prvků této slavnosti Veliké 
noci Kristova Zmrtvýchvstání.

o. Petr

Naši biřmovanci v Římě                  foto: Aneta Sojková

pokračování na 3. straně

Zápisky z pouti do Říma
Neděle - Náš výlet do Říma 
začal v neděli odpoledne na br-
něnském hlavním nádraží. Ko-
lem půl šesté jsme se naposledy 
přepočítali, zkontrolovali jsme, 
zda máme všechny potřebné 
doklady, a nasedli jsme do vla-
ku směr Vídeň. V rakouském 
hlavním městě jsme po krátkém 
čekání přestoupili na vlak Ni-
ghjet, který nás měl zavézt až 
do Itálie. Noc byla celkem dob-
rodružná a to hlavně ve chvíli, 
kdy jsme z odjíždějícího vlaku 
mávali několika členům výpra-
vy, kteří zůstali stát na nástupiš-
ti kdesi v severní Itálii.

Pondělí - Vše ale dobře do-
padlo a před polednem jsme 
vystoupili ve Věčném městě 
v počtu nezměněném. Naše 
ubytování se nacházelo kou-
sek od nádraží, a tak jsme nej-
prve zamířili tam. Pro popis 
apartmánu bych využila hlášku 
z jednoho oblíbeného filmu – 
přecházel z něj zrak. Proto jsme 
se v něm dlouho nezdrželi a po 
krátkém odpočinku jsme vyra-

zili do římských ulic. První za-
stávkou byla nedaleká bazilika 
Santa Maria Maggiore. Odtud 
jsme (s přestávkou na italskou 
zmrzlinu) pokračovali k Late-
ránské bazilice, Svatým scho-
dům a baptistériu. Večer jsme 
byli tak unavení, že jsme se do 
našeho bytu skoro těšili.

Alžběta Lepková
Úterý - Dopoledne jsme se 

metrem dopravili do Vatikánu 
a zde jsme strávili většinu dne. 
Prohlédli jsme si baziliku sv. 
Petra, která je mistrovským dí-
lem sama o sobě, a dozvěděli se 
spoustu nových a zajímavých 
informací zasahujících i do 
historie naší země. Vystoupa-
li jsme na samý vrcholek ko-
pule a kochali se výhledem na 
Věčné město. Na náměstí jsme 
pak vyfotili pár památečních 
fotek. Dále jsme šli procház-
kou k finské ambasádě, kde nás 
ohromil další pohled na město 
pod námi, pak jsme pokračo-
vali k Pantheonu na výbornou 
zmrzlinu (v nabídce bylo 150 

druhů – těžká volba). Po cestě 
jsme se stavili v bazilice Santa 
Maria in Trastevere, která je 
považována za nejstarší kostel 
v Římě. Od Pantheonu jsme 
se vraceli na ubytování pěšky 
městem ozářeným zapadajícím 
sluncem. Pod bazilikou Santa 
Maria Maggiore na nás čekalo 
překvapení – narazili jsme na 
typickou italskou demonstraci. 
Chvíli jsme zvědavě přihlíželi, 
nejodvážnější z nás by se bývali 
rádi přidali, ale únava a hlad nás 
zmohly natolik, že jsme se radě-
ji vrátili do našeho apartmánu.

Michaela Trčková
Středa - Byla asi nejnabitěj-

ším dnem. Metrem jsme dojeli 
do Vatikánu, odkud jsme vyra-
zili k Andělskému hradu. Prošli 
jsme se po Andělském mostě a 
městem došli k náměstí Piazza 
Navona a zde navštívili kostel 
Sant’Agnese in Agone. 

Nedaleko Piazza Navona se 
nachází Pantheon, který jsme si 
také měli možnost prohlédnout. 
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Byli jsme rádi, že jsme se moh-
li někde schovat, protože byla 
neskutečná zima. Se západem 
slunce jsme se vydali lodí zpět 
na Staten Island, kde na nás čekal 
otec Carlos. Společně jsme slavili 
španělskou mši sv., které jsem ne-
rozuměl ani slovo. Po mši sv. nás 
Carlos vytáhl na večeři do místní 
speciální restaurace, která patřila 
jeho kamarádovi taktéž z Kolum-
bie. Večeře byla velmi vydatná. 
Po čtyřech předkrmech přede 
mnou přistál tři centimetry tlustý 
steak velikosti podrážky mé boty 
a k němu tři obrovské krevety. 
Jen jsem vykulil oči a řekl jsem, 
že už jíst nebudu. No, zdolal jsem 
polovinu steaku a všechny kreve-
ty. Odjížděl jsem notně nacpaný. 
Po hodině a půl cesty autem zpět 
domů jsme přijeli k půlnoci a šli 
jsme spát.

Třetí den byl čtvrtek a otec 
Miguel měl nějakou práci ve 
farnosti. Jel jsem proto do centra 
NY sám. Předtím mě vyvezl na 
americkou snídani do americké 
restaurace. Kotel kafe a vajíčka 
Benedikt, která by zasytila dva 
až tři strávníky, byly po ránu do-
statečnou výzvou. Pak jsem jel 
sám do centra města. Prošel jsem 
si opět místa, kudy jsme v před-
chozích dnech chodili, a udělal si 
pár fotek. Více času jsem věnoval 
Central Parku, po hodině chůze 
jsem došel asi do jedné třetiny. 
A potom několik dalších zajíma-
vých míst - Empire State Building 
a Chrysler Building, jedny z prv-
ních mrakodrapů v NY, nádherné 
architektonické stavby. Bohužel 
Empire State byla zrovna zavře-
ná a Chrysler byl nepřístupný 
veřejnosti. V pozdním odpoledni 
jsem se vlakem vrátil domů. No, 
bylo to přinejmenším o chlup. 
Grand Central Terminal má asi 
150 nástupišť, což je dost těžké 
k orientaci. Věděl jsem, kdy vlak 
jede a kterým směrem. Jen jsem 
se špatně zorientoval a místo na 
odjezdy jsem se díval na příjez-
dy. Sedl jsem si do vlaku. Bylo 
divné, že v něm nikdo nesedí, tak 
asi po pěti minutách jsem vylezl 
a zjistil, že sedím v tom, který 
právě přijel. Ten můj jel z jiného 
nástupiště. Ale stihl jsem ho a 
domů jsem se dostal v pořádku. 
Večer pak následovala společná 

večeře na rozloučenou, protože 
jsem v pátek odjížděl do Bostonu. 
Večeře se zúčastnil Mons. Timo-
thy, otec Paul z Indie, o. Joseph, o. 
Christopher, o. Miguel a já. Byl to 
veselý a pěkný večer. O. Timothy 
uměl italsky, tak jsem měl další-
ho člověka, se kterým jsem mohl 
vcelku rovnocenně komunikovat. 
Po večeři jsme pak s Miguelem 
ještě poseděli a rozloučili se. Dru-
hý den v poledne jsem opouštěl 
Greenwich a NYC a přesouval se 
vlakem do Bostonu.

V pátek ráno po snídani mi 

ještě Miguel ukázal, jak vypadá 
farnost a co všechno vlastně ve 
farnosti mají. A v poledne mě 
Uber – místní forma taxi, odvezl 
na nádraží, odkud jsem odjížděl 
do Bostonu. 

V Bostonu na mě čekal Mi-
guelův kamarád Ernesto. Ernesto 
je Kubánec, který emigroval do 
USA v patnácti letech. Je studen-
tem posledního ročníku teologie, 
jáhenské svěcení bude mít letos 
v srpnu. Působí ve farnosti Nej-
světějšího Spasitele ve východ-
ním Bostonu. S Ernestem jsem se 
poprvé viděl a seznámil až při pří-
jezdu do Bostonu. Hovořil ang-
licky a španělsky, takže naše kon-
verzace zpočátku trošku vázla, 
ale jak jsem si zvykl, tak jsme se 
postupně rozpovídali. Ernesto je 
velmi komunikativní, a proto po-
stupně odpadaly jazykové bariéry 
a naše komunikace se rozvinula. 

Po příjezdu a ubytování mi Ernes-
to ukázal budovu fary. Poté jsme 
šli společně na mši sv. do koste-
la, opět slavenou španělsky. Tam 
jsem se seznámil s otcem Tho-
masem, místním farářem, který 
působil čtyřicet let v Bolívii. Po 
mši sv. jsme s Ernestem vyrazili 
na prohlídku blízkého okolí a do, 
jak tvrdil Ernesto, nejvyhlášenější 
pizzerie v Bostonu – Santarpio’s. 
Při večeři mi řekl, že je tam po-
prvé v životě, což mě dost roze-
smálo. Po návratu jsem se pak 
ještě setkal s místním kaplanem 

o. Americem ze Salvadoru. Noc 
byla klidná, ne tak druhý den. Už 
od středy předpověď počasí hlási-
la, že v Bostonu a NY má být sně-
hová bouře. Vzhledem k tomu, že 
Boston je asi o 300 km severněji 
než NY, zasáhla bouře Boston 
v plné síle. Celý den sněžilo, ale 
nejen to. Foukal tak silný vítr, že 
se nedalo ani vylézt ven a byla 
neskutečná zima. Tak jsme zůstali 
všichni zavření na faře. Vstáva-
li jsme pozdě, obědvali pozdě a 
celý den byl ve znamení odpočin-
ku a spánku. Večer opět mše ve 
španělštině. Poprvé jsem ale vě-
děl, co se zrovna děje, a ne to jen 
odhadoval. Velkým pomocníkem 
mi byl můj iPad. Po mši sv. jsme 
společně povečeřeli a povídali 
si dlouho do noci. Komunikace 
byla složitá. Obyvatelé domu 
spolu běžně mluvili španělsky, 
přede mnou museli mluvit anglic-

ky, ale někdy jim to ujelo a začali 
brebentit v mateřštině, takže jsem 
najednou vůbec nevěděl, o čem je 
řeč. No, bylo z toho docela dost 
veselí a smíchu.

Nedělní ráno nás přivítalo sví-
tící slunce. Na začátku dne jsme 
společně slavili mši sv. Jak jinak 
než ve španělštině. Ve farnosti je 
v neděli celkem pět mší sv. Čtyři 
jsou španělsky a jen jedna je ang-
licky – prý tam chodí tak 10 lidí. 
Zato ty španělské jsou narvané. 
No, opět to byl zážitek, a to nejen 
vizuální, ale i sluchový. Mešní 
písně byly velmi rytmické, až ta-
neční. No, jiný kraj, jiný mrav. Po 
mši sv. a snídani jsme s Ernestem 
vyrazili do centra města. Všude 
bylo neskutečné množství sněhu 
a auta byla zavátá až po střechy. 
Kvůli sněhu nejelo metro, takže 
jsme nakonec museli jet autem. 
Prošli jsme celé centrum Bostonu, 
naobědvali se v italské restauraci. 
Žije zde velká komunita Italů. 
Viděli Independent Hall – místo, 
kde byla podepsaná Deklarace 
nezávislosti státu Massachusetts 
na Británii, dále místní radnici a 
budovu Kapitolu – sídelní budova 
guvernéra státu. V hlavním městě 
každého státu se nachází budova 
Kapitolu velmi podobná budově 
Kapitolu ve Washingtonu, ovšem 
menší. Prošli jsme Central Par-
kem, kde bylo obrovské množ-
ství lidí se sáňkami a lyžemi, do 
přístavu ke kostelu Panny Marie 
Dobré naděje – bývalý kostel ná-
mořníků. Odtud pak městem zpět 
k našemu autu. Velká zima, mno-
ho sněhu a my jsme byli za celé 
odpoledne tak vymrzlí, že jsme 
byli rádi, že jedeme domů. Večer 
jsme opět strávili u večeře s dob-
rým vínem. Já povídal o svých 
farnostech a otec Thomas o svém 
působení v Bolívii. Byl to velmi 
pěkný večer. Spát jsme šli skuteč-
ně pozdě. Pondělí byl den mého 
odletu. Dopoledne jsem si zabalil 
věci. Pak jsme společně s Ernes-
tem měli tzv. brunch (snídaně a 
oběd dohromady) a v půl jedné 
jsem vlakem opouštěl bostonské 
univerzitní nádraží, kam mě Er-
nesto odvezl autem. S Ernestem 
jsme se za ty tři dny velmi spřá-
telili a domluvili se, že o prázd-
ninách přijede do naší farnosti 
do ČR. Stejně tak i otec Miguel 

Cesta do Ameriky - část druhá
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Sebranický kostel má nové ubrusy

VESMÍRNÝ KARNEVAL
24. 4. 2022 od 14:00

Jste všichni srdečně zváni.

Postní pátky

Bystré oko sebranických 
farníků možná v uplynulém 
měsíci zaznamenalo jiskry 
vycházející z bočních oltářů 
kostela. Nové ubrusy, které 
boční oltáře zdobí, jsou totiž 
doplněné starými krajkami 
s třpytivými červenými a bí-
lými kamínky, které si možná 
dříve narození farníci pama-
tují z dřívějších dob. Původní 
ubrusy s těmito krajkami již 

byly ve špatném stavu a leže-
ly v krabici, zachovalé krajky 
tak byly vypárány a dnes mo-
hou dělat parádu na ubrusech 
nových. Díky patří ochotným 
ženám ze Sebranic, které se 
postaraly o párání, a ženám 
z Voděrad, které na své nákla-
dy nové látky koupily. Zvláš-
tě pak paní Lepkové, která 
ubrusy ušila. 

-mk-

Milí farníci, v letošní po-
stní době budou pořádány 
modlitební postní pátky. 
Modlitby budou probíhat 
každý pátek večer od 19:00 
do 21:00. Začneme křížo-
vou cestou, následovat bude 
modlitba růžence a tichá 
adorace. 

Chtěli bychom se tímto 
připojit k modlitbám za mír 
na Ukrajině, ve světě, v naší 
zemi. Také bychom se chtěli 
modlit za naši farnost, naše 
rodiny a za sebe navzájem. 
Věříme, že ve společné 

modlitbě je síla! 
Proto bychom Vás chtěli 

poprosit, přijďte se pomod-
lit, přijďte alespoň na chvíli 
- poklonit se Ježíši ve svá-
tosti - poděkovat, vyprosit 
si sílu a požehnání. Každá 
minuta, kterou dáme Bohu, 
je vzácný dar i pro nás. 

Děkujeme předem všem, 
kteří se rozhodnou přijít a 
modlit se s námi! 

Modlitební pátky budou 
probíhat 4.3., 11.3., 18.3., 
25.3., 1.4. a 8.4.

Míla Čechová

ZELENÝ ČTVRTEK
18:30 – SEDEROVÁ VEČEŘE

Přihlašování na seznamu vzadu v kostele v Sebranicích.

a společně navštívíme velká měs-
ta střední Evropy – nejvíce chtěl 
Ernesto vidět Prahu a Pražské 
Jezulátko. Miguel již v Praze byl, 
ale ostatní města jako Bratislavu, 
Vídeň a Budapešť neviděl.

Poslední den mého pobytu 
v USA byl o cestování. Z Bosto-
nu čtyři hodiny vlakem do New 
Yorku na Penn Station (Pennsyl-
vania Station), odtud vlakem na 
Jamaica Station a odtud letištním 
vlakem na terminál, odkud jsem 
odlétal do Evropy. Při odbavení 
bylo opět překvapení. Ještě v ne-
děli platilo, že pro vstup do EU 
stačí tři dávky vakcíny. Já jsem 
samozřejmě očkovaný, tak jsem 
byl v klidu. Před odbavením mi 
bylo sděleno, že musím mít test 
a že je to platné od pondělního 
rána. Naštěstí stačil antigenní a 
na letišti byla dvě místa, kde testy 

prováděli. No, zas tak prosté to 
nebylo. JFK letiště má 8 termi-
nálů a testovací místa byla jen 
na dvou. Já byl na pátém termi-
nálu a musel jsem na osmý. Vše 
nakonec proběhlo dobře, test byl 
proveden a já byl odbaven. Ces-
ta zpět z NY do Lisabonu trvala 
šest hodin, sedm hodin přestávka 
v Lisabonu a potom čtyři hodiny 
letu do Vídně. Tam na mě už če-
kali rodiče a odvezli mě k sobě 
domů. Do farnosti jsem se vrátil 
ve středu po poledni. A ten zbytek 
už asi víte… Z Ameriky jsem při-
jel nadšený a plný zážitků. Byla 
to nádherná cesta a doufám, že 
se tam opět podívám. Ernesto se 
v únoru stěhuje do Brooklynu, tak 
asi poletím znovu do New Yorku. 
Kdy to bude, nevím, ale určitě se 
těším.

o. Petr

Nechyběla ani zastávka na zmr-
zlinu. 

Odtud to už bylo jen kousek 
k Fontáně di Trevi. Legenda 
praví, že když se zády k fontáně 
trefíte mincí do vody, do Říma 
se ještě vrátíte. Většina z nás tu 
tedy zřejmě nebyla naposledy. 

Potom jsme zamířili na pa-
mátník Viktora Emanuela a 
do kostela Panny Marie u Ne-
beského oltáře. Vyšli jsme na 
Kapitol a dále pokračovali ke 
Koloseu. Na závěr jsme si pro-
šli baziliku svatého Klimenta v 
Lateráně. 

Večer jsme strávili společ-
nou večeří v restauraci, kde 
jsme také poznali skupinku ital-
ských studentů.

Eliška Sedláková
Čtvrtek - Dopoledne se na-

ším hlavním cílem staly Španěl-
ské schody. Ty jsme si prohlédli 
a po krátkém rozchodu jsme 
pokračovali kolem Fontány di 
Trevi na Benátské náměstí. Tam 
jsme se rozdělili – někteří si šli 
zevnitř prohlédnout Koloseum 
a ostatní se mohli projít římský-
mi uličkami kolem Hadrianovy 
tržnice, Úst pravdy a Cirku Ma-
ximu. Pak jsme se všichni opět 
sešli u Kolosea a večerní pro-
gram už byl čistě na nás. Mys-
lím, že poslední večer v Římě si 
všichni užili.

Berenika Lepková
Pátek - Po snídani jsme 

opustili ubytování a kufry si 
dali do úschovny na nádraží. 
Metrem jsme se dopravili k ba-
zilice svatého Pavla. Po prohlíd-
ce jsme odjeli vlakem k moři do 
Lido di Ostia. Přestože teplota 
vzduchu a vody byla s bídou 
jarní, většina z nás neodolala a 
smočili jsme si ve slané vodě 
alespoň nohy. Po odpoledním 
návratu do Říma nás čekala 
návštěva dalších dvou bazilik. 
První byla ale zavřená, tak jsem 
si ani nezapamatoval její jmé-
no. Druhou v pořadí, baziliku 
Panny Marie, andělů a mučed-
níků jsme už ale navštívili. Tato 
bazilika byla přestavěna z láz-
ní samotným Michelangelem. 
Po přesunu na nádraží Termini 
jsme si vyzvedli zavazadla a ve 
20:17 náš vlak vyrazil směrem 
k domovu.

Sobota - Po lépe či hůře 
prospané noci jsme na nádraží 
Wiener Neustadt přijeli s men-
ším zpožděním, které stačilo na 
to, aby nám ujel vlak do Brna. 
Na další vlak jsme si tedy po-
čkali v tomto rakouském městě. 
I když jsme domů přijeli pozdě-
ji, než bylo původně plánováno, 
na krásném a povedeném výletě 
do Věčného města to nic ne-
změnilo.                  Ondřej Pavliš

Mockrát děkujeme panu fa-
ráři za to, že tento výlet vymy-
slel, naplánoval, uskutečnil a 
přežil (a hlavně s námi prožil).

Biřmovanci

dokončení ze strany 1
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co nás čeká
DUCHOVNÍ OBNOVA 

PRO MLÁDEŽ 
V LETOVICÍCH
Sobota 26. března

od 15:00, konec cca v 19:00
od 18:00 večer chval 

otevřený všem

5. NEDĚLE POSTNÍ
3. dubna

příležitost ke svátosti smíření
14:00-16:00 - Sebranice
16:00-19:00 - Kunštát

POUŤ NA VIGILII 
KVĚTNÉHO PÁTKU

Čtvrtek 7. dubna
odjezdy - info viz plakát

17:15 růženec
18:00 mše sv.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ 
MLÁDEŽE

Sobota 9. dubna
program viz plakát

KVĚTNÁ NEDĚLE
10. dubna

mše sv. s žehnáním ratolestí
8:00 a 11:00 Kunštát

9:30 Sebranice
14:30 KŘÍŽOVÁ CESTA 

Kunštát – Sebranice
zahájení v kostele v Kunštátě

zakončení v kostele 
v Sebranicích

doprava domů zajištěna

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
Středa 13.4. v 18.30 v kostele
Pátek 15.4. v 13:00 v kostele
Sobota 16.4. v 9:00 v kostele

ZELENÝ ČTVRTEK
14. dubna

9:00 Missa chrismatis - 
Brno katedrála

18:30 modlitba růžence
19:00 mše sv. na památku 
Poslední večeře - Kunštát

20:30 Sederová večeře 
mladých - Kunštát

20:30–7:00 celonoční ado-
race v Getsemanské zahradě

17:00 mše sv. na památku 
Poslední večeře - Sebranice

18:30 Sederová večeře - 
Sebranice

VELKÝ PÁTEK
15. dubna

7:00 zakončení adorace
7:30 ranní modlitba

13:00 setkání ministrantů
14:30 křížová cesta

15:00 obřady Velkého pátku 
16:30–20:00 stráž u Božího hrobu

Sebranice:
16:30 křížová cesta 

17:00 obřady Velkého Pátku 
18:15–20:00 bdění u Božího hrobu

BÍLÁ SOBOTA
16. dubna

7:30 Ranní modlitba
8:00 – 18:00 celodenní 
adorace u Božího hrobu
9:00 setkání ministrantů

Vigilie Slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně 

21:00 Kunštát, 19:00 Sebranice

SLAVNOST 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ
Neděle 17. dubna

mše sv. s žehnáním pokrmů 
8:00 a 11:00 Kunštát

9:30 Sebranice

VELIKONOČNÍ 
PONDĚLÍ
18. dubna

8.00 mše sv. Kunštát
9:30 mše sv. SebraniceVýzva brněnského biskupa věřícím 

brněnské diecéze 

Kunštátské sakrální památky - 21. část

V této části zavítáme na 
kunštátský hřbitov. Na obrázku 
vlevo je hlavní hřbitovní 
kříž s kněžskými hroby. Na 
hřbitově jsou pochováni:

P. Jaroslav Šafář
P. Vincenc Bednář
P. Josef Janíček
P. Jan Sysel
P. Karel Břeský
P. Antonín Halla
P. Ladislav Kubíček
P. Eduard Pecina

V rozsahu celé stavby se pod 
kostelem sv. Ducha nachází 
rodinná hrobka. V roce 
1783 měl být kostel zrušen, 

čemuž zabránil tehdejší 
majitel kunštátského panství 
Ignaz Hypollit svobodný 
pán Honrichs slibem, že jej 
na vlastní náklady opraví 
a nadále bude udržovat. 
Při rekonstrukci dal pod 
kostelem zřídit hrobku rodiny 
Honrichsů. Krypta je místem 
posledního odpočinku členů 
rodin majitelů kunštátského 
panství a jejich příbuzných, 
včetně posledních šlechtických 
držitelů Kunštátu Františka 
Josefa a Thecly Coudenhove-
Honrichs.

Alois Havelka 

Milí spolubratři v kněžské a já-
henské službě, milé sestry, milí 
bratři, obracím se k vám všem 
v této těžké době, tentokrát ne-
jen s další žádostí o modlitby, 
ale také s prosbou o konkrétní 
pomoc v duchu evangelijních 
slov: „ … byl jsem na cestě a 
ujali jste se mě…“ Situace lidí, 
kteří k nám prchají z Ukraji-
ny, je vážná. Na hrůzy války 
doplácejí hlavně lidé bezb-
ranní - ženy s dětmi, sociálně 
slabí, hendikepovaní a staří. 
Naše Diecézní charita Brno 
je od počátku válečného kon-
fliktu v přímém centru dění a 
všemi dostupnými možnostmi 
pomáhá ukrajinským uprchlí-
kům v jejich kritické životní 
situaci. Nyní již však dochá-
zejí možnosti ubytování, proto 
vás prosím o pomoc. Tam, kde 

je to možné, postarejme se o 
přijetí ukrajinských obyvatel 
a jejich podporu v době, kdy 
si sami nemohou pomoci. Na-
bídněme jim podle možností 
přístřeší v našich farních bu-
dovách, domovech, ve volných 
objektech vhodných k bydlení, 
nabídněme jim pomoc a dopro-
vázení lidmi z našich farních 
společenství… Ale počítejme 
s tím, že tato pomoc může být 
dlouhodobá. Dle sdělení ře-
ditele Diecézní charity Brno 
Ing. Oldřicha Haičmana mají 
lidé přicházející z Ukrajiny 
vyřešený pobyt v souladu s 
naší legislativou, jsou zařaze-
ni do systému dávek hmotné 
nouze, mají nárok na zdravot-
ní pojištění a mohou v České 
republice legálně pracovat. 
Ubytovaní budou na základě 

nájemní smlouvy. Lidé, kteří 
k nám z Ukrajiny přicházejí, 
jsou často dezorientovaní, pro-
žili útrapy války, mají jazykové 
bariéry. Potřebují doprovázení, 
materiální i finanční pomoc při 
zařizování potřebného vyba-
vení a pořízení věcí nutných 
k životu. Pozvěme naše farní 
společenství k pomoci a pod-
poře těchto našich bližních. 
S bližšími informacemi a do-
tazy, včetně žádostí o specific-
kou duchovní pomoc, se obra-
cejte přímo na Diecézní charitu 
Brno. Kontakty: telefon 545 
426 610, e-mail: reditelstvi@
brno.charita.cz. Děkuji každé-
mu z vás, za jakoukoliv pomoc 
– duchovní i materiální. 
V modlitbě provází a ze srdce 

žehná Mons. Vojtěch Cikrle, 
v.r. diecézní biskup brněnský


