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slovo otce Petra
Přátelé a kamarádi, moje farní 
rodino, 

milost našeho Pána, Ježíše 
Krista pro nás vzkříšeného, ať 
je s vámi se všemi!

Slavnost Velikonoc je sice 
za námi, ale Velikonoce stále 
trvají. Velikonoční radost je 
stále mezi námi. Chci podě-
kovat za přípravu a organizaci 
Velikonoc. Takže sboru, zpě-
vákům i schole a také varha-
níkům. Těm, kdo připravovali 
výzdobu a květiny v koste-
lích. Ministrantům a těm, kdo 
zastávali službu kostelníků.  
Lektorům a dalším čtenářům. 
A bratřím jáhnům za jejich 
službu. Díky také Vám, kdo 
jste se účastnili obřadů a bo-
hoslužeb, protože i to je služ-
ba. Děkuji za všechny služby, 
které ve farnosti  vykonáváte. 
Každá upřímná modlitba je 
službou, každý dobrý sku-
tek je službou, každá poctivá 
účast na mši sv. je službou, 
každé dobré sv. přijímání je 
službou. Službou světu, círk-
vi i farnosti. 

Ale neomezujme se jen 
na tyto služby. Stále je ještě 
ve farnosti mnoho potřeba a 
hledají se ochotní lidé. Takže 
současně s poděkováním vás 
chci povzbudit k aktivní služ-
bě ve farnosti. Dosud se ne-
přihlásil pomocník ke  správě 
zákristie, technický správce 
budov farnosti a správce farní 
kanceláře. Co si pod těmito 
službami představit, popisuji 
ve svém článku níže. Takže 
ještě jednou děkuji a pře-
ji všem radost a požehnání 
pramenící z Kristova zmrt-
výchvstání. 

Christus surrexit, surrexit 
vere.

Požehnané Velikonoce!
o. Petr

Velikonoční vigilie                  foto: Jiří Suchomel

Důležité je, a věřím, že takhle to i 
papež František tak trochu chtěl, že 
jsme se zamysleli sami nad sebou.

pokračování na 2. straně

Synoda o synodalitě v naší farnosti
V kunštátské farnosti byla 
ukončena první fáze celosvě-
tové synody. Celkem bylo vy-
tvořeno pět skupinek. Jednu 
tvořilo společenství manželů, 
druhou pastorační rada a další 
tři skupinky vytvořil pan farář 
v rámci přípravy biřmovanců. 
Zapojilo se tedy zhruba čtyři-
cet našich farníků. Otec Petr 
byl do všech skupinek zapojen, 
ať už jako „pozorovatel“ nebo 
jako moderátor. Z původně 
navržených deseti otázek 
byly nakonec diskutovány 
dvě, a to první -  „Na spo-
lečné cestě“ a čtvrtá – „Sla-
vit“. Závěry byly elektronicky 
zaslány k dalšímu zpracování 
v rámci diecéze. 

Při diskusi prvního tématu 
„Na společné cestě“ nejčastěji 
rezonovaly tyto postřehy nebo 
podněty:

• Jednota našeho farního 
společenství nastává při slave-
ní eucharistie.

• V rámci farnosti se obje-
vují různé potřeby a vnímání 

křesťanství, které jsou naplně-
ny v různé míře.

• Zdravé společenství po-
třebuje setkávání nejen při 
společné modlitbě, ale také 
při neformálních akcích (farní 
kavárna) a zejména v malých 
společenstvích, kde se může-
me bezpečně sdílet.

• Nedaří se nám zapojit 
nově příchozí a hledající lidi. 
Všímáme se jich? Vnímáme 

jejich potřeby a to, jak se mezi 
námi cítí?

• Děti po prvním sv. přijímá-
ní z našeho společenství často 
odpadají. Jak je více zapojit?

• Zakoušíme malé kompe-
tence farnosti při její hmotné 
správě. 

Postřehy a podněty, které 
nejčastěji zazněly k tématu 
„Slavit“:

• Nedělní bohoslužba je pro 
nás zcela zásadní, stejně jako 

společné přijímání všech svá-
tostí.

• Součástí liturgie jsou růz-
né služby, kterých je mnoho. Je 
třeba o nich zvýšit povědomí.

• Jak zapojit více lidí do li-
turgie? Jak zapojit více lidí do 
služeb ve farnosti?

• Křest nemá být jen sou-
kromá slavnost. Je to radostné 
přijetí nového člena do farního 
společenství. Bylo by vhodné 

křtít pouze v neděli a ozna-
movat křest předem v ohláš-
kách.

• Přímluvy, správně pros-
by, by měly být více osobní a 
aktuální. Je zde třeba zapojit 
více lidí, kteří je budou přijí-
mat, připravovat a přednášet.

• Je stále více lidí, kteří se 
nemohou v neděli účastnit mše 
svaté a přijímat svátost eucha-
ristie. Není čas zapojit více 
mužů do služby akolyty?

Na závěr můžeme říci, že i 
naše farnost svou troškou při-
spěla k synodálnímu procesu, 
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Nemáme mládež?
V sobotu 9. dubna 2022 se 
v Brně konala tradiční akce 
pro mladé ve věku 12-25 let 
– Diecézní setkání mládeže 
s otcem bisku-
pem. Organi-
zátoři nabízeli 
možnost zažít 
něco nového 
po stránce du-
chovní, nabrat 
z k u š e n o s t i , 
podněty k za-
myšlení, prožít 
nová setkání. 
Akce se ovšem 
konala nedlou-
ho poté, co pro-
běhlo setkání 
boskovického 
děkanátu v Le-
tovicích, což je 
akce podobné-
ho rázu... Navíc 
v období, kdy 
se s kulturními, 
společenskými, školními, zá-
jmovými i sportovními akce-
mi roztrhl pytel... A nevlídné 
počasí s přeháňkami zřejmě 
zmrazilo zbytky nadšení těch, 
co plánovali jet.  Nedal se 

tedy logicky čekat příliš vel-
ký nával, ale že se nakonec 
najde pouze jediný statečný 
účastník, překvapilo i jeho sa-

motného! Přesto odvážně sám 
absolvoval cestu autobusem 
i tramvají, katedrálu v Brně 
našel, předem vybranou část 
programu šťastně absolvoval, 
starší sourozence též vypátral 

a domů se obohacený dotr-
mácel. Bohu díky za to, že to 
vyšlo. (Pokud víme, na místě 
byli z řad kunštátských obyva-

tel také dva organizátoři, jeden 
praporečník a jeden fotograf 
– jestli jsme někoho přehlédli, 
omlouváme se). Bylo by pri-
ma, kdyby samotných účastní-
ků bylo víc. Také kdybychom 

je my dospělí nějak motivova-
li a podpořili a v modlitbě na 
sebe mysleli navzájem napříč 
věkovými skupinami. Nechme 

teď ale promlu-
vit účastníka R. 
K. samotného: 
„Měl jsem začít 
v katedrále, ale 
jel mi později 
autobus a tro-
chu sem se ztra-
til a přišel až po 
začátku. Pak 
byla přednáška, 
kterou si každý 
mohl vybrat asi 
z deseti nabídek 
– já jsem slyšel 
o Češích v Me-
xiku. Pak jsme 
dostali jídlo, ho-
dinu a půl byla 
pauza a mše pro 
všechny. Bisku-
pa jsem viděl, 

ale špatně, zapomněl jsem si 
brýle. Potkal jsem kamarády 
z Mamre (Středisko mládeže 
Osová Bítýška), bavili jsme se 
a byla sranda. Stálo to za to!“

IK + RK

Soutěž Mezi nebem a zemí aneb Vzpomínky na loňské léto
Možná si vzpomenete, že 
před dvěma roky byla v naší 
farnosti vyhlášena fotografic-
ká soutěž s výše uvedeným 
názvem. Správně by tak pod-
titul měl znít Vzpomínky na 
předloňské léto. Biřmovanci 
se zúčastnili povinně v rám-
ci plnění domácího úkolu 
a ostatní farníci se 
zapojili v poměrně 
solidním počtu. Se-
šlo se nám kolem 45 
fotografií, které jsme 
v době pandemie ulo-
žili do „farního archi-
vu“. Celkem se zapo-
jilo 28 „amatérských“ 
fotografů. Fotografie 
jsme oživili loňské 
léto a během farního 
dne vystavili v prů-
jezdu fary. Jsou krásné, byla 
škoda je opět archivovat po 
jednom odpoledni, a tak jsme 
je přesunuli do zadní části 
kostela pod kůr, kde zůstali 
do dnešních dnů. Před časem 

se sešla odborná porota (pan 
farář, Jiří Suchomel a Radek 
Hanskut), aby vybraly nejza-
jímavější fotografie. Úkol to 
byl nelehký. Často i obyčejný 
obrázek v sobě skrývá cosi 
mystického, až „Božího“.  
Nejčastěji byly zachyceny 
hory, moře, kostely. Porotci 

se po delší poradě usnesli, že 
fotografie rozdělí do dvou ka-
tegorií – Mezi nebem a zemí 
a Vzpomínky na loňské léto. 
Při hodnocení nejvíce sledo-
vali, jak fotografie odpovídá 

zadanému tématu. A pak je 
samozřejmě zaujala i origi-
nalita zpracování. V první ka-
tegorii nejlépe hodnotili tyto 
autory – Viktorie Věžníková, 
Lucie Bělehrádková, Ondřej 
Sojka, Ondřej Pavliš, Eliška 
Sedláková, Aneta Sojková, 
Alžběta a Berenika Lepkovy, 

Bohumila Klangová. 
V kategorii Vzpomí-
nek nejvíce zabodo-
vali – Ondřej Hladil, 
Nela Věžníková, 
Alžběta Dvořáčková, 
Adéla Procházková, 
Magdaléna Lepková 
a opět Ondřej Sojka. 
Těmto 15 soutěžícím 
budou osobně panem 
farářem předány od-
měny. Absolutní vítěz 

nebyl vyhlášen.  Děkujeme 
všem, kteří se do soutěže při-
hlásili. A hlavně pokračujte 
ve fotografování a zachyco-
vání krás stvoření!

Alena Hladilová 

dokončení ze strany 1
který zahájil papež František. 
Nevíme, zda výstupy, které 
u nás vznikly, byly ty zcela 
správné a očekávané. Také ne-
víme, zda skutečně něco v ce-
losvětové církvi změní. Ruku 
na srdce, těžko tomu věřit. Vý-
sledky světové synody ukáže 
teprve čas. Důležité je, a věřím, 
že takhle to i papež František 
tak trochu chtěl, že jsme se za-
mysleli sami nad sebou. Nad 
tím, jak vnímáme svoje farní 
společenství, konkrétní lidi 
v něm a svoje místo ve farnos-
ti. Nečekejme nějakou velkou 
změnu, která přijde shora, ale 
začněme u sebe. Změna může 
začít i z opačné strany, zezdola, 
tedy od nás.

Všem, kteří si udělali čas, 
našli odvahu a do synody se 
zapojili, patří velký dík. Stejně 
tak i těm, kteří díky synodě na-
šli nebo teprve najdou odvahu 
a místo, kde se do života far-
nosti zapojit.

Vladimír Olšan
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Sederová večeře

FARNÍ DEN 
V SEBRANICÍCH

18. 6. 2022

Triduum Modliteb 
matek v Sebranicích

Když mi bylo nabídnuto, abych 
se stal členem pastorační rady, 
největší překážkou mi bylo, 
zda jsem dobrým křesťanem, 
dobrým člověkem a zda jsem 
této pocty hoden. Pan farář 
mne ubezpečil, ať jsem v klidu, 
že jsem byl ostatními vybrán a 
že je taky třeba, aby tam nebyl 
jediný chlap.

Proto, když mi byla nabíd-
nuta (dobrovolně - povinně 
:-)) role předsedajícího Sederu, 
protože hezky čtu, tato zmíně-
ná obava byla vyřešena...

Objevily se ale obavy nové. 
Stále se ještě cítím jako „slu-
žebně“ mladý křesťan, a tak 
jsem toho o Sederu mnoho 
nevěděl. Jen malé útržky, co 
Seder je, a potom, že se tam 
něco přečte, pojí, vypije, je 
u toho sranda a je to na poho-
du a není třeba se nijak zvlášť 
připravovat, natož secvičovat. 
A tak jsem začal „googlit“! 
Hlava mi to po chvíli přestala 
pobírat a moje obava z toho, 
jestli to vůbec zvládnu, dosa-
hovala maximálního stupně! 
Vzal jsem si tedy domů napsa-
né texty s itinerářem a pokyny, 
sepsal jsem si otázky, na které 
mi všichni pořádající z dřívěj-
ších let ochotně odpověděli a 
celkem mě uklidnili.

Nastal den "D". Po mši jsme 
se sešli na faře, začalo se chys-
tat a ještě jsem spolu s ostat-
ními ladil průběh. Musím říci, 
že jsem koukal, co věcí ostatní 
organizátoři doma nachystali a 

donesli - v hlavě jsem si trochu 
pohrával s myšlenkou, že jsem 
z toho vlastně vyvázl ještě cel-
kem lacino.

Všem zúčastněným se přiřa-
dily role a večeře začala... 
O průběhu večeře napíši jen 
tolik, že "se tam něco přečet-
lo, pojedlo, vypilo, byla u toho 
sranda a bylo to na pohodu 
a nebylo třeba se na to nijak 
zvlášť připravovat, natož se-
cvičovat". Po druhém poháru 
vína jsem sice dostal trochu 
strach, zda mnou čtené texty 
postupně nezačnou být jenom 
snůškou přebreptů, ale snad to 
dopadlo dobře.

Co se týká duchovního roz-
měru, tak jsem jednoznačně 
velmi obohacen! Jednak se člo-
věk seznámí s židovskou kul-
turou, historií a jednou z tra-
dic, lépe pochopí provázanost 
s křesťanstvím a dá se na tom 
stavět - už třeba jen tím, snad 
nebudu mluvit jen za sebe, že 
mi se všemi účastníky večeře 
bylo velice příjemně a strávili 
jsme nádherný a poučný večer!

Chci velmi poděkovat všem 
organizátorům za dokonalou 
přípravu a chutné pokrmy i 
nápoje. Děkuji všem zúčastně-
ným, kteří měli ještě složitější 
roli než já, neboť oni do po-
slední chvíle netušili, jaká role 
jim připadne, a děkuji všem, 
kteří mne "ukecali" :-)! Slibuji, 
že pokud budu mít tu čest být 
za rok opět předsedajícím, ještě 
na sobě „zamakám“!

2. Petr 3,9 „Pán neotálí splnit 
svá zaslíbení, jak si to někte-
ří vykládají, nýbrž má s námi 
trpělivost, protože si nepřeje, 
aby někdo zahynul, ale chce, 
aby všichni dospěli k pokání.“

Tato slova z Petrova lis-
tu zazněla v pátek na triduu 
Modliteb matek, které se 
konalo 25. – 27. 3. v kostele 
v Sebranicích. Skupina Mod-
liteb matek, která vznikla 
před více než pěti lety z ini-
ciativy Boží a žen sebranické 
farnosti, se každý týden schá-
zí k modlitbám za své děti a 
rodiny a také za další úmysly. 
Je velkým požehnáním, že se 
tato skupinka již tolik let se-
tkává a je věrná spiritualitě 
Modliteb matek, která je sou-
částí komunity Solace. Spiri-
tualitou je úplné odevzdání 
se, jednoduchost a radostná 
poslušnost vůči vůli Otce. Ko-
munita sama nevyvíjí vlastní 
iniciativu, ale je vedena a for-
mována Otcem. Od roku 2003 
se každé čtvrtletí komunita 
celosvětově duchovně spojí a 
po tři dny (triduum) se modlí 
na jednotné úmysly. V pátek 
se postíme a odprošujeme za 
naše hříchy, v sobotu máme 
odpouštět a prosit za ty, kteří 
ublížili našim dětem a nám. 
Neděle je ve znamení radosti 
a chval Pána za všechna dob-
rodiní v našem životě. Sku-
pinky, které se schází k mod-
litbám každý týden, jsou 
uzavřené. Triduum je však 
příležitostí pro širší veřejnost 
a společné setkání a modlitbu 
ve společenství. Z modliteb 
často vzejde i symbol, kterým 
nám Bůh dává znamení. Bě-
hem březnového tridua vzešel 
symbol kotvy. Jak příznačné 
právě v této době! Je to zna-
mení, kterým se v rozbouře-
ném světě máme pevně chytit 
Krista a skrze Něho se ukotvit 
v Bohu. Jen v Něm nalezne-
me útočiště, klid a mír. Dá-li 
Bůh a zavolá, další triduum se 
uskuteční 24. - 26. června.

Lenka Čechová

Dopis od
Norberta Erigy
Drazí přátelé, jsem moc rád, že 
vám mohu napsat tento dopis. 
Jak se máte? Všechny vás zdra-
vím. Já studuji dobře, angličtina 
je můj oblíbený předmět. Stu-
dium mě baví, studuji bez pře-
stávek. Brzy budou Velikonoce. 
Přeji vám radostné Velikonoce! 

Děkuji, Eriga Norbert. 

Že jste se tedy ode mne fak-
ticky nedověděli, o co tam tedy 
doopravdy šlo? Informací lze 
najít všude možně poměrně 
hodně. Ale jestli jste opravdu 
zvědaví a chcete informace 
z první ruky, tak za rok přijďte 
a zúčastněte se také...

Marek Paulík

           foto: Eva Škrabalová
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co nás čeká
POUŤ HASIČŮ
Neděle 1. května

11:00 mše sv. Kunštát

GENERÁLNÍ ÚKLID 
farního kostela v Kunštátě
Čtvrtek 5. května od 16:00

HLAVNÍ POUŤ 
KE SV. STANISLAVOVI

Neděle 8. května
mše sv. v 8:00 a v 11:00

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ 
MLÁDEŽE 

Farnosti bez hranic
Sobota 14. května

1. SVATÁ ZPOVĚĎ DĚTÍ
Pátek 20. května

v 17:00

SLAVNOST 
1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Neděle 22. května
v 11:00

GENERÁLNÍ ÚKLID 
KOSTELA NA LIPCE

Čtvrtek 2. června
od 16:00

POUŤ NA LIPCE
SLAVNOST SESLÁNÍ 

DUCHA SVATÉHO
Neděle 4. června

8:00 mše sv. farní kostel
11:00 mše sv. na Lipce

SLAVNOST UDÍLENÍ 
SV. BIŘMOVÁNÍ

3. 6. - 11. 6.
Novéna před biřmováním 

vždy v 19:00

Středa 8.6. 
po mši sv. (od 19:00) pří-
ležitost ke sv. smíření pro 
biřmovance a členy rodin.

Pátek 10.6.
bohoslužba rozeslání 

v 19:00

Neděle 12.6.
Slavnost udílení biřmování
v 11:00 mši sv. celebruje 

biskup Pavel

Kunštátské sakrální památky - 22. část

Vlevo hřbitovní kostel sva-
tého Ducha je v kronikách 
připomínán již před rokem 
1670. V roce 1738 byl Janem 
Theodorem svobodným pá-
nem z Imbsenu přestavěn jako 
rodinný kostel do dnešní po-
doby. Od roku 2014 probíhala 

postupná oprava celého objek-
tu – střechy, fasády, odvlhčení 
zdiva, vnitřních omítek a inte-
riérového vybavení.
Vpravo interiér hřbitovního 
kostela sv. Ducha s oltářním 
obrazem Seslání Ducha svaté-
ho.                Alois Havelka 

Televize Noe
Finanční prostředky na celé 
vysílání televize Noe, veške-
rou výrobu a nákup pořadů 
včetně nákladných přenoso-
vých tras pocházejí výhradně 
z darů diváků, nikoli z reklam 
nebo koncesionářských po-
platků.

Našim cílem je nabízet di-
vákům co nejlepší program 
v co nejvyšší kvalitě, a to vše-
mi dostupnými prostředky. Ce-
lorepublikově se nyní přechází 
na vysílání ve formě DVB-T2, 
který umožní sledovat televi-
zi Noe všem obyvatelům ČR, 
nově i v těch oblastech, kde to 
dosud nebylo možné. Pro TV 
Noe to však znamená zároveň 
podstatné zvýšení měsíčních 
finančních nákladů.

Proto jsme se rozhodli ob-
rátit se s prosbou o podporu i 
na diváky, kteří sledují třeba 
jen některý z pořadů TV Noe, 
mají Noe rádi a uvědomují si 
její závislost na dárcovské so-
lidaritě. Forma podpory, výše 
i četnost příspěvků jsou zcela 
dobrovolné.

Máme naději, že se nám po-
daří oslovit nové přispěvatele 
a umožnit provoz televize Noe 
i v dnech příštích.

Provoz televize Noe lze 
podpořit: složenkou, prostřed-
nictvím SIPA, bankovním pří-
kazem /i trvalým/, nebo pře-
dáním daru prostřednictvím 
Kanoe.

Všem dárcům děkují 
 pracovníci televize Noe.

Služby ve farnosti
Vážení přátelé a farníci,

opět se vracím k tématu 
služeb ve farnosti. Byl bych 
rád a moc by mi pomohlo, 
kdyby se ve vašich řadách 
našel člověk, respektive lidé, 
kteří by si ochotně vzali na 
starosti některé dílčí služby. 
Je to jednak služba farnímu 
společenství a jednak velká 
pomoc mně při správě farnos-
ti. Jedná se hlavně o technické 
zázemí farnosti. Spousta věcí 
nevyžaduje odborné znalos-
ti, ale jen ochotu se něčemu 
přiučit. Navíc nejsou obvykle 
příliš časově náročné.

Správce zákristie – tzv. 
zákristián – ten, kdo zajistí, 
aby v zákristii bylo uklizeno 
a vše na svém místě. Není to 
těžké a nevyžaduje to mnoho 
času. Jednou za týden po ně-
které mši na hodinku zaskočit 
do zákristie a věci porovnat. 
A věřte mi, že nepořádek 
je o tom, že věci nejsou na 
svých místech. Nevyžaduje to 
odbornost, ale hlavně smysl 
pro pořádek. A může to dělat 
kdokoliv.

Technický správce bu-
dov, který by zkontroloval 
žárovky v kostele a na faře, 
topení. Vedl evidenci toho, co 
je třeba opravit. Vše je o do-
mluvě s farářem.

Vedení farního archivu 
- jedná se o práci s papíry. 
Podstatou je vlastně zařazení 
dokumentů do šanonů a orga-
nizace archivu – tedy vlastně 
vědět, co kam patří a co kde 
je. Pozor, archiv je uspořádán, 
je to tedy spíše práce, kde člo-
věk jen vstoupí do systému a 
ten systém udržuje. To proto, 
aby se duchovní správce ne-
musel prokousávat desítkami 
šanonů a papírů, ale měl mož-
nost se zeptat a měl tak volné 
ruce k jiné práci.

Přátelé, děkuji za všechny 
vaše služby, a pokud by ně-
kdo našel odvahu a síly k ně-
které z uvedených služeb ane-
bo aspoň něco z toho, budu 
nesmírně vděčný.

S požehnáním o. Petr

Vzhledem k ukončení pan-
demických opatření se letos 
bude konat odlo-
žená pouť doná-
torů fondu PULS, 
která se uskuteční 
v sobotu 14. květ-
na 2022 v poutním 
areálu v Žarošicích.

Program bude zahájen 
v 15.00 hodin mší svatou, 

které bude předsedat brněn-
ský pomocný biskup Pavel 

Konzbul. Po bo-
hoslužbě následu-
je koncert Pavla 
Helana. Pro děti je 
připraven dětský 
koutek a po celou 
dobu bude k dispo-

zici občerstvení v diecézní 
kavárně.

Pozvánka na pouť donátorů


