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slovo otce Petra
Milí farníci a farnice,
za námi je krásný měsíc zasvěcený Panně Marii. Jsem trochu zklamaný
z účasti na májových bohoslužbách, ale je to rozhodnutí každého z nás. Takže to
svěřuji Bohu a Matce Boží.
Na druhou stranu jsem
vděčný za to, že si Pán povolává ke službě ve farnosti
lidi, kteří přebírají úkoly
spojené s fungováním farnosti. Bohu díky za každého z vás, kdo jste odpověděli na toto volání. I na to
moje.
Účetní doklady farnosti
zpracovává slečna Michaela Dvořáčková z Nýrova. Farní archiv převezme
v následujících dnech pod
svá křídla paní Iva Pavlů
z Rudky. Sbírky a jejich
počítání převzal pan Jaromír Kintr z Kunštátu. Stále
ještě je mnoho možností,
jak se zapojit ve službě a
pomoci, a pokud se nebojíte, zavolejte mi nebo napište, budu velmi vděčný.
Každopádně jsem ale rád za
každého z vás. Protože společně tvoříme něco velmi
významného, k čemu jsme
byli skrze křest a biřmování povoláni, a to je církev
– farnost. Všechny úkoly
ve farnosti slouží jedinému cíli, podporovat věřící
na cestě k Bohu Otci skrze
Krista pod vedením Ducha
svatého. Na této naší cestě
našeho povolání se nechme
vést Duchem Ježíše Krista.
Toho oslavíme hned první
neděli v měsíci červnu, na
kdy připadá Slavnost Seslání Ducha svatého spojená
s poutní slavností na Lipce.
Předtím od pátku 3. června

První svaté přijímání						
se budeme setkávat každý
den k modlitbě za biřmovance v 19:00. S Duchem
svatým se opět setkáme při
slavnosti biřmování, která
se koná 12. června. Tuto
svátost udělí 37 lidem nejen
z naší farnosti o. biskup Pavel. To bude v den Slavnosti Nejsvětější Trojice.
Diář nás nenechá v klidu
ani v červnu. Ve čtvrtek 9.
června proběhne v Boskovicích setkání školních dětí,
které chodí do náboženství. Dále pak po biřmování oslavíme v Sebranicích
farní den, a to v sobotu
18. června. Ve čtvrtek 23.
června pojedou ministranti
a děvčata ze společenství
Jezulátka na výlet do Prahy.
V pátek 24. června oslavíme Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Stále a ve všem nás
bude provázet Duch svatý.
Toho chci vyprošovat především biřmovancům, ale
také každému z nás.
Váš o. Petr

První svaté přijímání
V neděli 22. 5. přijalo šest dětí
z naší farnosti první svaté přijímání. Skóre bylo zcela vyrovnané, jelikož k oltáři poprvé přistoupila tři
děvčata - Kačenka Stojanová, Liduška Hynková a Simonka Pavelková a tři chlapci - Jindra Prchal,
Štěpán Holas a Jakub Doskočil.
Děti se poctivě připravovaly každou středu jak v náboženství s paní
katechetkou Evou Horákovou, tak
odpoledne s panem farářem. Do
přípravy byli dvakrát zapojeni také
rodiče.
Samotná nedělní slavnost probíhala velmi krásně. Děti byly
slavnostně ustrojené, pan farář měl

foto: Jiří Suchomel

k dětem hezkou promluvu, kostelu
vládla bělostná květinová výzdoba
a osvěžující byl i doprovod sboru.
Zpívaly se dobře známé písničky,
ke kterým se mohli přidat i všichni
ostatní. Nakonec děti jako poděkování zazpívaly panu faráři písničku a předaly kytičku.
Po celou dobu přípravy děti
sbíraly do svých lamp olej, který
získávaly za účast na mši svaté.
Tyto hořící lampy pak v neděli v obětním průvodu přinesly
panu faráři. Kéž jejich víra a láska
k pánu Ježíši celý jejich život svítí tak krásně a silně jako plameny
těchto lamp. Blanka Doskočilová
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Farnosti bez hranic

Vítězné družstvo						
V sobotu 14. 5. se v naší protože náš tým si zvolil náfarnosti po čtyřleté pauze zev "Košašmoulové", zkuste
uskutečnilo setkání mládeže uhodnout, co jsme na tmavě
boskovického děkanátu - sou- modrá trička a vlajku nakrestěžní klání "Farnosti bez hra- lili. Program začal společnou
nic".
mší svatou v kostele, pak se
Soutěžilo osm týmů, každý každý tým představil krátkým
reprezentoval jednu či více videem a po přesunu na farfarností. Jednotlivá družstva ní hřiště nás čekal oběd a saměla svoji barvu a název, což motné soutěžní utkání. Každý
se pak projevilo na tričkách a tým měl svůj stan (nepálilo
vlajce vlastní výroby - někdo nám na hlavu slunko, díky!)
měl oblečení profesionálně a vyznačené soutěžní pole.
natisknuté, někdo jen plné Soutěžní úkoly byly rozmanipodpisů. My z Kunštátu jsme té, pečlivě nachystané a hlavzvolili cestu samovýroby, a ně založené na biblických pří-

Kunštátské družstvo		
bězích a událostech - stavěla
se babylonská věž z křupek a
nevařených špaget, střílelo se
z praku jak David na Goliáše
nebo se stavěla prostorová
skládačka se jmény manželských párů z Bible (to byste
nevěřili, kolik jich je a jaký je
v nich pak zmatek, když nemáte dostatečně načteno).
Vítězem klání se stal velmi silný výběrový tým Rozseč-Křetín-Sulíkov-Bohuňov.
My z Kunštátu jsme byli
první od konce, ale naprosto jsme zvítězili nad vlastní

Foto: www.clovekavira.cz
pohodlností,
nepříznivými
okolnostmi i nedostatkem fanoušků. A víte, jak se pozná
takováto akce od jiných? Že
přiloží ruku k dílu nejen organizátoři, ale i samotní hosté - což není úplně obvyklé,
a proto povzbudivé. A na závěr postřeh k celé akci, který zazněl z úst paní pokladní
z místní sámošky: „...Dokud
jsou mladí ochotní strávit celou sobotu blbnutím na hřišti,
místo aby se někde flákali a
opíjeli, pak je tady svět ještě
v pořádku.“
IK +KK

můžeme dočíst: „V těchto
přímluvách se rozšiřuje obzor
věřících, Boží lid vykonává
svou službu za celé lidstvo. …
nezahrnují pouze osobní prosby
jednotlivých prosebníků, nýbrž
celosvětové problémy celé církve a všeho lidstva. Zpravidla
se má dbát na následující sled
proseb: a) za potřeby církve, b)
za ty, kdo vládnou, a za zdraví a
spásu světa, c) za všechny lidi
v nejrůznější nouzi, d) za místní církevní obec. V tomto rámci
se může obsah a forma přímluv
volně formulovat.“

Myslím, že dost bylo mouder. Co tedy konkrétně v naší
farnosti? Přímluvy začnou
přednášet farníci. Zatím alespoň při nedělních mších svatých. V naší farnosti máme několik lidí, kteří se věnují službě
lektora, jinými slovy čtou první
nebo druhé čtení. Pokud mezi
ně nepatříte a chtěli byste, jste
vítáni! Stačí říct otci Petrovi,
jednomu z jáhnů nebo manželům Videmanovým, kteří Vás
do seznamu lektorů rádi přidají.
Můžete jim také říct, že nechcete číst čtení, ale pouze přímlu-

vy. Je vhodné, pokud se u čtení
přímluv střídají dva lidé. Pokud
tedy máte nějakého vyzkoušeného parťáka či parťačku,
jedině dobře, nahlaste se jako
dvojice. Číst můžou všechny
věkové kategorie, od dětí školou povinných po lidi důchodem dobrovolné. Manželé Videmanovi pravidelně přidělují
jednotlivá čtení při mši v 8:00,
při mši v 11:00 většinou pan
Kintr. Nově budou přidělovat i
přímluvy. Tolik tedy, kdo bude
přednášet. (Poznámka: přednášet ve smyslu předkládat,

Přímluvy v novém
Jak jste se dočetli v minulém
čísle zpravodaje, v naší farnosti
proběhla první fáze synodálního procesu. Jeho součástí bylo
setkání několika skupinek.
Některých se jako pozorovatel účastnil náš otec Petr. Ten
v jedné projevil svoje přání
obnovit, respektive rozšířit dvě
služby. Jednou z těchto služeb
jsou přímluvy.
Přímluvy, chceme-li „prosby“, také „všeobecná modlitba“ či „modlitba věřících“
zakončují bohoslužbu slova.
V jedné moudré knize se o nich
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přímluvy se nebudou přednášet
jako básnička, ale předčítat).
Nyní, co se bude přednášet. Jak už v rádoby moudrém
úvodu mělo zaznít, všeobecné
prosby nás věřících. Mají to
být konkrétní prosby za konkrétní věci a potřeby, prosby
reagující na aktuální situaci.
Malý příklad: v naší farnosti
bude biřmování, tedy prosba za
biřmovance. Nebo za děti, které
letos poprvé půjdou ke svatému
přijímání. Za nová kněžská a
řeholní povolání, a to i v naší
farnosti. Za dobrou volbu nového biskupa. Za mír na Ukrajině.
Ale také za konkrétní osobní
věci. Například někoho z rodiny čeká vážná operace, tak proč
by za něj ostatní farníci nemohli poprosit. Někomu se stane
vážný úraz nebo těžce onemocní. Dobrým úmyslům se meze
nekladou, ale fantazii možná
trochu ano. Přece jen prosba Vesmírný tanec v režii sebranické omladiny byl jedním z vrcholů letošního karnevalu!
celé farnosti za to, aby mi více
Foto: Markéta Kudláčková
snášely slepice, aby mi nateklo
hodně slivovice, abych koneč- V neděli 24. 4. jsme v Se- zaneřáděnou planetu (hádejte pomáhali s tombolou, i těm,
ně vyhrál v Sazce nebo aby vy- branicích prožili vesmírný kterou), a nakonec mimozeš- kdo do ní přispěli, kdo vyzdohrála Kometa Brno, tomu se ra- karneval. Slibována byla ga- ťané zajali vedoucí jednotli- bili celý kulturní dům včetně
ději vyhneme. Na závěr proseb laxie plná zábavy, hvězdná vých skupin – astronautských fotokoutku, těm, kdo připrabývá také přednesen úmysl, na tombola i kosmické občer- týmů! To vše bylo doplněno vovali občerstvení, uklízeli,
stvení. Všem těmto slibům vzdělávací hrou o Sluneční vymýšleli jídelní lístek nebo
který bývá mše sloužena.
Víme tedy kdo, víme co a jsme, myslím, dostáli, a děti soustavě a také nezapomenu- jakkoli jinak přispěli k přínyní jak. Pokud bude mít kdo- i dospělí mohli prožít pří- telným vesmírným tancem. jemnému průběhu nedělního
koliv zájem, aby jeho přímluva jemné odpoledne. Všichni V celém kulturním domě se odpoledne. Mnoho z výše
byla v neděli přednesena, sta- šli domů s nějakou výhrou navíc všichni mohli cítit jako jmenovaných bylo součástí
čí přede mší zajít do zákristie v tombole, plným břichem, v opravdovém vesmíru, a to takovéto akce poprvé, přesto
(buď během týdne, nebo v ne- ale také se spoustou zajíma- díky bohaté výzdobě. Za jed- se jí zhostili s velkou chutí,
děli, to ale nejpozději deset vých zážitků – přistáli jsme ním vesmírným odpolednem odvahou a elánem, z čehož
minut před začátkem) a tam jako kosmonauti, přelila se však stálo mnoho hodin práce mám osobně velkou radost a
donést přímluvu napsanou nám Mléčná dráha, roj mete- mnoha lidí, kterým bych ráda těším se na další příležitosti
(čitelně) na lístečku. Kdo má oritů nám rozbil rakety, mu- poděkovala - moderátorům, ke spolupráci!
Markéta Kudláčková
zájem, ale do zákristie se při- seli jsme uklidit jednu velmi vedoucím skupin, všem, kdo
jít stydí, může využít mailovou komunikaci. Stačí zaslat
FARNÍ DEN
přímluvu na adresu primluvy@
V SEBRANICÍCH
seznam.cz, to ale nejpozději do
soboty 20:00. Přímluvy budou
18. června od 14 hodin
těsně přede mší uspořádány, a
Přijďte si poslechnout
pokud jich bude málo, budou
cimbálovou muziku
vhodně doplněny. Ti, kteří je
doplněnou
vystoupením
budou přednášet, si těsně před
Aerobikového
družstva
začátkem mše vyzvednou text
Sebranice,
přímluv, které po vyznání víry
představením mažoretek
přečtou od ambonu (otec Petr
VO CO GOU Letovice
vždy přímluvy uvede a také zaa dalším doprovodným
končí). O uspořádání přímluv
programem.
se zatím bude starat moje manSkákací
hrad i občerstvení
želka. Ta ale určitě bude ráda,
zajištěno.
když se najde někdo ochotný, Po covidové pauze mohou být opět přinášeny obětní dary. Pro děti

sebráno v Sebranicích

Návštěva z vesmíru

pokračování na 4. straně

je to jeden z klíčových momentů mše svaté. Foto: Eva Škrabalová
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Kunštátské sakrální památky - 23. část

co nás čeká
ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
Středa 1. června
• Předávání vysvědčení
z náboženství, zakončení
školního roku a ukončení
mší sv. pro děti.
• Po mši sv. táborák na
farním dvoře a komnata
pokladů, opékání párků.

Na náměstí Krále Jiřího na
domě č. 24 je umístěna od roku
1968 pamětní deska připomínající zdejšího rodáka, kněze
Jana Tenoru. Nápis na desce:
V tomto domě se narodil Jan
Tenora * 7. 2. 1863 historik,
autor dějin Kunštátu a jiných
vlastivědných děl. + 1. 12.
1936 v Brně.

Na nové budově Sboru
dobrovolných hasičů v Kunštátě na Palackého ulici je
v nice umístěna soška sv. Floriána, patrona hasičů. Nika
je v noci osvětlena a z ulice
dobře viditelná. Tato soška je
čtvrté ztvárnění sv. Floriána na
Kunštátsku.                                                                                                
Alois Havelka

Mons. Pavel Konzbul novým
brněnským biskupem
Svatý otec František dne 26.
května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně jmenoval 14.
diecézním biskupem brněnským
Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného
biskupa brněnského, titulárního

biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
Nový biskup se kanonicky
ume vedení diecéze v den slavnosti sv. Petra a Pavla. Vojtěch
Cikrle se stává emeritním brněnskkým biskupem.
-red-

dokončení ze strany 3
kdo by jí pomohl. Přece jen,
chodíme v neděli jen na jednu
mši, občas bývá dovolená nebo
třeba nějaká pouť.
Službu přímluv bychom
chtěli zahájit v neděli 19. června. Žádný začátek nebývá jednoduchý, jsme jenom lidé a vše
nemusí být vždy dokonalé. Ale
s Boží pomocí to určitě nějak
zvládneme, tak proč to alespoň nezkusit. Takže neváhejte, chystejte si svoje přímluvy
a také se hlaste jako ti, kdo je
budou za nás za všechny přednášet.
O druhé službě, kterou by
rád otec Petr rozšířil, snad
v příštím čísle.
Vladimír Olšan

LETNÍ TÁBORY
Ještě stále je možnost přihlásit děti na letní tábory.
Pořádá Kolpingova rodina
Kunštát. Hlavní vedoucí Vojtěch Pavlů tel: 775 784 949,
tabory.krkunstat@gmail.com.
Pozor, pro oba tábory platí
pouze tato adresa. Na přihlášku pro starší žáky se do mailové adresy vloudila chyba!
Starší děti (5. – 9. třída) Zaklínač
Kdy: 9. – 17. 7. 2022
Kde: Ostrov u Macochy
Cena: 2500,- Kč
Mladší děti (1. – 4. třída) Ostrov
Kdy: 17. – 23. 7. 2022
Kde: Ostrov u Macochy
Cena: 1800,- Kč

ČTVRTEK 2. ČERVNA
7:00 mše sv. Kunštát
9:00 mše na penzionu Kunštát
16:00 generální úklid na
Lipce
18:00 mše sv. Sebranice
19:00 zakončení školního
roku v Sebranicích
20:00 modlitby rodičů
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
3. června
• dopoledne návštěva
nemocných
17:00 sv. smíření
18:00 mše sv.
19:00 modlitba za biřmovance
– adorace a sv. požehnání –
kostel na Lipce
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
4. června
7:30 Růžencová pobožnost
8:00 mše sv.
19:00 modlitba za
biřmovance – kostel na
Lipce

STŘEDA 8. ČERVNA
17:00 setkání ministrantů a
nácvik na nedělní liturgii.
18:00 mše sv. farní kostel
19:00 modlitba za biřmovance – kostel na Lipce
ČTVRTEK 9. ČERVNA
7:00 ranní mše sv. na Lipce
9:00 - 15:00 v Boskovicích
setkání školních dětí navštěvujících náboženství
19:00 modlitba za biřmovance
– kostel na Lipce
PÁTEK 10. ČERVNA
19:00 modlitba za biřmovance a bohoslužba rozeslání – farní kostel!
• Po bohoslužbě rozeslání
nácvik na nedělní liturgii.
SOBOTA 11. ČERVNA
19:00 modlitba za biřmovance – kostel na Lipce

SLAVNOST
UDÍLENÍ SVÁTOSTI
BIŘMOVÁNÍ
Neděle 12. června
v 11:00 ve farním kostele
FARNÍ DEN
V SEBRANICÍCH
Sobota 18. června
SLAVNOST TĚLA
A KRVE PÁNĚ
Neděle 4. června
8:00, 11:00 mše sv.

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO
Neděle 5. června
8:00 mše sv. farní kostel
11:00 mše sv. kostel na Lipce
19:00 modlitba za biřmovance – kostel na Lipce

POUŤ DO PRAHY
Čtvrtek 23. června
Ministranti a děti, které
navštěvují společenství
Jezulátka, pojedou na výlet
do Prahy.

SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ
6. června
18:00 mše sv. na Lipce
19:00 modlitba za biřmovance – kostel na Lipce

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE
JEŽÍŠOVA
Pátek 24. června
17:00 mše sv. Sebranice
18:00 mše sv. Kunštát

ÚTERÝ 7. ČERVNA
18:00 mše sv. Zbraslavec
19:00 modlitba za biřmovance – kostel na Lipce

SLAVNOST NAROZENÍ
JANA KŘTITELE
Sobota 25. června
8.00 mše sv.
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