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slovo otce Petra
Drazí přátelé a kamarádi, moje
velká farní rodino,
je to 10 let, co jsem přišel do
kunštátské farnosti. Byl jsem
mladý, nezkušený kněz, který se
děsil svého nového úkolu. Velká
a živá farnost a já mám být jejím
farářem. Ta léta utekla jako voda
a jsem za ně nesmírně vděčný.
Když se ohlédnu zpět, bylo to
období, které bylo protkané okamžiky krásnými a radostnými,
ale také těžkými a bolestnými.
To vše ale k životu patří. Rozhodně bych ta léta nevyměnil,
byla pro mě velkou zkušeností
života a pokory. Jsem rád za každého z vás, s kým jsem se setkal
a komu jsem třeba vědomky, a i
nevědomky nějak mohl pomoci.
A tím nemyslím jen blíž k Pánu –
to samozřejmě na prvním místě,
ale třeba i radou či jen nasloucháním. Chci také poprosit za
odpuštění, jestli jsem někomu
ublížil, určitě to nebylo vědomé
a záměrné.
Začínám novou etapu ve
svém životě a i v životě farnosti.
To neznamená, že budou nějaké
změny, jen jak člověk postupně zraje (my muži nestárneme,
my zrajeme), zjišťuje věci nové
a znovu objevuje věci již dávno
poznané.
První z těchto znovu poznaných věcí je modlitba. Osobní
modlitba, ale i modlitba farnosti - liturgická modlitba a různá
společenství modlitby. Jakákoliv
aktivita ve farnosti, která nevede
k modlitbě, není doprovázena
modlitbou a nenachází svůj základ v modlitbě, má velmi křehký základ a trvání. Proto bych
chtěl, abychom více pracovali na
modlitbě – na té liturgické = slavení nedělní mše svaté postavit
do středu života farnosti.
Druhou je společenství. Jak
důležité je lidské společenství,

Skupinka „starších“ dětí se svými vedoucími na letním táboře.
které předchází a doprovází naše
farní společenství a společenství
modlitby. Díky nové výstavbě Letos se s námi na táboře pro
v oblasti ulice Nová dojde k na- mladší nikdo nemazlil. V neděli
výšení počtu obyvatel města. Ně- 17. července jsme se nalodili na
kteří lidé zde budou jen bydlet, zámořskou obchodní plachetnici,
ale někteří zde budou žít. Zna- která však záhy ztroskotala. Ocitmená to, že farnost musí otevřít li jsme se na pustém Ostrově (u
dveře svého společenství nově Macochy), kde jsme si museli zapříchozím. Rodinám, mladým jistit jídlo a střechu nad hlavou a
a všem, kdo budou chtít přijít. vypořádat se se záludnými domoChtěl bych, abychom otevřeli ne- rodci. Naštěstí vše dobře dopadlo,
jen dveře farnosti, ale i její srdce. podařilo se nám postavit novou
A poslední věc je služba ve loď a celá posádka se v pořádku
farnosti. Je ještě mnoho toho, co vrátila domů. Spokojení byli jak
je třeba uchopit a čemu je třeba se mladí plavčíci (děti), tak i zkušení
věnovat. Během podzimu bych námořníci (vedoucí). A už teď se
chtěl představit služby, které těšíme na další společné dobrobudou potřebovat své realizáto- družství.
ry z vašich řad. A byl bych rád,
Berenika Lepková
kdyby se nikdo nebál přijít a říct: Farní tábor pro starší děti prová„Toto umím, toto můžu udělat!“ zelo téma „Zaklínač“, inspirovaBudu vděčný i za sebemenší při- né známou sérií fantasy knížek,
jatý úkol.
kde hlavní hrdina jménem Geralt
Přátelé, 10 let jsme spolu vládne mečem, záhadnými silabudovali farnost. Vzpomínám mi, moudrostí i zkušeností. Své
si na první rozhovor ve farním řemeslo by ale měl každý umět
zpravodaji a tam jsem neumělými předávat dál, a proto Zaklínač
slovy popsal to, co chci vyjádřit (Kryštof K.) pozval do letní školy
nyní po desetileté zkušenosti: pro budoucí hrdiny jako lektory
„Bez vás, vaší spolupráce, vašich své podivuhodné přátele a učitel
rukou, nohou, očí, uší a srdcí Vesemir (Víťa L.) tak přijal dvanejsem nic. Díky vám, díky cítku učedníků k výcviku. Těžké
za vás a díky za každou vaši úkoly jim chystal upír (Anetka
modlitbu za mě.“
o. Petr S.), čarodějka Sfiol (Via K.), Erí-

Farní táborníci 2022

foto: Aneta Sojková

nye (Ivet T., Terka K.) i mladší zaklínačka Magnum (Bety L.). Mladí adepti se učili šermovat, střílet
z luku, vařit lektvary, luštit šifry
a také mnoho dalších fíglů, díky
kterým pak dokázali porazit příšery a zlého kouzelníka Stragobora
(který měl podivuhodně shodný
porost hlavy jako Martin K.).
Cíl byl splněn a hlavní vedoucí Vojta P. přežil a neskončil v nápravném zařízení. Tábor jsme si
moc užili. Ubytovaní jsme byli
v parádním areálu fary v Ostrově
u Macochy, který je na podobné
akce skvěle vybavený. Největší
úspěch měl asi dárek, který předem vyrobila část vedoucích a
měl podobu hromady „E S F W F
O F / N F D F“. Jaký dárek to je,
zjistíte, když místo řady písmen
v uvozovkách dosadíte jejich sousedy v abecedě, kteří stojí o jednu
pozici vpřed spolu s vhodnými
háčky a čárkami – sami tak můžete zjistit, jestli byste v letní škole
pro zaklínače uspěli…
K.+I. K.
Tábory již tradičně spolupořádají Kolpingova rodina a naše
farnosti. Na organizaci se podílí zhruba 20 vedoucích, včetně
pokračování na 3. straně
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Celostátní setkání mládeže 2022
Prázdniny bývají nabité tolika různými akcemi, že člověk neví, kam dřív. Na jednu
z nich se ale vyplatí udělat si
čas. Celostátní setkání mládeže se totiž koná jen jednou za
pět let a pro mladé křesťany
je to skvělá příležitost setkat
se s vrstevníky a prohloubit
vztah s Bohem. Letošní CSM
proběhlo v Hradci Králové.
Od 9. do 14. srpna tak počet
obyvatel Hradce narostl o více
než 4000 mladých lidí, kteří
se sem sjeli z celé republiky.
V rámci programu jsme si
mohli vybrat z pestré nabídky
přednášek, workshopů, tvořivých dílen, sportovních her,
koncertů a divadelních představení. Každý den jsme také
společně s našimi biskupy a
s několika desítkami kněží

slavili mši svatou. Dost času
zbylo i na zábavu a odpočinek a navazování nových přátelství. Celým setkáním nás
provázel svatý Pavel a verš
ze Skutků apoštolů: „Vstaň,
udělám z tebe svědka toho, co
jsi viděl.“ Snad se nám poda-

ří zůstat Kristovými svědky i
v každodenním životě. Vědomí, že v tom nejsme sami, by
nám mohlo vydržet alespoň
do příštího roku. Na srpen
2023 jsou totiž naplánované
Světové dny mládeže – setkání mladých z celého světa

foto: www.clovekavira.cz
s papežem. Hostit nás bude
portugalské město Lisabon
a já doufám, že kunštátsko
– sebranická (pro čtenáře ze
Sebranic sebranicko – kunštátská) výprava zaplní nejmíň
jeden autobus!
Alžběta Lepková

Jako každý rok, tak i v letošním roce bude probíhat výuka
náboženství. V Kunštátě je
zvykem, že je součástí výuky
ve škole, a nejinak tomu bude
i letos. Rozvrh výuky bude
k dispozici v následujícím týdnu na webu, na fb, na nástěnce
v kostele a ve škole. V Kunštátě první stupeň kromě 5. třídy budou učit pí katechetky.
Pátou třídu a druhý stupeň pak
bude učit p. farář. Ovšem pokud by se našel někdo z řad věřících, kdo by chtěl posílit naše
katechetické řady v Kunštátě a
to především na druhém stupni, budu za něj vděčný. Bližší
informace o rozdělení tříd a
vyučujících budou v rozvrhu.
Je třeba vždy počítat s tím, že
se rozvrh může změnit podle
rozvrhu výuky ve škole.
Výuka náboženství v Se-

branicích bude probíhat vždy
ve čtvrtek před mší sv. od
16:30, jak tomu bylo v posledních letech. Letos bude ale jedna skupina rozdělena do dvou.
Mladší skupinu (do 4. třídy)
bude učit pí. Lenka Čechová,
která posílila naše řady, a já jí
děkuji a přeji hodně sil a milostí, aby to zvládla. Skupinu
starších (5. tř. +) pak bude učit
pí. Markéta Kudláčková, která
se již v předchozích letech do
výuky zapojovala a není nováčkem.
Mše sv. pro děti bude v Kunštátě vždy ve středu v 18:00, od
16:00 budou mít setkání ministranti a od 17:00 scholička.
V Sebranicích bude mše sv.
pro děti ve čtvrtek v 18:00.
Téma mší sv. pro děti bude:
NECHTE SE PŘEKVAPIT!!!
otec Petr

100. výročí posvěcení kaple na Touboři Výuka náboženství

V neděli 21. srpna jsme na Touboři oslavili 100. výročí posvěcení kaple Narození Panny Marie.
Toto významné výročí jsme
s ohledem na pandemii v loňském roce slavili s ročním odkladem, ale o to radostněji.
Takto byla ona slavná událost
zaznamenána v místní kronice:
Kaple byla svěcena 8. 9.
1921 P. Janíčkem Josefem, t.č. farářem v Kunštátě.
Zvon do kaple byl zakoupen z milodarů všech osadníků a při této slavnostní mši
jím bylo poprvé vyzváněno.
Kříž (z roku 1896) od staré zvonice byl přestavěn ke kapli, před její
průčelí, současně s tímto křížem
byl postaven nákladem mládeže
toubořské kříž na "Kopci".
Naše oslava započala mší
svatou. Pan farář to vzal hezky
od základů. V jeho kázání jsme

foto: Pavel Nejedlý
si rozhodně našli každý kus svého života i svého všedního dne.
Vše, co děláme a v co věříme, by
mělo mít poctivý a pevný základ.
Jen tak můžeme stoupat k výšinám.
Také jsme s radostí docenili, že
naše kaple je zasvěcena Narození Panny Marie. To je krásný
dar pro naše životy a naši víru.
Při mši i následné oslavě s námi
bylo mnoho obyvatel okolních obcí, našich starousedlíků
i rodáků, přátel a milých lidí.
Město Kunštát zde zastupoval
pan starosta Zdeněk Wetter. Čtení z Písma se s přehledem ujala
paní senátorka Jaromíra Vítková.
Děkujeme všem, kteří na nás
mysleli také v sobotní rozpršený
podvečer, protože jejich modlitby nám pomohly udržet dešťové
mraky do nedělního odpoledne.
Pavlína Palme

Letní tábor - starší děti		

foto: Aneta Sojková
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dokončení ze strany 1
kuchařů a zdravotníků. Celému
týmu velí Vojta Pavlů. Letos se tábora pro mladší zúčastnilo 29 dětí
(včetně dvou ukrajinských chlapců) a tábora pro starší 23 dětí. Oba
tábory se konaly v Ostrově u Macochy. Již brzy se začne s přípravou příštího tábora. Během září
se vybírá místo a v průběhu roku
se vedoucí scházejí a domlouvají
se na programu. Tyto tábory mají
v našich farnostech již poměrně
dlouhou tradici. Současní vedoucí jsou většinou odrostlí účastníci
předchozích ročníků. Doufáme,
že tato „samoudržovací“ schopnost přetrvá i v budoucích táborech.		
-red-

sebráno v Sebranicích

Renovace obrazu

Kdo alespoň jednou v posledních dvou měsících navštívil
kostel Sv. Ducha na Lipce, zjistil,
že v centru chybí něco velkého.
Ano, hlavní oltářní obraz Seslání Ducha svatého byl odvezen
na restaurátorské práce. Těchto
prací se ujal ateliér pí. Vendulky
Látalové z Litomyšle, který restauroval oba předchozí obrazy
- Immaculatu a Extázi sv. Františka. 8. června přijela firma a postavila lešení, aby se bylo možné
dostat do vrchních partií obrazu.
Následující den pak přijeli z ateliéru a společnými silami jsme
vysadili obraz z oltářního rámu.
Následovalo překvapení. Obraz
byl restaurován v roce 1954 panem Josefem Hamříkem z Kunštátu. Podle signatur je autorem
známý vídeňský malíř Fridrich
Gedon, který maloval oba menší obrazy a několik obrazů na
kunštátském zámku. Dále pak
další obrazy v Sankt Pöltenu. Po
vyjmutí z rámu následovalo sejmutí plátna z rámu a navinutí na
buben pro převoz. Obraz je nyní
v ateliéru v Litomyšli a probíhají
na něm restaurátorské práce. Vyčísleny byly na cca 770.000,- Kč.
Financování je zajištěno z Jihomoravského kraje, Ministerstva
kultury ČR a z dotace města
Kunštát. Zbývající finance dodá
farnost ze svého rozpočtu. Restaurováním tohoto obrazu však
práce na tomto kostele nekončí.
Je ještě hodně věcí, které bude
třeba opravit, dodělat a doladit.
Ale již to nebudou tak velké finanční objemy.
o. Petr

Cesta do pravěku

foto: Markéta Kudláčková

Hned po sebranické pouti začala pro část mládeže Cesta do
pravěku, tedy přífarní tábor pro
nejmenší. Společně jsme prožili
dobu dinosaurů, našli jsme dinosauří vejce, které se pak každému
z dětí líhlo doma ve sklenici. Ulovili jsme mamuta za použití pravěkých nástrojů, ochočili jsme
si první zvíře, vylovili z potoka
starodávné diamanty, vyrobili
jsme misky z keramiky i voňavé
pytlíčky do skříní – i pračlověk
chtěl přeci vonět! Nechyběla ani
krásná dinosauří trička a práce
archeologů, kteří objevili úžasný
poklad i s dinosauřími kostmi. Na
závěr jsme si navíc dali k obědu
vývar z dinosaura i dinosauří řízek. O celkem 23 dětí se staralo
8 vedoucích a 2 kuchařky. Co
dodat – jen DÍKY! Obětavým
vedoucím i jejich rodičům, skvělým kuchařkám i Pánu za ochranu i dobré počasí.
Na dojmy z tábora jsme se ze-

ptali dětí, i některých vedoucích
– o tom, že je to práce zodpovědná i fyzicky náročná, není vůbec
pochyb!
Co se Ti na táboře líbilo nejvíc? A za co máš rád/a táborové
vedoucí?
Márinka Kudláčková: „Líbilo
se mi skládání kočičky z korálků.
A že se mnou Táňa skládala tu
kočičku.“
Verunka Jeřábková: „Líbilo
se mi téma dinosauři. A na vedoucích, že se o nás dobře starali
a řádili s námi.“
Míša Jeřábková: „Líbilo se
mi všechno, nejvíce cesta za pokladem. Na vedoucích, že byli
hodní.“
Viktorka Dyntarová: „Mně
se na táboře nejvíc líbila loď,
fotbálek, poklad a dinosauří vejce, které jsem dala do vody, ono
se pořád zvětšuje. Já mám ráda
vedoucí, protože mi se vším pomáhají, co mi nejde, namalovat

kamínky a křečka.“
Rozárka Kintrová: „Líbilo
se mi prostě všechno. A vedoucí
mám ráda za to, že tam s námi
celou dobu byli.“
Co by měl podle Tebe umět
vedoucí na přífarním táboře pro
nejmenší?
Táňa Vítková: „Podle mě uhlídat děti a hezky se k nim chovat,
aby tě měly rády, hrát si s nimi.“
Jana Paulíková: „Správný
vedoucí by měl umět zaujmout,
zabavit a hrát si s dětmi.“
Čenda Paulík: „Každý by se
měl obrnit trpělivostí a mít hravou náladu.“
Tereza Kopecká: „Každý vedoucí, který by chtěl být na přifarním táboře, by měl mít rád
děti a umět se o ně postarat. Měl
by být zodpovědný a být hodný
k dětem. Dobrý vedoucí by také
měl děti nějak zaujmout, umět
jim vymyslet program a zábavu.“
Markéta Kudláčková

Letošní poutní mši svatou jsme
prožili v neděli 14. srpna. I přes poněkud aprílové počasí a rozestavěnou silnici byla návštěvnost hojná.
Krásná květinová výzdoba kostela
a slavnostně oblečená Panna Marie na oltáři dokreslily slavnostní
atmosféru.
Při mši byly požehnány květiny,
a to kytičky sušené levandule, které

si pak poutníci odnášeli domů.
Ve sbírce při mši bylo vybráno
18.275,- Kč, za což patří dárcům
upřímné poděkování.
Na farním stánku se vyprodaly
všechny oplatky a rovněž zásoby
vína se významně ztenčily, což
znamená další finanční přírůstek do
sbírkové kasy na opravu věže našeho kostela.

Za povedenou pouť patří Bohu
díky všem, kteří se podíleli na jejích přípravách i průběhu, jakož i
všem poutníkům, kteří ji přišli společně do našeho kostela prožít.
Eva Škrabalová

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

FARNÍ KAVÁRNA
v Sebranicích na podporu
Fondu PULS - Neděle 25.9.
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Přístřešek na farním dvoře

Kdo někdy byl přítomen stavbě párty stanu na farním dvoře,
tak ví, že to není žádný med.
Stan se musí snést z půdy nad
klubovnou, složit a po skončení akce zase rozložit, vysušit
plachty rozložením přes lavice v kostele
a pak znovu
vynést na půdu.
Napadlo mě,
že by se mohl
postavit stabilní přístřešek na
farním dvoře,
který by nemusel sloužit jen
na farní den
a hubertskou mši. Po mnoha
konzultacích vznikl projekt,
který vypracoval Petr Sojka ml.
Snaha byla, aby přístřešek měl
dostatečnou velikost, zpevněnou plochu pro sestavení stolů a
laviček a nebránil příp. průjezdu techniky na dvůr. Dále pak
aby nestínil kavárnu a dílnu, ale
zároveň přespříliš nepropouštěl
sluneční paprsky. Také měl být
napojen na farní kavárnu tak,
aby se suchou nohou dalo z kavárny do něj projít. Zkrátka aby
byl co nejvíce multifunkční.
Esteticky měl přístřešek zapadnout do areálu fary. Barva dře-

va měla být shodná s barvou
nových oken. Jak se to nakonec
podařilo, se může každý přesvědčit sám, když zajde třeba
na kafe po mši. Ke změně proti
projektu došlo u dlažby, když

jsme původně navrženou betonovou dlažbu nahradili kamennou mozaikou.
V průběhu stavby došlo při
přívalovém dešti k zatopení
klubovny. Prošetřením se zjistilo, že stávající odpad v žádném
případě není schopen přívalový
déšť odvádět. Jedinou možností bylo protlačení nové kanalizace z rohu dvora pod dílnou
na farní hřiště. Bez toho by klubovna nikdy řádně nevyschla a
nemohla být dobře využívána.
Stavba měla být financována s pomocí dotace. Přestože
se nám ji podařilo vyběhat, tak

Společenství Jezulátka

Protože jsou prázdniny a protože chceme, aby věci a konání dávaly smysl, tak jsme se
vypravili se skupinou dětí do
Prahy, aby navštívily Pražské
Jezulátko. Nadchla nás historie i
atmosféra natolik, že jsme s dětmi celý měsíc šili a šili, aby i to
„kunštátské“ mělo dostatek ob-

lečení ve správných liturgických
barvách.
Dětem to šlo nesmírně od
ruky. Doufáme, že výtvory vám
vyrazí dech stejně jako mně.
Děti, které šily poprvé na šicím
stroji, předvedly neuvěřitelný
výkon. Myslím, že za výtvory
by se nestyděly ani profesionál-

jsme ji nakonec nemohli čerpat vzhledem k jejím podmínkám (de minimis). Díky dotaci
z města a kraje, jsme se ale do
stavby přece jen pustili. Cena
stavby přesáhne 600.000,- Kč.
Poděkování patří hlavnímu dodavateli firmě
Ekoterm, která
zajistila stavbu přístřešku
a opravu omítek. Dále firmě
KORA-VODOSTAVING,
která zajistila
pokládku dlažby a protlak,
a firmě Autodoprava Peška,
která zajistila dopravu a zemní
práce. Dřevo na pergolu věnovalo město a pořez zajistila pila
Radima Křepely ze Zbraslavce.
Děkujeme i všem subdodavatelům, kteří se do výčtu nevešli a
bez nichž by se vše nepodařilo.
Přejme si, aby nám přístřešek
dlouho vydržel a byl hojně navštěvován.
Petr Sojka st.
Velké poděkování patří
panu Petru Sojkovi za naplánování celé akce a řešení
všech technických problémů.

ní švadleny. Tyto práce uvidíte
na výstavě v kostele, která bude
probíhat asi měsíc od farní neděle 28.8.
Připomínám, že Společenství
Jezulátka není tvořivý kroužek a
účastní se ho holky, kluci i dospělí. Prostě všichni, kteří mají
zájem se naučit modlit růženec a
starat se o věci „kolem kostela“.
Tímto jste vítání se přidat. Další
převlékání bude opět v kostele a
to 2.10. v 15 hod. Těšíme se na
Vás.
Lenka Císková
Děti, které se červnového výletu do Prahy zúčastnily, a jejich
maminky děkují paní Lence Cískové a panu faráři za organizaci
krásně prožitého dne.

co nás čeká
MŠE SV. V PENZIONU
Čtvrtek 1. září v 9:00
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
2. září
• dopoledne návštěva
nemocných
• 17:00 sv. smíření
• 18:00 mše sv., adorace a
Svátostné požehnání
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
3. září
7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše sv.
POUŤ TOUBOŘ
SLAVNOST NAROZENÍ
PANNY MARIE
Neděle 11.9. mše sv. 11:00
POUŤ NA KULÍŠEK
Neděle 11. září
14:00 vyrážíme směr Kulíšek,
autobusem do Rozseče, pak
pěšky na Kulíšek a zpět domů
HRNČÍŘSKÝ JARMARK
Neděle 18. září
8:00 mše sv. za hrnčíře-Kunštát
POUŤ V ÚJEZDĚ
Neděle 25. září
11:00 poutní mše sv. - Újezd
SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ
JEZULÁTKA
Sobota 1. října ve 14:00
v kostele
První sobota v měsíci
7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše sv.
ÚTERÝ 4. ŘÍJNA
Zahájení výuky náboženství
podle rozvrhu (viz web).
STŘEDA 5. ŘÍJNA
16:00 setkání ministrantů
17:30 sv. smíření
18:00 první mše sv. pro děti
ČTVRTEK 6. ŘÍJNA
Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem v Brně.
Bližší informace dostanou
děti od p. faráře.
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