
odpuštění -  vyznání těžkého hříchu 
bylo veřejné a oni byli až do Veliko-
noc vykázáni z bohoslužeb. Papež 
Urban II. doporučil tento obyčej na 
Beneventské synodě roku 1091 pro 
celou církev. 

Slavení Velikonoc se vypočítává 
podle prvního úplňku po jarní rov-
nodennosti. Některé prvotní církev-
ní obce se držely výhradně židov-
ské tradice počítání času a slavení 
Paschy, ale část křesťanů přenesla 
svátek Kristova zmrtvýchvstání na 
neděli, právě aby jej od židovského 
pesachu odloučila. Vzešly spory, 
jak tedy slavit „správně” – a jediné, 
co bylo pro všechny jasné – byla 
závislost stanovení data Velikonoc 
na prvním jarním úplňku. Jednotné 

slavení se ustanovilo až na synodě 
v Arles v roce 314 a na 1. nikajském 
koncilu roku 325, kde bylo rozhod-
nuto, že výpočet bude provádět 
alexandrijský biskup a vyhlásí jej 
biskup římský. Teprve v 6. století 
zcela převládl způsob alexandrij-
ský. Pravoslavná církev výpočet 
Velikonoc odvozuje podle stejného 
principu, ale v běhu juliánského ka-
lendáře, takže letos budou slavit 28. 
4., kdežto nás čekají oslavy Veliko-
noc už o týden dřív. Záleží ovšem 
jen na nás, jak moc nás zasáhne 
nebo mine poselství „Veliké noci”. 
Pokud nevložíme žádné úsilí, těžko 
budeme mít v srdci dost místa pro 
to, aby mohl vzkříšený Kristus vejít 
a přebývat s námi.    Irena Kintrová
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slovo otce Petra
Vážení přátelé,

vstupujeme do doby postní, 
na Východě nazývané též Velký 
půst. Mě oslovuje to východní 
pojetí: Velký půst. Proč velký? Že 
je dlouhý? Možná. Pro mě je půst 
velký proto, že se jedná o zásadní 
období, kdy chci objevit darované 
milosti. A to velké milosti, které 
jsou konkrétní a osobité pro kaž-
dého z nás. 

Doba postní je začátkem tzv. 
velikonočního okruhu a je dobré 
ji vnímat jako součást celku. Ve-
likonoční okruh začíná Popeleční 
středou a pokračuje jednotlivými 
postními nedělemi. Evangelia 
těchto nedělí vedou k přijetí mi-
losti pramenící ze křtu – pokušení 
(1.n.p.); proměnění (2.n.p.); pra-
men vody tryskající do věčného 
života (3.n.p.); obmytí a uzdravení 
(4.n.p.), které vedou ke vzkříšení 
(5.n.p.). Následuje Svatý týden 
začínající Květnou nebo také pa-
šijovou nedělí, kdy čteme místo 
evangelia tzv. pašije, a poté vrcholí 
svatým třídením (triduem = pátek 
až neděle). Celý čas má svůj bod 
zlomu v neděli Zmrtvýchvstání 
Páně. Navazuje tzv. oktáv, tj. osm 
dní, kdy slavíme Zmrtvýchvstá-
ní jako jeden velký den. A pak 
doba velikonoční s dvěma velký-
mi slavnostmi. Nanebevstoupení 
Páně jako připomínkou Kristova 
oslavení a nejvyšším vrcholem je 
Slavnost seslání Ducha svatého, 
kdy vše dochází naplnění v Bohu.

Velikonoční okruh nás tak pro-
vází milostí svátosti křtu. Od Po-
peleční středy, kdy člověk přijímá 
popel jako znamení svého umírá-
ní, přes půst, kdy skrze vzdorování 
pokušení (umírání) vidí proměnu 
svého života (zakouší slávu Boží), 
a to vše ho vede skrze milost 
ke vzkříšení (Velikonoce) a ná-
sledně k oslavení (Nanebevstou-
pení). Život člověka a celého světa 

Kříž na cestě mezi Touboří a Sychotínem.
Foto: © Jiří Komárek, JiriKomarek.net, CC 

Doba postní!
O sedmé neděli v mezidobí byl 
v nedělní liturgii text z 15. kapito-
ly 1. listu Korinťanům: „Bratři! 
První „člověk”, Adam, „se stal 
živou bytostí”, poslední Adam 
však bude oživujícím duchem. 
Ale není napřed to, co je zdu-
chovnělé, nýbrž to, co je živočiš-
né, a potom teprve přijde to, co 
je zduchovnělé…” Jeden rozměr 
tohoto textu nás vede k úvaze, že 
pokud nepočítáme sami se sebou 
jako s živým organismem, který 
má svá omezení a potřeby, těžko 
můžeme chápat a realizovat věci 
duchovní. Po tomto čtení pak ná-
sledovalo evangelium o tom, jak 
se máme milovat navzájem, a co 
víc – milovat své nepřátele. Jak to 
všechno dokázat? Rozvázat pouta, 
začínat znovu, být milosrdný, svo-
bodný… Program na postní dobu 
byl, je a bude stále stejný. Nespo-
čívá v tom, že si „vyčistíme tělo 
od toxinů”. Ani v tom, že skvěle 
dokážeme sobě i Pánu Bohu, jak 
výkonní jsme v sebezáporu a ko-
nání dobra. Pokud naše postní úsilí 
nevychází z lásky ke Kristu, nic se 
nezmění a evangelium s velikonoč-
ním tajemstvím nás nepromění. 

Popeleční středa je v liturgic-
kém období výjimečný den (jako i 
Velký pátek). Den přísného postu, 
usebranosti a začátek postní doby, 
kdy bychom měli naslouchat Boží-
mu slovu, modlit se a činit pokání. 
V lidovém pojetí předcházel této 
středě úterek plný masopustního 
veselí – průvod maškar, zábava do 
půlnoci a „pochovávání basy”. Od 
Popeleční středy, kdy věřící dostá-
vají na čelo „popelec” (kříž z pope-
la loňských vrbových prutů Květné 
neděle), trvá postní období 40 dnů a 
končí oslavou Velikonočních udá-
lostí ve Svatém týdnu. Postní nedě-
le jsou sváteční a chápané jako vý-
jimka z půstu a pokání. V dobách 
raného křesťanství si sypali popel 
na hlavu jen kající hříšníci žádající pokračování na 3. straně
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Ve společenství sester Těšitelek 
v Rajhradě stále žijí dvě sestry, 
které pamatují sestru Anežku, 
někdejší kunštátskou hraběnku 
Františku Coudenhove-Hon-
richs. O kongregaci založené 
v době 1. světové války v Brně 
a o její vazbě na Kunštát jsme si 
povídali s představenou komuni-
ty sestrou Pavlou. 
Co je posláním Těšitelek v sou-
časnosti? Jak se změnilo za sto 
let existence kongregace?

Co se týká duchovní stránky 
naší spirituality a poslání (útě-
cha a smír Srdce Ježíšova), ty 
jsou stále aktuální. U té vnější 
činnosti – naše původní činnost 
byla návštěva nemocných v 
rodinách – s překvapením zjiš-
ťujeme, že je dnes mimořádně 
potřebná. Dnes existují mobilní 
hospice (jejich cílem je posky-
tovat odbornou péči lidem v zá-
věru života a respektovat jejich 
přání být ve svých posledních 
dnech doma, v kruhu svých blíz-
kých) i Agentury ošetřovatelské 
starostlivosti (sestry zde posky-
tují odbornou ošetřovatelskou 
péči pacientům, kteří nemusí být 
v nemocnici, ale nemohou sa-
mostatně docházet na ošetření do 
ambulance). Touto činností zača-
la naše zakladatelka sestra Róza 
Vůjtěchová a sestry se této čin-
nosti věnovaly až do roku 1951, 
kdy byly zrušeny kláštery a ošet-
řovatelská činnost v rodinách 
byla sestrám zakázána. Činnost 
kongregace převzal Červený 
kříž a sestry až do revoluce moh-
ly pracovat jenom v sociálních 
zařízeních hlavně v pohraničí. 
Péče o nemocné je prostředkem, 
kterým se sestry snaží zmírnit je-
jich utrpení, ale v první řadě má 
napomáhat spáse jejich duší. 
Čemu se sestry Těšitelky v Raj-
hradě věnují?

V areálu máme hospic, lůžko-
vý i mobilní, a také domov pro 
seniory – Domov Matky Rosy. 
Sestry se snaží pracovat v soula-
du s naším posláním, v hospici 
ošetřují nemocné a věnují se pa-
liativní péči, jsou blízko člověku 
před smrtí. Některé sestry pracu-
jí i navštěvují seniory v domově 
a ty, které mohou, chodí za ne-
mocnými a starými lidmi v rodi-
nách v Rajhradě a okolí.

Máte i jiné domy v ČR, v Evro-
pě, ve světě?

Sestry měly komunity v Brně 
a Praze, ale momentálně mají 
komunitu už jenom v Rajhradě. 
Máme také provincii na Sloven-
sku a několik sester je v Argen-
tině.
Pojítkem mezi Kongregací Tě-
šitelek a Kunštátem je poslední 
majitelka zdejšího panství kom-
tesa Františka, pozdější sestra 

Anežka, která k vám vstoupila 
v roce 1917 a odkázala kongre-
gaci veškeré dědictví. Jak se na 
ni u vás vzpomíná?

V Rajhradě žijí ještě dvě ses-
try, kterým je víc než devadesát 
let a se kterými si můžeme o se-
stře Anežce normálně popovídat. 
Jedna sestra si pamatuje dokonce 
i naši zakladatelku sestru Rózu. 
Anežka, jak dokazuje i kniha 
Dávám všechno, byla mimořád-
ná osobnost, zvláštní člověk – už 
tím, že byla hraběnka a zvolila 
si řeholní způsob života, – kte-
rý dal kongregaci velký vklad, 
a to nejenom majetkový. Chtěla 
být věrná našemu poslání, naší 
spiritualitě, byla věrná spolu-
pracovnice zakladatelky Matky 
Rosy. Kvůli jejímu původu, byla 

Němka a po válce se Němci od-
souvali, představení rozhodli, že 
bude lepší, když Českosloven-
sko opustí. Do Argentiny odešla 
v lednu 1948 a v únoru přišel 
převrat. 
Jaká je spojitost mezi činností 
kongregace v Rajhradě a jejím 
hospodařením v Kunštátě?

Snažíme se postupovat podle 
Darovací listiny sestry Anežky, 
která odkázala majetek kongre-

gaci s konkrétním posláním. 
Peníze mají pomoci důstojnému 
životu sester, udržování jejich 
domů, v minulosti se tím řešilo i 
věno pro sestry, nebo ozdravov-
na, kde by si mohly sestry odpo-
činout. Kromě toho se z peněz 
měla financovat činnost sester 
u nemocných, protože jsme měli 
pracovat bezplatně. Prvotně šlo 
o to, aby kongregace nebyla vá-
zaná na podporu od státu nebo od 
někoho jiného, aby byla ve své 
činnosti svobodná. V Bratislavě 
máme sestru, která má licenci 
jako zdravotní sestra, dělá zdra-
votnické, ošetřovatelské úkony, 
každý den navštěvuje pacienty a 
dělá tuto službu bezplatně. Chtě-
li bychom to takhle dělat i v Čes-
ké republice. Podporujeme naše 

sestry v Argentině, v brněnské 
diecézi přispíváme fondu Puls 
(podpora kněží a projektů diecé-
ze) nebo komunitě Sant’Egidio, 
spolku Bakhita… Vlastně se 
všechno učíme, snažíme se najít 
nějaký dlouhodobý systém, ne-
jenom jednorázově přispívat na 
cokoli. V rámci církve existuje 
solidarita, a to s jinými ženskými 
kongregacemi, které historicky 
žádný majetek neměly, ale fun-
gují, mají komunity, dorost, mají 
domy a potřebují prostředky na 
svou činnost. Naše kongregace 
je jednou z těch, které je pod-
porují. I firma, která hospodaří 
v našich lesích, nosí její jméno: 
INÉS je španělská forma jména 
Anežka.
Dostává se vám zpětná vazba, 
jak vaši přítomnost v Kunštátě 
vnímá veřejnost?

Zdá se mi, že lidé, se kterými 
se potkávám, nás vnímají pozi-
tivně, ale možná je můj pohled 
ohraničený jenom kostelem, 
lidmi, které potkáváme třeba při 
slavnosti sv. Huberta. Sama špat-
nou zkušenost opravdu nemám, 
že by nám někdo nevyšel vstříc 
nebo nepomohl, s tím jsem se 
nesetkala.
Přemýšlíte o tom, jak by mohla 
kongregace víc spolupracovat 
s farností v Kunštátě?

S panem farářem bychom 
chtěli na první pátek navštívit 
nemocné, abychom se s nimi 
seznámili. Pokud by nemocní 
chtěli, sestra Michaela by sem 
mohla občas jezdit, navštěvo-
vat je, mluvit s nimi, modlit se. 
Chtěly bychom se alespoň občas 
zúčastnit bohoslužeb nebo akti-
vit farnosti…
Snažíte se proniknout nějak 
pozitivně do povědomí zdejších 
lidí? 

Sestra Františka, která napsa-
la knížku o Anežce, dělala před-
nášku ve škole a to bychom chtě-
li zopakovat. Pan ředitel o to sám 
požádal. Potom děláme lesní 
pedagogiku, kdy se snažíme při-
blížit dětem život a práci v lese. 
Naposledy to bylo v listopadu, 
děti z prvního stupně přišly do 
našeho lesa, vyráběly ptačí bud-
ky, dozvěděly se něco o ptácích, 
stromech, ukazovali jsme jim 
práci s koněm… Spolky, které 

FOTO: Marek Lepka

Rády bychom v Kunštátě navštívily nemocné, říká sestra Pavla
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Time for 
Mary’s Meals

pořádají plesy, ať v Kunštátě 
nebo v okolních obcích, se na 
nás také obracejí. Dáváme jim 
stromky, nebo nějaké maso do 
tomboly. Starostové z Nýrova 
a ze Zbraslavce nás pozvali na 
svěcení kaplí. Ale není to pra-
videlné, pro nás je to často i boj 
s časem, protože sem jenom do-
jíždíme a čeká nás vždy spousta 
úkolů.
Bylo by lepší, kdyby komunita 
žila tady?

To ne, v Kunštátě komuni-
ta historicky nebyla. Byly jsme 
v Dalečíně, kde sestry měly v lo-
veckém zámečku ozdravovnu, 
protože byly vyčerpané, stavěl 
se Rajhrad, hodně jich zemřelo 
na tuberkulózu, potřebovaly si 
odpočinout. Tam navštěvovaly 
nemocné, ale dnes to taky nefun-
guje, dnes je tam myslím obecní 

úřad... 
SESTRA PAVLA, vlastním 

jménem Greta Pichlerová, po-
chází ze slovenského Zvolenu. 
Studovala nejprve na střední 
chemické škole a krátce praco-
vala jako chemická laborantka. 
V roce 1989 ukončila studium 
na střední zdravotnické škole, 
vstoupila k sestrám Těšitelkám 
v Bratislavě, kde pracovala jako 
zdravotní sestra u nemocných. 
V roce 2000 získala titul Mgr. 
na Teologické fakultě UK v Bra-
tislavě. V listopadu 2012 byla 
jmenována do úřadu generální 
představené Kongregace sester 
Těšitelek a přestěhovala se do 
Rajhradu.
Více o sestrách: www.tesitelky.cz
Více o firmě: www.ineskunstat.eu

Marek Lepka

sebráno v Sebranicích

Zažívám občas opravdový 
hlad? Mám kde spát? Je samo-
zřejmé mít rodinu, kde je máma 
a táta, kteří se starají o děti? Je 
samozřejmé vzdělávat se? Ko-
lik je toho třeba pro život?

Kolik otázek proudilo myslí 
bezmála třiceti návštěvníkům 
besedy o charitativní organiza-
ci Mary’s Meals v sobotu 16.2. 
v Kulturním domě v Sebrani-
cích?

Manželé Ester a Michael, 
dobrovolníci z Brna, zúčast-
něné seznámili s dílem, které 
započalo přání jednoho chudé-
ho hladového chlapce. Hovořili 
o principu,  na kterém organi-
zace funguje, kde působí, ko-
lik dětí ve školách krmí a jak 
mění životy nejen těchto dětí, 

ale celých komunit. Součástí 
besedy bylo promítnutí filmu 
Child 31, který nejlépe vypoví-
dá o činnosti MM a seznamuje 
s osobností Magnuse MacFar-
lane-Barrowa, zakladatele or-

ganizace. Následoval prostor 
na otázky a zde se také probra-
lo téma batůžkového projektu. 
Děti rozdávaly k ochutnání 
kaši Lakuni Phala a maminky 
dobrovolnice připravily boha-
tý raut a podávaly kávu a čaj. 
K dispozici byla i kniha Bouda, 
která krmí milion dětí. Výtěžek 
pro Mary‘s Meals z tohoto se-
tkání činí 3381,- Kč. Dárcům, 
dobrovolníkům a také OÚ Se-
branice za zapůjčení kulturního 
domu patří velké díky.

Lenka Čechová

Setkání s Mary’s Meals v Sebranicích

KŘÍŽOVÉ CESTY
V KOSTELE 

V SEBRANICÍCH

Neděle 15:00
10. 3. - ministranti 
17. 3. - manželé 
24. 3. - děti 
31. 3. - mládež

Velký pátek 16:30
19. 4. ministranti a akolyté

SEDEROVÁ VEČEŘE
Zelený čtvrtek 18.4.
na faře v Sebranicích
po skončení mše sv. 

(cca v 18:30)

ADORACE
Pátek 5.4. v 19:00 

v kostele v Sebranicích

V sobotu 9. 2. jsme se my, 
starší školáci, sešli na faře 
v Sebranicích, abychom si 
přiblížili hnutí Mary’s Meals. 
Podívali jsme se na film Child 
31, kde jsme viděli život těch 
nejchudších dětí. Porovnali 
jsme ceny celodenního jídla 
školáka u nás a školáka, který 
přijímá jídlo od této organiza-
ce. Uvařili jsme si kukuřičnou 
kaši Likini Phala, kterou jedí 
děti ve školách v Malawi. Po-
vídali jsme si o budoucnosti 
Mary’s Meals u nás ve farnos-
ti. Celé setkání se nám líbilo a 
těšíme se na další.

Anička a Vendy Čechovy

V pondělí 4. února 2019 uvedl bis-
kup Vojtěch Cikrle do úřadu nové-
ho generálního viká-
ře brněnské diecéze  
svého pomocného 
biskupa Mons. Pavla 
Konzbula.

Ten ve funkci vy-
střídá dosavadního 
generálního vikáře 
Mons. Jiřího Mi-
kuláška, který tuto 
službu vykonával od 
roku 1992. Uvádíme 
část rozhovoru uve-
deného na stránkách 
Brněnského biskupství.
Co pro Vás znamená služba gene-
rálního vikáře brněnské diecéze?

Brněnskou diecézi mám rád a 
jsem zde doma. Proto bych chtěl, 
aby pro ni byla moje role gene-
rálního vikáře skutečnou službou. 
Bude to znít možná lacině, ale rád 
bych parafrázoval jeden reklamní 
slogan slovy: „Spokojený farář, náš 
cíl.“ Spokojenost je totiž nakažlivá 

a přenosná, takže pokud je spokoje-
ný farář, tak je šance, aby byli spo-

kojení i jeho farníci. 
Právě   k tomu bych 
v této službě rád při-
spěl, a proto prosím i 
o modlitbu.
Jaké první konkrét-
ní úkoly či kroky jste 
si stanovil?

Jsou to tři kro-
ky. Nejprve bych se 
rád více seznámil 
s děkanáty diecéze, 
které ještě detailně 
neznám. Dále bych 

rád inicioval pastorační zmapování 
farností tak, aby byl jasnější obraz 
o jejich situaci a potřebách do bu-
doucna a podle toho bylo možno 
učinit vhodné kroky. Do třetice 
bych se rád aktivně připojil k inicia-
tivám otce biskupa Vojtěcha a pod-
poroval pravidelné formy modliteb 
za naši diecézi.

Martina Jandlová
Brněnské biskupství

Nový generální vikář brněnské diecéze

Slovo otce Petra
dokončení ze strany 1
pak spěje k naplnění, kdy Bůh 
bude všechno ve všem (Seslání 
Ducha svatého).

Doba postní je dobou milosti. 
Časem umírání a růstu k vzkříšení 
a oslavení. Bez smrti není vzkří-
šení. Bez vzkříšení není oslavení. 
Bez půstu nejsou Velikonoce a bez 

Velikonoc není dar Ducha svatého.
Přátelé, ať se letošní půst stane  

objevením milosti ve křtu darova-
né, milosti konkrétní a osobité pro 
každého,  abychom slavili Veliko-
noce s radostí těch, kteří byli povo-
láni ke vzkříšení a životu.

P. Petr Košulič, farář
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co nás čeká
POPELEČNÍ STŘEDA

6. března
17:00 mše sv. Sebranice
18:00 mše sv. Kunštát

PRVNÍ POSTNÍ PÁTEK
8. března

18:00 mše svatá
po mši sv. setkání s Pavlem 

Kafkou ve farní kavárně
- postní páteční večery -

15.3.  22.3.  29.3.  5.4. 
více viz samostatný článek

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
10. března

při mši svaté v 11:00
představení prvokomunikantů

15:00 Křížová cesta 
- vedou ministranti

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ 
MLÁDEŽE
 Sobota 16.3.

13:30 na faře v Kunštátě

SLAVNOST SV. JOSEFA
Úterý 19.3.

18:00 mše sv. Kunštát

SLAVNOST 
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Pondělí 25.3.
18:00 mše sv. Kunštát

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
5. dubna

17:00 sv. smíření
18:00 mše sv. a adorace + 

Svátostné požehnání,
postní páteční večery - 

téma: neřesti

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
6. dubna

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše sv.

SVÁTOST SMÍŘENÍ
7. dubna

pátá neděle postní
14:00 až 16:00 - Sebranice
16:00 až 19:00 - Kunštát

POUŤ na vigilii Květného 
pátku do Sloupu

Čtvrtek 11.4.

Během pěti pátků postní doby 
(8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4.) 
bude ve farním kostele v Kun-
štátě probíhat duchovní obno-
va na téma Kardinální ctnosti 
– moudrost, spravedlnost, mír-
nost a statečnost. Pro vedení 
jednotlivých promluv byli oslo-
veni bývalí kunštátští faráři. Jis-
té je, že jako první k nám zavítá 

P. Pavel Kafka, který si zvolil 
téma Moudrosti. Poslední pátek 
5. 4. bude věnován neřestem, 
o kterých promluví pan farář 
Košulič. Páteční mše svatá za-
číná v 18.00 hodin, poté bude 
následovat promluva ve farní 
kavárně.

Helena Videmanová

Duchovní obnova v době postní

KŘÍŽOVÉ CESTY

každou neděli v 15:00 
v kostele v Kunštátě

10.3. – ministranti 
17.3. – mládež 
24.3. – děti 
31.3. – senioři 
14.4. – pěší křížová cesta 
            do Sebranic

Postní aktivita pro děti i dospělé
Mottem letošní přípravy 
na Velikonoce se stala 
Ježíšova výzva: „Vy jste moji 
přátelé, když děláte, co já 
vám ukládám” (Jan 15,14). 
Připomeneme si postavy, které 
se s Ježíšem setkaly v době jeho 
umučení. Všimneme si jejich 
dobrých vlastností a způsobů, 

jakými mu prokazovaly svou 
lásku. Každou neděli bude 
v kostele k vyzvednutí kartička 
s úkolem na postní týden. 
Prostřednictvím předsevzetí se 
budeme snažit stát Ježíšovými 
opravdovými přáteli. Aktivita 
není věkově omezena.

Jana Prudká

Všechny děti srdečně zveme na 
letošní farní tábory v Mrákotí-
ně u Telče. 

Tábor pro starší děti začne 
29. června a skončí 9. červen-
ce, tábor pro mladší děti pak 
proběhne v termínu od 9. do 
17. července. Starší děti pro-
jdou Středozemí, aby porazily 

temného pána Saurona, mladší 
děti zase absolvují školu čar a 
kouzel. Přihlašovat se můžete 
na e-mailu tabory.krkunstat@
gmail.com nebo podáním pa-
pírové přihlášky u pana faráře. 
Více informací na přihláškách 
nebo u hlavních vedoucích.

Vojtěch Pavlů

Letní tábory pro děti 

Šmoulové se těší na všechny 
Šmouly, Šmouliny a Šmoulata 
v jejich kunštátské vesničce. 
Šmoulovat budeme v termínu 
19. – 23. 8. 2019. Vyšmoulené 
přihlášky naleznete v kostele 

v Sebranicích i v Kunštátě. 
Šmoulům zdar! 

Bližší informace o přífar-
ním táboře budou uveřejněny 
v dubnovém Oknu.

-seb-

Šmoulí přífarní tábor

Přijďte sami nebo 
povzbuďte své děti, 
sourozence a kamarády, aby 
jednu z březnových sobot 
prožili jinak než obvykle. 
Pro mladé od čtrnácti do 
pětadvaceti let je určeno 
postní duchovní setkání, 
jehož vrcholem bude křížová 
cesta pod širým nebem.  
Setkání proběhne v sobotu 16. 
března v Kunštátě a zúčastní 
se ho i mládež z okolních 
farností. Začíná se o půl 
druhé odpoledne prezencí na 
faře, ve dvě hodiny startuje 

společný program v kostele 
a v prostorách farního areálu 
a v sedm večer se účastníci 
vydají na výšlap přírodou, 
kde bude připraveno čtrnáct 
zastavení křížové cesty. Tato 
netradiční pobožnost venku 
bude otevřená pro všechny 
generace. Podobné setkání 
s křížovou cestou proběhlo 
předloni v Olešnici a mělo 
velký ohlas. Je potřeba mít 
s sebou teplé oblečení, dobré 
boty, pláštěnku, svačinu a 
buchty na ochutnání pro 
ostatní.                              -ml-

www.farnostkunstat.cz prošly 
velkou modernizací. Naše 
farnost žije pestrým společen-
ským životem. To je náročné 
na dobrou organizaci a per-
fektní informovanost. Kromě 
facebooku a nástěnky, jsou 
informace vkládány na webo-
vé stránky, které prošly velkou 
grafickou proměnou se spous-
tou novinek.

Zajímá vás např. křest a ne-
víte, co je k jeho získání zapo-
třebí? Stačí kliknout na strán-
ku určenou přímo křtu. Také 
všechny ostatní svátosti jsou 
podrobně zpracovány. 

Vypadá to jednoduše, ale 
stálo to pana faráře spoustu 
času, protože každé slovo na 
stránkách, které tam uvidíte, 
musel vymyslet a vložit. Nyní 
už se o vkládání informací sta-
rá několik „správců“ a věříme, 
že Vám modernizace stránek 
udělala radost.

Lenka Císková

Webové stránky

Náš zasloužilý farník pan Josef 
Chvíla oslavil 90. narozeniny.

FOTO: Jiří Suchomel


