
Večer 24. května během „Noci 
kostelů“ byly po dvou letech 
opět otevřené dveře do kos-
tela i na faru. Koho nohy při-
nesly, mohl obhlížet prostory, 
poslechnout si koncert nebo 
divadlo, nafasovat na faře ob-
čerstvení nebo jen tak bloumat 
sem a tam. Do přípravy pro-
gramu i občerstvení se zapoji-
la spousta dobrovolníků... 
Vznik kunštátského hřbitova 
a jeho historii nám představil 
badatel pan Jan Křepela. Pě-
vecké soubory Lumír z Brna 
a Novocantus z Nového Města 
na Moravě vystoupily pod ve-
dením mmj. sbormistra kunš-
tátského p. Františka Ostrého. 
Studenti boskovické střední 
pedagogické školy a tamního 
gymnázia společně pod vede-
ním pí učitelky Moniky Lep-
kové nacvičili divadelní před-
stavení podle knihy Dagmar 
Šimkové s názvem Byli jsme 
tam taky.

A i když třeba neproudily 
veliké davy chtivých zájemců 
jako v minulých letech, přes-
to se dalo příjemně pobýt… 
Nepodceňujme chvíle, kdy do 

našich kostelních zdí zavítá 
někdo zvenku a cítí se vlídně 
osloven. I kdyby to bylo jen 
na chvíli, možná ho to zavede 
i příště… A nebojme se, farní-
ci, setkávat mezi sebou i jindy 
než „na osmé“ nebo „na hru-
bé“ nebo o farním dnu. Zaví-
tejte příště taky.

 Jen trochu smutku vzbudil 
houfný odchod i docela zná-
mých farníků po divadelním 
představení. Proč? Protože 

následovala příležitost zůstat 
ještě chvíli v kostele na tichou 
adoraci… Téměř nevyužitá, 
škoda. Únava asi zvítězila.

Abychom neskončili pesi-
misticky, přinášíme svěží po-
hled dvou účastníků: Kryštof 
(18 let)  a Radovan (12): Kryš-
tof ministroval při mši. Těšil 
se na koncert Lumíra a taky na 
divadlo: „...Obojí bylo super. 
Moc se mi to líbilo...“ Rado-

van: „No, já jsem o mši ani 
nevěděl, rodiče nebyli doma. 
Ale šel jsem večer do kostela a 
potkal dva známé kluky – nej-
dřív jsme čekali, jestli se něco 
bude dít a pak jsme šli na faru. 
Hráli jsme tam vybíjenou, lí-
tali po dvoře, hráli potmě na 
schovku – to bylo bezva! Vy-
ráběli zvonečky na ozdobu, 
které jsem tam samozřejmě 
zapomněl, jako obvykle. Pak 
nám teta Lenka z kavárny dala 
každýmu láhev kofoly, to bylo 
teda něco! Potom nás konečně 
napadlo jít se kouknout třeba 
aspoň na věž, ale už zavírali. 
Domů jsem šel teprve asi v de-
set večer. Rodičům jsem stejně 
nechyběl, sami se z práce vrá-
tili až v jednu v noci! Na faře 
to bylo takhle v noci super!“

Tak vidíte. Jeden plný 
účastník programu a jeden 
plnohodnotný návštěvník 
fary… Mělo to smysl, nebo 
ne? Čas, místo, otevřené dve-
ře, přijetí. Myslím, že proto, 
abychom se my i návštěvní-
ci ve své farnosti cítili jako 
doma, je to dost!                

Irena Kintrová
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slovo otce Petra
Drazí přátelé Boží,
stojíme na prahu prázdnin. Pro ně-
koho vytoužený čas, kdy se hodně 
věcí mění. Pro jiného čas, kdy se nic 
nemění a vše jde dál, jak je zvyklý. 
Anglické „vacation“ vychází z la-
tinského „vacatione“, a to zname-
ná uvolněné místo. České slovo 
„prázdniny“ je jasné a odkazuje na 
prázdné dny. Prázdné a uvolněné 
dny od: běžných starostí, každo-
denního shonu, práce a povinností. 
Prázdné a uvolněné pro: rodinu, 
přátele, odpočinek, načerpání sil, 
povzbuzení, nová setkání, nové 
poznatky a zkušenosti, narovnání 
vztahů atd. To vše je dobré pro život 
člověka.

Máme prázdný čas pro konání 
dobra, pro které je člověk stvořen. 
Tak i čas odpočinku je Bohem 
chtěný a stvořený pro člověka, aby 
konal dobro. Prázdný čas a volno 
nás může strhovat k zahálce. Ale 
jak víme, zahálka je matkou hříchu 
(neřesti), proto čas, který máme a je 
uvolněn a prázdný, ať je časem ke 
konání Dobra a pro dobro druhých. 
Přeji Vám požehnaný čas konání 
dobra, třeba i ve formě odpočinku, 
ať už aktivního anebo pasivního.

Požehnané dny.    P. Petr Košulič

Noc kostelů Foto: Jiří Suchomel
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Kunštátské kříže známé i neznámé - 3. část

Cechovní postavníky v kostele na Lipce
Řemeslníci se již od středověku 
organizovali do cechů. Každý 
cech měl svoje pravidla – arti-
kuly, které si utvořili příslušníci 
společenstva nebo je převzali 
z okolních obcí. Artikuly byly 
vždy odsouhlaseny a také připo-
mínkovány vrchností, pod jejíž 
působnost cech náležel.  Nej-
starší kunštátský cech byl cech 
ševcovský. Jeho artikuly potvr-
dil v roce 1606 Štěpán Schmidt 
z Freihofen.  Následovali hrn-
číři s potvrzením roku 1620 od 
stejného majitele panství. Je 
dochována pergamenová zaklá-
dací listina, což je nejcennější 
archivní pramen k historii kunš-
tátského hrnčířství. Artikuly mi-
strům krejčířského cechu potvr-
dil na jejich žádost v roce 1638 
hrabě Jindřich Šlik z Pozounu 
a Lokte, „aby tak na budoucí 
časy při řemesle svém dobrý a 
prospěšný obchod vésti při živ-
nostech svých se lépe vzděláva-
ti mohli“. Milostí a láskou byl 
k cechu řeznickému nakloněn 
Ferdinand Leopold hrabě z Ná-
choda, který cechovní artikuly 
potvrdil v roce 1661. Jan Nepo-
muk hrabě z Lamberka potvrzu-
je artikuly mistrům kovářům a 
truhlářům. Pro úplnost je třeba 
jmenovat ještě cech sdružující 
tkalce. Počátkem 19. století se 
v Kunštátě tkalcováním živilo 
140 osob.

Příslušníci cechů byli na svo-
je společenství náležitě hrdí. Re-
prezentativně vystupovali i při 

slavnosti Božího těla. Přísluš-
níci cechu se účastnili cechovní 
mše – tiché nebo zpívané. Po-
vinností všech příslušníků ce-
chu, jejich rodinných příslušní-
ků i zaměstnanců byla účast na 
pohřbech člena cechu nebo jeho 

manželky. V čele byl nesen ce-
chovní kříž, účastníci používali 
pohřební pláště.  Při slavnostech 
se průvod neobešel bez cechov-
ního praporu a postavníků. 

Postavníky si cechy poři-
zovali z vlastních prostředků. 
Byly umístěny na okraji lavic ve 
farním kostele a tím byla vyme-
zena i místa k sezení pro přísluš-
níky cechu a jejich rodinu.

Postavníky snad našly trva-
lé umístění v kostele sv. Ducha 

na Lipce. Dochovalo se jich 12, 
z toho 6 s atributy ševců – stře-
vícem nebo holínkou, patronem 
ševců sv. Kryšpínem a patronem 
farního kostela sv. Stanislavem.  
Patron kostela je vyobrazen na 
většině postavníků, pokud jsou 
opatřeny kartušemi. Dva po-
stavníky řeznického cechu jsou 
s neúplnou výzdobou, na kartu-
ších mají vyobrazení znaku řez-
níků – lva se sekyrou, dále znak 
Honrichsů (majitelů panství) a 
vyobrazení sv. Stanislava. Bez 
cechovního označení jsou dva 
postavníky s válcovitou hlavi-
cí zdobenou akantovými listy 
a světlonoši v podobě andělů.  
Shodného provedení byly hrn-
čířské postavníky, anděl – svět-
lonoš držící kartuši s vyobraze-
ním patronů hrnčířů - Adama 
a Evy.  Dochovaly se pouze na 
fotografii pořízené v roce 1933. 
Spolu s cechovní truhlicí, staro-
bylým cechovním džbánem da-
tovaným 1657 a praporem hrn-
čířského cechu z roku 1881 (na 
lícové straně s Adamem a Evou, 
na rubové straně s Boží Trojicí) 
nejsou k dohledání. 

Dvou postavníků bez ozna-
čení příslušnosti k cechu, s lu-
cernami a velmi členitou ozdo-
bou hlavice se ujal ing. Pavel 
Tenora, provedl demontáž, 
částečnou renovaci některých 
částí a přípravu pro profesionál-
ní zrestaurování paní Monikou 
Lokajovou.                      

Jan Křepela

První snímek je kříž u kostela sv. 
Stanislava, o kterém jste si mohli 
přečíst v květnovém Okně. 

Druhý kříž stojí u zastávky 
autobusu u továrny Best. Nápis 
na soklu dnes již není  čitelný, ale 
v archivu jsme na staré fotografii 
přečetli: 1855 Ježiší Kristu spa-
siteli svému věnovali Františka a 
František Cvrkalovi ze Zbraslav-
ce. Podle data na kříži, který je 
ještě čitelný, se jedná o nejstarší 
kříž na Kunštátsku. 

Dnešní třetí kříž je hádankou 
pro Vás čtenáře. Kdo správně 
určí jeho místo a sdělí jej do kon-
ce června redakci Okna, může 
být vylosován a získat sladkou 
odměnu.                 Alois Havelka

Putování...
8. května byl státní svátek. 
Nabízelo se mnoho možností, 
jak Den osvobození strávit, 
ale jednu měl společnou celý 
děkanát. Asi 20 kunštátských 
a sebranických farníků se roz-
hodlo ji využít. Onou lukra-
tivní nabídkou byla děkanátní 
pouť do Vřesic. Setkali jsme 
se ve 12 hodin u kostela a po 
společné fotce jsme vyrazili 
směr Rudka. Putovalo se pře-
vážně lesem a za veselého ho-
voru napříč generacemi cesta 
příjemně ubíhala. Kousek 
před cílem se naše skupinka 
rozrostla o pěší část boskovic-
ké výpravy.

Se zbytkem Boskovických 
a členy ostatních farností jsme 
se setkali přímo ve Vřesicích. 
Někdo cestoval po svých, ně-
kdo na kole (jako třeba pan 
děkan a paní senátorka Vít-
ková). Kdo si na dopravu po 
vlastních nohách netroufl, 
mohl využít objednaný auto-
bus.

Ve 14 hodin začala mše 
svatá, kterou celebroval otec 
děkan a během které kázal 
místní farář Michal Polenda.

Po mši jsme se přesunu-
li na vřesické výletiště. Zde 
bylo kromě programu naštěstí 
připraveno také občerstve-
ní. Po krátkém přivítání se ti 
šťastnější zakousli do čerstvě 
vyuzených párků a ti rychlejší 
usedli na lavičky. Všichni bez 
rozdílu ale mohli zhlédnout 
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sebráno v Sebranicích
Bezodpadová výzva

Farní den v Sebranicích byl letos spojen s (netradičně) celodenním 
slunečným počasím a (tradičně) dobrou náladou, příjemnou cim-
bálovou muzikou, vystoupením aerobiku, dobrým občerstvením a 
přátelským posezením u fary.                        Jiří Votoček

Na facebookové skupině sebranické-
ho spolča se před začátkem doby po-
stní objevil odkaz na aplikaci Czech 
Zero Waste, která uživateli chytrého 
telefonu po čtyřicet dní postupně 
předkládá čtyřicet výzev, které ho při-
blíží tzv. Zero waste životu, tedy žití 
bez zbytečné produkce odpadu. Ně-
které body jsou již téměř samozřej-
mostí pro většinu z nás (např. snaha 
o třídění odpadu), jiné jsou naopak 
považovány za něco extrémního a 
pro běžného člověka nepřijatelného. 

Proč je lepší než odpad třídit raději 
žádný neprodukovat? Proč by se měl 
člověk alespoň zamyslet, když kupu-
je jablko z druhého konce zeměkou-
le? A proč nepoužívat příbory či ige-
litové sáčky na jedno použití? Možná 
stojí za to přečíst si Encykliku papeže 
Františka Laudato si. 

Bůh stvořil Zemi jako krásné a 
dokonalé místo k životu. Je na ka-
ždém z nás, jak se k ní bude chovat 
a jakou stopu na ní zanechá. Tak 
snad to nebude (jen) stopa ropná a 
plastová :-). 

1. Co ti přinesla účast na zero 
waste výzvě?

2. Co ti výzva naopak vzala (např. 
za druh produkovaného odpadu)?

Eva Škrabalová
1. Přestože se o ekologii a recyk-

laci odpadů zajímám už delší dobu, 
tak jsem objevila nové nápady a další 
možnosti, hlavně v tom směru, jak 
vůbec některé odpady nevytvářet. 
Také se mi díky výzvě podařilo víc 
motivovat děti k zájmu o tuhle pro-
blematiku. 

2. Myslím, že obecně mi výzva 
nic nevzala (kromě trochy pohodl-
nosti), víc se zamýšlím při nakupová-
ní. Sice se mi všechny úkoly nepoda-
řily zatím splnit, ale hodně se mi líbí 
myšlenka pyramidy zero waste.

Aneta Stejskalová
1. Účast na výzvě mně přinesla 

hlavně zjištění, že je kolem nás spous-
ta věcí, ze kterých vzniká odpad a že 
opravdu není jednoduché se všeho 
zbavit. Každý si asi představí převáž-
ně plasty, ale mě třeba zaskočil úkol 
Den bez použití auta, protože dostat 
se někam bez auta je už pro mě úplně 
nemyslitelné. Spousta úkolů zůstala 
stále nesplněných a plánuju se k nim 
v budoucnu vracet, protože si my-
slím, že je to docela náročná změna 

během 40 dnů.
2. Vzala mně ve velké míře PET 

lahve, mám jednu skleněnou. Dále 
jsme omezili igelitky a našli doma lát-
kové tašky, v kterých nosíme nákup.

Tereza Dvořáčková
1. Dozvěděla jsem se spoustu tipů 

pro udržitelnou domácnost a začala 
víc přemýšlet nad produkty, které ku-
puji a používám. Moc fandím všem 
podnikům a domácnostem, které se 

snaží fungovat ekologicky, a všem, 
kteří šíří osvětu o tomhle tématu. Tak-
že díky!

2. Nemám pocit, že by mi něco 
vzala, jen jsem změnila některé vý-
robky a návyky. Nejhorší je pocit, 
když si zapomenu vzít na nákup 
látkové tašky nebo si koupím jídlo 
v plastovém obalu.

Anketu připravila 
Markéta Kudláčková.

Přifaření přespolní pravidel-
ně pořádají poutě, předkládají 
přátelská pozvání pro poutníky. 
Perfektní příležitost pro pozvolné 
prošlápnutí. Připutujte, připome-
ne patrony, páter promluví, před-
nese přímluvy, promění, požehná, 
posedí. Přilehlá prostranství před 
poutními přístřešky potěší početná 
poutní procesí.

     Prošlápněme pohorky, při-
balme pláštěnku. Projděme pěšin-
ky podél potůčků, přes paloučky, 
podél polí, projděme planinami, 
přeskočme příkopy. Přidejme při 

přeháňkách, postůjme při pout-
ních památkách, pozdravme pat-
rony, poklekněme při požehnání, 
pak posilněni pokračujme. Potká-
vejme pocestné, pozdravme. Po-
znávejme pravé přátele. Přijímejme 
pohostinství, pojezme pokrmy, 
popijme pivo, pohovořme, podě-
kujme. Promodleme putování, 
připojme přímluvy, poděkování, 
přednášejme prosby. Popěvujme 
poutní písně. Pozorujme plesající, 
plody přinášející přírodu. 

Příležitostní přespolní poutníci

Poutní pozvánky

POUTNÍ SLAVNOST
sv. Cyrila a Metoděje
Pátek 5.7.2019 v 18:00
CHRUDICHROMY

Poutní mše svatá u kapličky sv. 
Cyrila a Metoděje, sbírka na vy-
řezání pastýřů a zvířátek do chru-
dichromského betlému, požehná-
ní nového kříže.
od 19:15 Areál kulturního domu: 
občerstvení, poutní tombola, 
chrudichromský betlém, fotopre-
zentace z poutí a oprav kapličky.

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
u kaple sv. Jana Křtitele
Nedělě 23.6.2019 v 9:30

JASINOV
Mše je připomínkou 50. výro-
čí posvěcení kaple. Mši svatou 
bude sloužit P. Roman Kubín 
z brněnského biskupství.

Ve 14. hod začne sousedské 
posezení u cimbálovky a dob-
rého občerstvení.

Zvou občané Jasinova.

krásné představení o životě 
blahoslaveného Engelmana 
Unzeitiga, kterému byla celá 
pouť obětována. Dozvěděli 
jsme se, že bl. Engelman ze-
mřel na tyfus v koncentrač-
nim táboře. Podle svědectví 
svých spoluvězňů nekonal 
dobro hrdinskými činy, ale 
následoval Krista v malých 
každodenních skutcích lásky.

K návratu domů většina 
Kunštátských využila auto-
bus, pár statečných putovalo 
opět po svých.

Celá akce se skvěle vyda-
řila. Na závěr nutno podotk-
nout, že určitě nejen lidskou 
zásluhou. Děkujeme!

Alžběta Lepková

Jeden „obyčejný“ život 
„anděla z Dachau“

Pokud jste putovali 8. května do 
Vřesic, už asi víte, o kom je řeč. 
O muži, který byl na základě svě-
dectví prohlášen za blahořečené-
ho. (Možná vám vrtá, proč právě 
Vřesice? Dozvěděli jsme se, že 
prý tam pracoval nějaký čas na 
statku…) Kdo jste tam nebyli, mů-
žete se o tomhle zajímavém muži 
dovědět něco málo z následujících 
řádků.

Hubert Unzeitig se narodil 
1. března 1911 v Hradci nad Svita-
vou (tehdy Greifendorf). Studoval 
na Gymnáziu Kongregace marian-
hillských misionářů v Reimlingenu 
a posléze i na univerzitě ve Wür-
zburgu. Po vstupu do řádu přijal 
jméno Engelmar. Po vysvěcení na 
kněze ho na podzim 1940 kongre-
gace vyslala jako výpomoc pro farní 
správu Sudet lineckému biskupovi, 
který ho ustanovil farářem v Zadní 
Zvonkové (Glöckelberg) v česko-
budějovické diecézi. V příhraniční 
farnosti se ihned dostal do konfliktu 
s představiteli nacistické strany a 
místními udavači, protože v duchu 
víry v Ježíše Krista otevřeně říkal, 
že ideologie německého národní-
ho socialismu je nesmyslná. Podle 
svého přesvědčení se nebál kázat. 
Proto byl obviněn z „protiněmecké 
činnosti“ a „obrany Židů“, 21. dub-
na 1941 zatčen a umístěn do kon-
centračního tábora v Dachau. Tam 
se naučil rusky, aby mohl pomáhat 
ruským zajatcům a některé z nich 
svým příkladným životem a svě-

pokračování na 4. straně
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co nás čeká
SLAVNOST TĚLA 

A KRVE PÁNĚ
Neděle 23.6.

mše sv. 8:00 a 11:00

SLAVNOST NAROZENÍ 
SV. JANA KŘTITELE

Pondělí 24.6.

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA

Pátek 28.6.
mše sv. 18:00

SLAVNOST SV. PETRA 
A PAVLA, APOŠTOLŮ
Sobota 29.6. mše sv. 8:00

TÁBOR - STARŠÍ DĚTI
29.6. - 9.7.

SLAVNOST SV. CYRILA, 
MNICHA  A METODĚJE, 

BISKUPA, PATRONŮ 
MORAVY A EVROPY

Pátek 5.7.

TÁBOR - MLADŠÍ DĚTI
9.7. - 17.7.

PŘÍFARNÍ TÁBOR
19.8. - 23.8.

POUŤ 
SLOUP-KŘTINY-VRANOV

Sobota 24.8.

FARNÍ DEN KUNŠTÁT

Neděle 25.8.

ŽEHNÁNÍ DĚTEM NA 
ZAČÁTKU 

ŠKOLNÍHO ROKU
Neděle 1.9.

při mši sv. v 11:00

SMÍRNÁ POUŤ 
P. LADISLAVA KUBÍČKA

Sobota 14.9.

dectvím o Kristu dokonce přivedl 
ke konverzi. Když koncem roku 
1944 vypukla epidemie skvrnité-
ho tyfu, podílel se na ošetřování 
nakažených, kterým též uděloval 
pomazání nemocných. Jeho oběta-
vost byla pověstná. Sám se ovšem 
nakazil a zemřel.

26. června 1991 byl ve Wür-
zburgu zahájen Unzeitigův kano-
nizační proces. V roce 2009 papež 
Benedikt XVI. na základě svědec-
tví potvrdil Unzeitigovy hrdinské 
ctnosti (předpoklad pro blahořeče-
ní). V roce 2016 uznal papež Fran-
tišek jeho mučednictví a 24. září 
2016 byl v bavorském Würzburgu 
blahořečen.

Síla jeho víry prýští i ze slov, 
které napsal v posledním dopise 
své sestře: „…Láska znásobuje 
síly, činí nás vynalézavými, činí 
nás vnitřně svobodnými a šťast-
nými. Skutečně se nevejde do 
žádného lidského srdce to, co Bůh 
připravil těm, kdo ho milují…“

Až nám v běžných protiven-
stvích našich životů – ať jsou to 
zdravotní či hmotná omezení, po-
vinnosti a starosti - budou docházet 
síly, můžeme načerpat ze zdroje, 
který nikdy nevysychá... Kéž je 
v tom pro nás tenhle „svatý Su-
deťák“ příkladem i posilou. 

Irena Kintrová

POUŤ ZBRASLAVEC
SLAVNOST PANNY 

MARIE KARMELSKÉ
Neděle 14.7. mše sv. 11:00

POUŤ RUDKA
SLAVNOST SV. MARIE 

MAGDALSKÉ
Neděle 21.7. mše sv. 11:00

POUŤ SYCHOTÍN
SLAVNOST PANNY 

MARIE SNĚŽNÉ
Neděle 4.8. mše sv. 11:00

POUŤ SEBRANICE
SLAVNOST  NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE
Neděle 18.8. mše sv. 9:30

POUŤ TOUBOŘ
SLAVNOST NAROZENÍ 

PANNY MARIE
Neděle 8.9. mše sv. 11:00

Táborák a zakončení školního roku v Kunštátě a Sebranicích.
Foto: Marek Lepka a Markéta Kudláčková.

První červnovou středu pro-
běhlo v naší farnosti zakon-
čení školního roku. Z rukou 
pana faráře obdržely děti bě-
hem mše svaté vysvědčení 
z náboženství. Výuky se letos 
účastnilo celkem 65 dětí roz-
dělených do 8 skupin, kte-
ré vyučovali pan farář, Jana 
Prudká a Eva Horáková. Od-
měnou za celoroční práci byla 
kromě pěkné známky možnost 
poznat se se spolužáky z ji-
ných farností během setkání 

dětí boskovického děkanátu, 
které proběhlo následující 
den. Této nabídky využilo 45 
dětí. Vyvrcholila i celoroční 
aktivita pro děti, během které 
se při dětských mších sezna-
movaly s předměty sloužícími 
biskupům. Nasbírané kartič-
ky vyměnily za zlaťáky. Ty 
následně směnily v komnatě 
pokladů za odměnu dle svého 
výběru. Společný večer byl 
zakončený táborákem.

Jana Prudká

Zakončení školního roku

dokončení ze strany 3

Cyklisté vítáni. V neděli týden po pouti se konalo tradiční žehnání cyklis-
tům před začátkem nové sezony. Kolem patnácti nadšenců se po modlitbě 
vydalo na krátkou projížďku zakončenou společným setkáním na faře.

Kunštátská pouť s otcem biskupem. Žehnání kříže před kostelem.

První svaté přijímání v Kunštátě.


