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slovo otce Petra
Moji milí, přátelé Boží, ka-
marádi, moje farní rodino,

chtěl bych moc poděkovat 
za všechny vaše modlitby a 
oběti, které přinášíte. Chci 
poděkovat členům ekonomic-
ké a pastorační rady za je-
jich angažovanost a nasazení 
při práci pro farnost. A také 
všem, kdo pro farnost jakko-
liv pracujete a není vás vidět. 
Všechny vás nesu ve svých 
modlitbách.

Chtěl bych vás povzbudit 
k modlitbě. 

V modlitbě růžence je nej-
častěji opakován „Zdrávas“. 
Mám dojem, že spousta vě-
řících ani neví, co se vlastně 
modlí. Kdo je středem této 
modlitby? Maria? Ne, Ježíš. 
Dokonce jeho jméno je stře-
dem této modlitby. Jeho jmé-
no vyslovujeme uprostřed a 
rozdělujeme tak tuto modlitbu 
na dvě části.

První část je kombinace 
tzv. andělského pozdravení: 
„Zdrávas Maria, milosti plná, 
Pán s tebou…“, a slov Alžbě-
ty vítající Marii: „Požehnaná 
jsi mezi ženami a požehnaný 
plod života tvého…“ V těchto 
slovech se odráží víra církve. 
Maria je pozdravena jako mi-
lostiplná, milostí zahrnutá a je 
konstatováno, že Pán je s ní. 
To není jen daný okamžik an-
dělského pozdravení, ale stá-
le probíhající událost. Ona je 
stále zahrnována milostí a Pán 
je s ní stále. Pro věřícího je to 
povzbuzení, že jako Pán zahr-
nuje Marii svou milostí, tak 
zahrnuje také nás. A jako je 
Pán s Marií, je stejně i s námi. 
Alžbětin pozdrav pak konsta-
tuje, že díky tomu je požehna-
ná, a stejně tak je i požehnané 
vše, co koná, protože přijala 
Ježíše jako součást svého ži-

Farní den v „novém“                         foto: 

Farní denvota. Křesťan je tak člověk, 
který je zahrnutý milostí, Pán 
je přítomný v jeho životě a 
díky tomu je požehané celé 
jeho dílo a práce a i on sám. 

Středem modlitby je jméno 
Ježíš, protože on je středem 
života Mariina a tím má být i 
středem našeho života.

Druhá část je pak dovětek: 
„Svatá Maria, Matko Boží, 
pros za nás hříšné, nyní i v ho-
dinu smrti naší.“ Je to pros-
ba, aby nás Maria, která je u 
Boha a je Matkou Boží, pro-
vázela životem, svou přímlu-
vou a ochranou, a to aktuálně 
v dané chvíli a i v okamžiku, 
kdy budeme umírat. Zakon-
číme pak slovem „Amen“, 
které stvrzuje tuto naši víru i 
prosbu.

A kvůli tomuto mám rád 
modlitbu Zdrávas, ale i celý 
růženec. A proto vás všechny 
zvu k modlitbě.

otec Petr

Kolik jich už bylo? Nepočí-
taně, pro některé už jsou té-
měř od nepaměti. Hlavním 
lákadlem toho letošního bylo 
žehnání nové pergoly, která ve 
spolupráci s městem Kunštát 
vyrostla na farním dvoře bě-
hem prázdnin. Pergola prošla 
hned na začátku celé akce za-
těžkávací zkouškou, neboť se 
spustil silný déšť. Poobědvali 
jsme ale v suchu. Veliký dík 
patří nejen městu, ale i farní 
ekonomické radě a Petru Soj-
kovi, který měl celou akci na 
bedrech. Také byl po zásluze 
odměněn řádem Cihly zlaté. 
A druhý řád Zlatého špendlíku 
převzala z rukou pana faráře 
Lenka Císková. O prázdninách 
spolu s dětmi ze společenství 
Jezulátka pilně šily a vytvořily 
celou kolekci oblečků pro Je-
zulátko ve všech liturgických 
barvách. Farní den také pro-
vázela výstava starých modli-

tebních knih, jejímž tématem 
byl význam modlitby v našem 
křesťanském životě. K tomuto 
cíli směřoval taktéž již tradič-
ní kvíz, do kterého se zapo-
jili všichni přítomní. Otázky 
týkající se života svatých a 
významu modlitby různých 
světových náboženství pot-
rápily mnohý soutěžící tým. 
K poslechu již tradičně hrál 
pan Žáček.  Nechybělo dobré 
jídlo, zákusky, nápoje teplé 
i studené. Scházely ale nové 
tváře. Jakoby farní den lákal 
jen „známé“ farníky. Dorazilo 
jich kolem necelé stovky. Far-
ní den by měl být oslavou pro 
celou farnost. Zkusme oslovit 
naše sousedy v kostelní lavici 
i doma přes plot. Zkusme přijít 
s novým nápadem jak zpestřit 
program. Berme farní den jako 
velkou příležitost, ne jako po-
vinnost.

-red- 
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Smírná pouť do Sloupu

Je tomu již 18 roků, co 
násilnou smrtí zemřel P. 
MUDr. Ladislav Kubíček. 
I my jsme o 
18 roků starší 
a mnozí, kteří 
jej znali osob-
ně, už nejsou 
mezi námi. Jaký to byl 
moudrý a pokorný člověk, 
jsem se dozvěděla z knih, 
které se podařilo vydat paní 
doktorce Marii Svatošové. 
Té poslední – O svobodě – 
scházelo jen málo a nevyšla. 
Autor ji dopsal ve středu 8. 
září 2004 a v noci z pátku 
na sobotu 11. září 2004 byl 
na své faře zavražděn. Text 
této knihy našla paní Sva-

tošová v kanceláři, kde byl 
založen požár, mezi radiá-
torem a zdí. Ráda si najdu 
čas na pěknou knihu, a tak 
jsem se do ní znovu začetla. 
Internet a mnohé televiz-
ní pořady mi odpověď na 
moje starosti nedají. Tak se 
snažím radit s P. Kubíčkem 
alespoň v duchu. Nejlépe se 
mi to daří na smírné pouti 

do Sloupu. Letos se konala 
v sobotu 10. září. V 8 hodin 
ráno se u hrobu P. Kubíčka 
sešlo kolem 45 poutníků. 
Někteří se přidají cestou 
přes Doubravici, jiní dorazí 
na podvečerní mši do Slou-
pu. Každý podle svých sil 
a možností. Jsem ráda, že 
můžu jít pěšky lesem, po-
lem i po silnici s mladými 
lidmi, kteří krásně zpívají a 

nedávají mi najevo, že pa-
třím do domova důchodců 
v papučích u kamen. Poča-
sí nám mimořádně přálo, 
bouřka i dešťová přeháňka 
se nám vyhnula. Ze mše ve 
Sloupu mi utkvěla myšlenka 
P. Aloise z Chomutova, kte-
rý připutoval s třinácti mlá-
dežníky. P. Kubíčka osobně 
znal, a když se s ním jednou 

modlil u hro-
bu za zemřelé 
„ O d p o č i n u t í 
věčné dej jim, 
Pane“, p. Ku-

bíček jej napomenul: „Jaké 
odpočinutí? To je samozřej-
mé, že odpočívají. Život 
věčný dej jim, Pane!“

Věřím, že příští rok se na 
tuto pouť vydá víc Kunštát-
ských. Připadá mi smutné 
nevyužít takovéto blízké 
příležitosti k vyprošení si 
Boží milosti a požehnání na 
cestě životem.

Marta Pitnerová

„Co se času týče, buďme rádi, že ho nemáme víc. Budeme mít 
co dělat vyúčtovat ten, co máme! Žádné výmluvy. Bůh nám ho dal 

přesně tolik, kolik k danému úkolu potřebujeme.“
Ladislav Kubíček

Rozloučení s paní Bergauerovou

Marie Bergauerová, rozená Pro-
cházková, se narodila 2. 8. 1928 
v Kunštátě,  zemřela 9. 9. 2022 
v Letovicích.

Dětství prožila v rodném 
domě u Panské zahrady, kde 
žila s maminkou, sestrou Miro-
slavou a tatínkem, zámeckým 
kolářem. Později se provdala za 
Bedřicha Bergauera.

Pracovala jako účetní v kan-
celáři statku na kunštátském 
zámku. Po reformách,  kdy ro-
dině jejího manžela připadla 
hospoda v Sychotíně, zde natr-
valo bydlí spolu s maminkou, 
sestrou Mirkou, manželem Be-
dřichem a jeho mentálně posti-
ženým bratrem Vilémem.

Ve svých  53 letech ovdově-
la a nadále se stará o svoji ma-
minku, invalidní sestru a švagra  
Vilíčka.

Ráda vzpomínala na období, 
kdy pracovala jako uklízečka a 
svačinářka v keramické dílně 
pana Kemra. Měla zde spoustu 
přátel nejen mezi svými vrstev-
níky, ale i mladými lidmi, kteří 
na ni nezapomněli ani v čase 
jejího důchodu. Při setkání si 
vždy měla s každým o čem vy-
právět a na co vzpomínat.

Po smrti maminky a švagra 
Vilíčka zůstávají se sestrou Mir-
kou samy a stěhují se do bytu 
v Hliníkách v Kunštátě. Marie 
stále pečuje o svoji sestru Mir-
ku. A tak jako celý svůj život se 
neustále věnuje službě Bohu, je 
starostlivá o svoje pány faráře. 
Pere kostelní prádlo, žehlí a ka-
ždý den přede mší sv. předříká-
vá růženec.

S velkým svazkem klíčů se 
hrdě stará o kostelík na Lipce. 

Na jaře roku 2013 umírá její 
sestra Mirka, o kterou celý život 
pečovala. 

Zasloužený klid ve stáří ji 

naplňuje setkávání s přáteli, 
pravidelné návštěvy sousedek 
a známých, oblíbené křížovky 
a četba.

Po úraze na jaře roku 2020 
nachází nový domov a péči 
v domově pro seniory v Leto-
vicích, kde v srpnu letošního 
roku oslavila úctyhodných a 
požehnaných 94 let. Po celou 
dobu zde byla obklopena vlíd-
ným prostředím a láskou svého 
okolí.

Celý svůj život zasvětila 
službě Bohu a péči o své blízké. 
Bylo jí dopřáno dožít se vysoké-
ho věku. Nikdy nezůstala sama. 
Pro svoji laskavou povahu byla 
oblíbená, obklopena svými přá-
teli, ve kterých měla vždy opo-
ru, jistotu jejich lásky a přízně, 
pomoci a porozumění.

Velké poděkování za její 
práci pro farnost, starostlivost a 
péči o kunštátské kněze a svoji 
rodinu!

Na fotografii je paní Ber-
gauerová s medailí, kterou do-
stala od pana biskupa za celoži-
votní službu farnosti.

-red-

Opravy kaple 
v Sychotíně

V roce 2009 byla v sychotín-
ské kapli provedena výmě-
na střešní krytiny, uhraze-
na byla z dotace na opravy 
drobných sakrálních staveb.  
Další práce byly provedeny 
v roce 2011, kdy hasiči ko-
lem kaple položili izolaci a 
tím provedli odvlhčení zdí. 
V roce 2012 byla panem 
farářem Tomášem Kouma-
lem při farní pouti do Říma 
zakoupena zelená štola. Za-
placena byla z darů občanů. 
Dále byl v tomto roce pro-
veden panem M. Strakou 
odborný nátěr dveří.  V roce 
2013 se provedla celková 
výměna oken, která byla hra-
zena městem Kunštát a čás-
tí z rozpočtu pro Sychotín. 
V roce 2014 se opravila celá 
fasáda. Na této opravě pra-
covali sychotínští zedníci p. 
Chmel a p. Poláček, celková 
částka byla hrazena městem 
Kunštát. V roce 2015 se po-
řídil nový zvon. Původní byl 
zrekvírován za první světo-
vé války a zvon z roku 1919 
byl vyroben pouze z litiny. 
Na nový zvon byla uspořá-
dána sbírka. V Sychotíně se 
včetně sponzorského daru 
vybralo celkem 106 tisíc Kč.  
V roce 2019 byla kaple vy-
malována, natřely se lavice i 
okna a byl zrestaurován kříž 
před kaplí. V roce 2021-2022 
se v restaurování pokračova-
lo, nejdříve se svatostánkem, 
obětním stolem a rámem, 
který byl doplněn stojkami, 
následně byli opraveni také 
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Pamětníci nad 
fotkami

Setkání pamětníků 
každého věku nad 

fotografiemi sebranické 
farnosti

Neděle 25. zaří ve 14:00

Poznáváte sebe nebo své zná-
mé na některé z těchto fotek? 
Byli jste tehdy u toho? Tak 
prosím, přijďte v neděli 9. 
října odpoledne posedět na 
faru a říct nám o tom, jak to 
tehdy bylo. Co se tehdy sta-
lo? A kdo všechno tam byl? 
Utkvělo vám něco z chvílí, 
kdy byly tyto fotky pořízeny? 
Nenechte si to pro sebe a po-
dělte se o své pocity či zážitky 
s ostatními. Vzpomínky zapí-
šeme k fotkám do farního fo-
toalba, ať si je mohou přečíst 
a prohlédnout i další generace. 
Zváni jsou všichni bez rozdílu 
věku, je jedno, jestli „pama-
tujete“ doby dvou místních 
farářů, nebo dvaceti. Alba má 
farnost hned dvě – jedno his-
torické, druhé z časů nedávno 
minulých. Práce i čas pro za-
vzpomínání je tu pro mládež i 
seniory. Díky za každého, kdo 
přijde a pomůže nám s uspořá-
dáním farních alb!

Markéta Kudláčková

V neděli 28. srpna udělil pan farář požehnání všem učitelům 
a školou i školkou povinným dětem. Kéž je tato „sprcha“ (jak 
komentovali kropení svěcenou vodou ti nejmenší), chrání před 
sprchou povinností všedních dní!             Foto: Eva Škrabalová

andělíčci. Tyto opravy byly 
hrazeny městem Kunštát. 
Poslední věc, která se nám 
v kapličce podařila uskuteč-
nit, byla výměna křížové ces-
ty, kterou nám pomohl vybrat 
a zajistit pan farář P. Košulič. 
Za jeho pomoc bychom mu 
chtěli velmi poděkovat a 
doufáme, že se nám příští rok 
podaří novou křížovou cestu 
o pouti posvětit. 

M. Houdková

Misijní říjen
Není ti jedno, co se kolem 
tebe děje? Chceš se dozvědět 
více o misiích a při tom udě-
lat něco dobrého pro druhé? 
V sobotu 1. října máš příle-
žitost! Přijď mezi nás v 15 
hodin do kostela. Společně 
převlékneme Jezulátko, po-
modlíme se a popovídáme 
si o misiích. Potom budou 
na faře připraveny tvořivé 
workshopy, kde vyrobíme 
drobné předměty na misij-
ní jarmark. Ten se uskuteční 
v neděli 23. 10. po mších sva-
tých. Výtěžek bude určen na 
misie. Těšíme se na tebe!

Lenka Císková
Jana Prudká
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co nás čeká
SLAVNOST 

SVATÉHO VÁCLAVA
Středa 28. září

mše sv. 8:00 Kunštát 
9:30 Sebranice 

Cyklopouť mužů: 
Vranov – Křtiny – Sloup
Svatováclavský turnaj

na faře v Kunštátě

SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ 
JEZULÁTKA

Sobota 1. října v 15:00 
v kostele 

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
7:30 růžencová pobožnost

8:00 mše sv., 19:00 adorace

STŘEDA 5. ŘÍJNA
zahájení výuky náboženství 

podle rozvrhu
16:00 setkání ministrantů

17:00 scholička
17:30 sv. smíření

18:00 první mše sv. pro děti
do 20:00 adorace a sv. 

smíření

ČTVRTEK 6. ŘÍJNA
setkání prvokomunikantů 
v Brně (ranní mše sv. nebude) 
Sebranice - zahájení výuky 

náboženství v 16:30 
18:00 mše sv. pro děti

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
7. října

dopoledne návštěva 
nemocných 

17:00 sv. smíření 
18:00 mše sv., adorace 
a Svátostné požehnání

MISIJNÍ NEDĚLE
23. října

Sbírka na misie 
mše sv. v 8:00 a v 11:00

SLAVNOST POSVĚCENÍ 
KOSTELA

Neděle 30. října
mše sv. v 8:00 a v 11:00

SLAVNOST VŠECH 
SVATÝCH

Úterý 1. listopadu
mše sv. v 18:00

VZPOMÍNKA NA 
VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ
Středa 2. listopadu

mše sv. v 7:00 - farní kostel 
mše sv. v 18:30 na Lipce a 

modlitba za zemřelé

Kunštátské sakrální památky - 24. část

Po čtyři roky jsem Vás ve far-
ním zpravodaji seznamoval se 
známými i méně známými cír-
kevními památkami Kunštát-
ska. Několikrát se mi za tu dobu 
stalo, že mne všímavý spoluob-
čan informoval - u Mramorky 
někdo ukradl kříž, nebo víš, 
že zmizel kříž pod Újezdem. 
Nejednalo se ale o krádeže, to 
pracovníci Městského úřadu 
Kunštát demontovali poškozené 
nebo zubem času sešlé památky 

a předali je k odborné opravě a 
následně je umístili na své upra-
vené místo. Díky Městskému 
úřadu za starost o tyto drobné 
památky! K porovnání stavu 
před a po opravě předkládám 
jako příklad snímky kříže pod 
Újezdem u silnice do Sebranic. 
O tom, jak je pěkný pohled na 
renovované památky, se každý 
může přesvědčit při procház-
kách naší krajinou.

Alois Havelka

Přímluvy
Připomínáme, že stále se na-
bízí příležitost napsat vlastní 
přímluvu, která bude přečtena 
při nedělní mši svaté. Přímlu-
vy lze vhodit do označené 
krabičky v kostele pod kůrem, 
případně využít mailovou ad-
resu primluvy@seznam.cz. 
Navíc je možnost se do čtení 
přímluv zapojit.

-red-

Dušičkové věnce 
na misie
V sobotu 22. října od 15.00 
hodin se budou na faře vyrá-
bět dušičkové věnce. Mate-
riál potřebný na výrobu bude 
zajištěn. V případě, že máte 
doma nadbytečné květiny na 
přizdobení věnců jako napří-
klad mochnu, statici, bodláky, 
slaměnky a podobně, budeme 
rádi za jejich poskytnutí. S se-
bou si prosím vezměte zahrad-
ní nůžky a tavné pistole, není 
to však nutné. Na vyrábění 
zveme ženy všeho věku. Po-
kud se necítíte na kreativní 
činnost,  můžete nám třeba 
vařit čaj. Věnečky se budou 
prodávat v neděli 23. října po 
obou mších svatých (minulý 
rok se všechny prodaly po ran-
ní mši) a jejich výtěžek bude 
věnován na misie, především 
na úhradu školného pro naši 
adoptovanou dívku z Indie 
Meghanu H.G.

Helena Videmanová

Modlitba
Podělte se s námi do konce říj-
na o Vaši oblíbenou modlitbu! 
Vzadu v kostele je nástěnka, 
kam je možné modlitbu či její 
název napsat, popřípadě při-
pevnit již modlitbu napsanou. 

-red-

Farní pouť na Kulíšek

Letošní pouť na Kulíšek začala 
pořádným slejvákem. Celá výpra-
va se uchýlila do suchého bezpečí 
autobusové zastávky před měst-
ským úřadem. Vzhledem k tomu, 
že jsme ji zaplnili jen ze dvou 
třetin, přišlo nejednomu z nás na 
mysl, že zlatým časům výprav na 
nejvyšší kopec v okolí už odzvo-
nilo. V Rozseči se ale náš počet 
přinejmenším zdvojnásobil. To 
nás povzbudilo natolik, že jsme 
nepřestávajícímu dešti navzdory 
prošli celou křížovou cestu a za-
nedlouho stanuli na vrcholu. Zde 
se naše skupina opět rozdělila – 
část se vrátila do Rozseče, většina 
výpravy pod vedením pana faráře 
však pokračovala do Hlubokého. 
V hospodě U Vodníka jsme se 
zahřáli, osušili a odměnili pivem 

a limonádou. Ve společnosti zdej-
ších štamgastů jsme pak počkali 
na linkový autobus, protože niko-
mu z nás se nechtělo v mokrých 
botách šlapat do Kunštátu pěšky. 
Pana řidiče nejspíš překvapilo, 
kolik lidí ho v neděli odpoledne 
v Hlubokém nedočkavě vyhlíží 
(bylo nás pět poutníků plus jedna 
místní slečna). Do autobusu jsme 
se naštěstí vešli a v záři zapada-
jícího slunce (jehož paprsky se 
poprvé za naši pouť prodraly skrz 
mraky) jsme dorazili domů. 

Díky dešti byl výstup na Kulí-
šek dobrodružnější než obvykle a 
jeho zakončení u výčepu považu-
ji za založení nové tradice. Snad 
příští rok toto drobné vylepšení 
ocení davy poutníků!

Alžběta Lepková


