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slovo otce Petra
Drazí a milí farníci, přátelé a ka-
marádi, moje farní rodino,

za poslední dobu jsme toho 
mohli prožít skutečně hodně. Mi-
sijní neděli, slavnost posvěcení 
kostela, slavnost Všech svatých, 
Vzpomínku na věrné zemřelé. 
Prožili jsme hodně silných mo-
mentů. A já jsem si uvědomil, 
jak moc dnes v církvi  chybí 
motivace k tomu, aby to krásné 
a silné bylo motivem a motorem 
k životu. 

Snažíme se často, a já nejsem 
výjimka, zakonzervovat minu-
lost, formy zbožnosti, práce ve 
farnosti a způsob života v našich 
komunitách. Snažíme se, aby to 
vše bylo jako dřív. Nebude, přá-
telé, a my se s tím musíme naučit 
žít! Mým cílem není plakat nad 
tím, co bylo a není nebo co se 
vytrácí. Ale povzbudit vás všech-
ny k novému hledání. Ne nutně 
k hledání nových forem a způ-
sobů modlitby, ale zkusit najít 
znovu to staré. Tak jako člověk 
na půdě objeví starou nádobu, 
která dříve měla svůj účel, ale 
dnes ho již neplní a plnit nebude, 
snaží se najít pro ni uplatnění a 
jinou formu využití. Stejně tak 
lze i v církvi objevit mnoho zby-
tečného harampádí, které jsme 
do ní natahali v dobré víře, ale 
které s generacemi odešlo. Ale 
najdeme i mnoho krásných věcí, 
kterým můžeme dát nový náboj, 
nové využití. O čem to tu mlu-
vím?

Dnes je trend starou věc vyho-
dit, místo ní koupit novou, a když 
ta se pokazí, tak opět opakovat 
předchozí postup. Aplikujeme 
to i na naši víru a její projevy. 
A já se ptám: „Není to škoda?“ 
Teď nemyslím, abychom pře-
bírali staré způsoby a snažili se 
jimi prezentovat víru pro dnešní 
svět, který těmto projevům víry 
prostě nerozumí. Ale dát starým 

Poděkování za letošní úrodu.                        foto: Jiří Suchomel

Adoraceformám zbožnosti nový náboj. 
Mrzí mě, že se stále setkávám 
s tím, že staré projevy jsou špat-
ně a je třeba vymýšlet nové, 
které nejsou vždy lepší, ale stá-
le častěji povrchnější, zaměřené 
na člověka a ne na evangelium. 
To vede bohužel k vyhledávání 
stále nových forem a způsobů, 
které jsou více a více povrchnější 
a nakonec vedou k rozmělnění 
víry a zvěsti evangelia v jakési 
nic. Anebo pak jsou správné jen 
ty staré a musí se udržet a tím se 
snaží evangelium jakoby zakon-
zervovat. V obou případech ne-
jde totiž o službu evangeliu, ale 
o službu člověku. Chci vás po-
vzbudit, abyste ve své víře posta-
vili na první místo Krista. Abyste 
neházeli vše staré do šrotu a vše 
nové, aby nebylo nutně odmítá-
no jako zbytečné. Ale abychom 
v modlitbě společně hledali, co 
v naší komunitě prospěje k hlub-
šímu přijetí evangelia a k oprav-
dovějšímu svědectví víry.

otec Petr

Moji milí,
asi víte, že ve farnosti je mož-

nost každou středu po mši sv. až 
do 20:00 a každou sobotu od 
19:00 do 20:00 zúčastnit se sou-
kromé tiché adorace. 

Chci vás pozvat k této ado-
raci, která bude každou první 
středu v měsíci věnována mod-
litbě za povolání k manželství, 
kněžství a různým způsobům 
zasvěceného života v naší far-
nosti, za otce biskupa Pavla a 
za Sv. otce Františka. Protože 
ten čas je velmi dlouhý, bude 
Nejsvětější svátost vystavena 
tak, jak je zvykem. Po skonče-
ní mše sv. k soukromé adoraci, 
v 19:00 bude zahájena společná 
adorace, ve které budeme prosit 
za výše zmíněné a po skončení 
(cca 19:30) bude pokračovat 
soukromá adorace až do 20:00. 
Je třeba se modlit za povolání 
ke kněžství, protože kněží, jak 
víte, je málo a bude ještě míň. 

Je třeba se modlit za povolání 
k manželství, protože přijmout 
svátost manželství, nebo mít 
svatbu v kostele je velký rozdíl. 
Je třeba se modlit i za povolání 
k různým formám zasvěceného 
života, které podporují růst círk-
ve. A nesmíme zapomínat ani 
na otce biskupa Pavla a Sv. otce 
Františka, kteří nesou břeme-
no církve a jsou našimi pastýři. 
Prosím vyslechněte tuto výzvu 
k modlitbě. A pokud nemůžete 
přijít, tak se připojte třeba doma. 
Na začátku prosince budou 
v kostele k dispozici brožurky s 
modlitbami za povolání. Budou 
určeny pro společnou modlitbu, 
ale určitě bude možné si ji vzít 
i domů. Chci vás povzbudit 
k účasti, a pokud se již modlíte, 
tak vám chci poděkovat. A kéž 
nás Pán více zve svým Duchem 
k modlitbě a kéž ti, kteří se mod-
lí, jsou odměněni Boží milostí!

o. Petr
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Otevřený kostel
Přátelé,

obracím se na vás všechny. 
Teď nemám na mysli jen věřící, 
ale všechny farníky z Kunštátu 
a okolních obcí. Chci a je moje 
velká touha, aby farní kostel byl 
přístupný k modlitbě. Proto, jak 
jste si asi všimli, je často ote-
vřená mříž kostela a u přední 
lavice je zábrana proti vstupu 
do přední části. Ta zábrana je 
hlavně kvůli turistům, aby se 
nám necourali kostelem, ale i 
kvůli zvědavcům, kteří si myslí, 
že můžou cokoliv a kamkoliv. 
Respektujte prosím vytyčený 
prostor k návštěvě.

Jsem velmi rád, že je tato 
možnost často využívána, a to 
nejen lidmi věřícími. Aby tomu 
tak mohlo být i nadále a měli 
přístup skutečně všichni, byl 
bych rád, kdyby bylo respekto-
váno, že kostel je místem mod-
litby a místem setkání s Pánem. 
A aby byla dodržována dvě 
pravidla. První pravidlo ticha a 
druhé pravidlo úcty. Myslím, že 
zde není nutné vysvětlovat proč.

Děkuji vám za to, že se kos-
tel díky vám stává skutečně 
místem modlitby a setkání s Pá-
nem.             o. Petr

Na pohled
Ježíš Kristus vstupuje do na-
šeho života mnoha způsoby: 
dotýká se nás ve svátostech, 
měli bychom ho rozeznat 
v bližních, promlouvá k naší 
duši, poznáváme jeho smýš-
lení a jednání při čtení Písma. 
Ukazuje nám tvář Toho, koho 
bychom jinak poznat nedoká-
zali, a učí nás žít v lásce... 

Vznešené pravdy, které 
neustále narážejí na omeze-
ní všedních dnů, kdy řešíme 
nemoci, ceny energií, zlobivé 
děti, topení, nevlídné příbuz-
né, ceny potravin, hrozbu ne-
zaměstnanosti, vlastní slabosti 
i cizí hlouposti… Stále se nám 
v něčem nedaří být dost dob-
ří, dost zbožní, dost katoličtí, 
dost cokoliv a množí se další 
a další „měl bys… neděláš… 
snaž se…“ Což ve chvílích 
vyčerpání nasype sůl do ran… 

A právě do takové ubíjejí-
cí obyčejnosti přichází příběh 
malého člověka, na kterého se 
Ježíš v davu lidí upřeně podí-
val. Zacheus nebyl ani dobrý, 
ani čestný, ani statečný, ani 
spravedlivý. Byl to zakrslý, 
hrabivý kolaborant, který zbo-
hatl odíráním druhých. A prá-

vě takový skrček stál Ježíšovi 
za pozorný pohled i osobní ná-
vštěvu (Lk 19,1-10). Zacheovi 
ke spáse pomohla obyčejná 
zvědavost a touha srdce.

Každý z nás může být Za-
cheem, jakkoli zakrslým, málo 
úžasným zvědavcem, který je 
ale dychtivý vylézt nad svůj 
dosavadní komfort či diskom-
fort a účastnit se. Myslím tím 
přijít na adoraci. Dívat se na 

Něj a hřát se představou Jeho 
pohledu na mě. A třeba sku-
tečně pocítíme v srdci jaké to 
je, když Ježíš zavolá naše jmé-
no…

PS: Adorace v našem kos-
tele probíhají každou středu a 
sobotu od 19:00 do 20:00 ho-
din. Vstup volný, zcela dobro-
volný, libovolně krátký nebo 
dlouhý, vždy inspirující.

-IK-

Misijní vyrábění věnců
V sobotu 22. října se sešla 
skupina žen různého věku na 
farním dvoře, aby společně 
prožily odpoledne spojené 
s výrobou dušičkových věnců. 
Sešlo se nás kolem patnácti. 
Objevily se známé tváře z loň-
ského vyrábění, ale přišlo i ně-
kolik nových pomocnic,  z če-
hož jsme měly velkou radost. 
Vyrábění probíhalo na dvoře 
fary pod novou pergolou, kte-
rá se i k tomuto účelu velmi 
osvědčila. Věnečky se snaží-
me vyrábět pouze z přírod-
ních materiálů. S dodávkou 
chvojí pomáhá firma Inés, za 
což jí děkujeme. Letos jsme 
navýšily počet a vyrobily 50 
věnečků. Bylo vidět, že jsme 
si práci loni nacvičily. Letos 
jsme braly věnečky útokem a 
za dvě a půl hodiny bylo ho-
tovo. Objevilo se mezi námi 
mnoho skrytých talentů a 
radost z díla měly i ty, které 
uvázaly svůj první věneček 

v životě. Vládla zde příjemná 
atmosféra doplněná drobným 
pohoštěním, dokonce i hlídání 
dětí bylo zajištěno.

Věnečky se prodávaly po 
obou nedělních mších sva-
tých. I když na hrubou jsme 
jich uhájily sotva deset. Jsme 
rády, že  věnečky pomáhají 
dvakrát. Jednou jako výzdoba 
na hrobech našich zesnulých a 
vybrané peníze pak na úhra-
du Adopce na dálku pro naši 
adoptovanou dívku z Indie 
Meghanu. Spolu s námi pro-
dávaly svoje výrobky děti ze 
společenství Jezulátka, které 
vyráběly krásné korálkové 
stromečky i voskové svíčky a 
ozdoby. Společně jste přispěli 
částkou 16.320,- Kč. Jelikož 
je vaše štědrost tak velká, 
uvažujeme o adopci dalšího 
člena do naší farní rodiny. Ješ-
tě jednou díky všem, tvořícím 
i darujícím.

Helena Videmanová
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sebráno v Sebranicích
Třídění fotek

TVOŘENÍ ADVENTNÍCH 
VĚNCŮ

Sobota 19. listopadu
dopoledne na faře

Prodej proběhne v neděli po 
mši svaté, výtěžek je určen 

na Adopci na dálku.

Začátkem října proběhlo na 
faře příjemné setkání pa-
mětníků, při kterém jsme 
společně třídili fotografie 
pořízené během některých 
akcí, které se v posled-
ních letech konaly, ale také 
spoustu fotek z minulého 
století, například z prv-
ního svatého přijímání. 
U kávy a dobrého zákusku 
jsme tak zavzpomínali na 
mnohé zajímavé události. 
Práce je na tomto třídění 
stále ještě dost, a jelikož 
se setkání zúčastnila spí-
še hrstka farníků – kterým 
tímto moc děkuji – pokra-
čujeme také v online verzi: 
na Facebooku farnosti se 
objevují fotografie z života 
farnosti – některé spíše pro 
společné zavzpomínání, 
jiné zase doplněné výzvou 
k označení zúčastněných 
osob. Podařilo se tak roz-
poznat spoustu prvokomu-
nikantů na fotkách z prv-
ních svatých přijímání, ale 
také datovat některé fotky, 
u kterých doba pořízení ne-
byla známá. Věřím, že se 
nám takto podaří datovat a 
označit mnoho fotografií, 
u  terých bychom účastníky 
jinak sháněli jen těžko, a 
že při příštím setkání se se-
jdeme opět v dobré náladě 
u  obrého zákusku.

-MK-

PULSovní farní kavárna
Poslední neděli v září naplni-
la farní kavárnu vůně kávy a 
"pulsovních muffinů“, které 
přišla ochutnat celá řada far-
níků. Dobrovolný příspěvek 
na kávu či muffin byl věno-
ván na podporu fondu Puls, 
přičemž se vybralo krásných 
2855 korun. Pro ty, kdo se 
zatím neregistrovali jako do-
nátoři, pak platí také nová 
výzva PULSu, kterou je pří-
spěvek 1000,- Kč na účet 
farnosti za každého nového 
donátora, který se přihlásí 
v  ermínu 1.10. - 31.12.2022. 
Tato výzva je určena jako 

pomoc farnostem s cenami 
energií. Kdo by si s regist-
rací donátora nevěděl rady, 
může mě kdykoli kontakto-
vat. Všem dárcům děkujeme 
a těšíme se na viděnou také 
každou další neděli ve farní 
kavárně! 

Markéta Kudláčková

Toto je zatím pravděpodobně nejstarší fotka, která se k nám dostala - pochází již z roku 1913. 
Znáte někoho na fotce? Nebo máte dokonce podobně staré fotografie doma? Dejte nám o tom, 
prosím vědět – ať už reakcí na Facebooku nebo osobně!

Příjemné odpoledne na faře u dobré kávy a zákusku, doplněné vzpomínkami na události ze života 
farnosti… Brzy uspořádáme další kolo! Díky všem, kdo přišli. 

Scény z evangelia: Lépe pochopit nedělní evangelium může 
pomoci i scéna na bočních oltářích, kterou tvoří starší děti 
v náboženství. Jako například toto o vdově, která prosila soudce 
o zastání před odpůrcem…Lk 18,1–8.               foto: -MK-
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Děkanátní 
setkání mládeže
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co nás čeká
SVATOHUBERTSKÁ 

MŠE SV.
Sobota 12. listopadu v 17:00

TÝDEN MODLITEB ZA 
MLÁDEŽ

13. – 18. listopadu
jednotlivá setkání viz plakát

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ 
MLÁDEŽE 

Sobota 19. listopadu
info viz plakát

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE

Neděle 20. listopadu
8:00 a 11:00 mše sv.

od 12:00 do 18:00 soukromá 
adorace podle rozpisu, 

přístupný kostel 
po celý den

21. - 25. LISTOPADU
kněz na exerciciích

SETKÁNÍ 
SPOLEČENSTVÍ 

JEZULÁTKA
Sobota 26. 11. a 17. 12. 

vždy v 15:00

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
27. listopadu

při mších sv. žehnání 
adventních věnců

ADVETNÍ VEČERNÍ 
KAVÁRNA

16:30 nešpory
17:00 vzdělávací setkání:

27. 11. Kdo je to lektor a co 
je jeho posláním.

4. 12. Akolyta a jáhen - je 
mezi nimi rozdíl?

11. 12. Katecheta či katechet-
ka a co vlastně dělá.

MOŽNÁ PŘIJDE 
I MIKULÁŠ

Neděle 4. prosince

RORÁTNÍ MŠE SV.
Čtvrtek 1.12. v 6:00
Sobota 10.12. v 7:00
Čtvrtek 15.12. v 6:00

Děti pro misie

První říjnovou sobotu se v kos-
tele sešla skupina dětí, které 
chtěly udělat něco pro druhé. 
Nejprve jsme převlékli Jezulát-
ko do modré barvy. Krátce jsme 
si vysvětlili, co znamenají mi-
sie a jakým způsobem se může 
každý z nás zapojit do pomoci 
druhým. Společně jsme se po-
modlili jeden desátek misijního 
růžence. S využitím různých 
symbolů jsme prosili za děti 

žijící na jednotlivých kontinen-
tech.

Následně jsme se přesunuli 
na malé sladké občerstvení na 
faru, kde program pokračoval 
tvořivými workshopy. Nejmen-
ší děti se pustily do zdobení ka-
mínků, ty větší odlévaly vosko-
vé svíce a vytvářely dekorativní 
stromky z korálků a drátků. Na 
cestu domů děti dostaly obrázek 
s náměty, jak smysluplně prožít 

celý měsíc říjen.
Hotové výrobky bylo možné 

za dobrovolný příspěvek zakou-
pit během misijní neděle. Výtě-
žek poputuje na pomoc potřeb-
ným. Všem dárcům patří velký 
dík, nejen za finanční dar, ale 
také za podporu snahy našich 
malých farníků.

Jana Prudká
Na advent připravujeme pro 

děti aktivitu do rodin.

Zase cyklopouť. Zase sedm statečných, i když s malou obmě-
nou družstva. Zase nejméně chlapů z Kunštátu. Zase nádherné 
počasí. Zase stejný úmysl. Jen delší, ale pohodlnější trasa. Díky 
všem a hlavně PB a  PM. Kdo příště nejede, dělá velkou chybu. 
Bereme i elektrokola, ale nesmí ostatním moc ujíždět.           -vo-

Svatováclavská cyklopouť

Na této akci dostanou mladí 
z Boskovicka příležitost setkat 
se, seznámit a něco spolu pro-
žít. Program je jak zábavný, tak 
duchovní. Setkání se uskuteční 
19. listopadu. Určeno je pro 
věkovou kategorii 13 až 20+. 
Začátek je ve 14 hodin u kostela 
v obci Vážany, pak se bude pu-
tovat pěšky do Knínic. Jsou to 
jenom dva kilometry, není se 
čeho bát. Následuje program 
v Knínicích na faře a v kostele. 
Občerstvení bude zajištěno, po-
platek na účastníka je 50 Kč.

S tím souvisí ještě jedna 
akce, která je určena úplně pro 
všechny. Od 13. do18. listopadu 
probíhá Týden modliteb za mlá-
dež. Farnosti z boskovického 
děkanátu mají rozdělené dny, ve 
kterých se modlí. Na nás v Kun-
štátě vychází služba 17. listopa-
du. Zveme tak rodiče a praro-
diče, aby své potomky v účasti 
na setkání podpořili a také se za 
ně modlili, a to nejen ve čtvrtek 
17. listopadu v 19:00 v kostele 
v Kunštátě.
kontaktní osoba - Kryštof Kintr

Náboženství pro dospělé
Vážení a milí,

každé úterý v 16:00 se setká-
váme nad Písmem svatým. Letos 
hovoříme  o Lukášově evangeliu 
a rozebíráme vybrané texty toho-
to evangelia. Chci Vás tímto po-
zvat ke společnému hledání smy-
slu Písma. Nejde o to být chytrý a 
vzdělaný, jde o to nebát se nechat 
se Písmem oslovit. Jsme otevření 

všem, jak mužům, tak ženám, i 
když v současné době je obsazení 
výhradně ženské. Ale to se může 
díky Vám změnit. Cílem je číst 
Písmo a uvažovat nad ním. Učit 
se hledat smysl pro život. Písmo 
svaté, Boží slovo je živé slovo a 
má být žité, ne jen slyšené. Takže 
Vás očekávám v úterý v 16:00 na 
faře v sále v přízemí.          o. Petr


