
Ve středu 12. června jsme se 
v počtu 45 poutníků vydali do 
Belgie a Holandska.

Po noční cestě Německem 
byl ráno naší první zastávkou 
Kolín nad Rýnem. Prohlédli 
jsme si gotickou katedrálu sv. 
Tří králů. S výškou věží 157 m 
se řadí mezi největší katedrá-
ly. Zaujaly nás jednotlivé oltá-
ře, středověké vitráže, sochy, 
chórové lavice, krypta. Naším 
dalším cílem bylo belgické 
poutní místo Banneaux, kde 
se v roce 1933 zjevila Panna 
Maria 13leté Mariette Beco 
v osmi zjeveních. V poledne 
jsme v kapli Mediatrix slavili 
mši svatou. Následovala po-
božnost křížové cesty v parku 
poutního místa a prohlídka 
areálu, ve kterém se nachá-
zí mnoho kapliček a pramen 
léčivé vody se sochou Panny 
Marie. Našlo se i místo na 
ochutnání belgického piva a 
nákup suvenýrů. Při přejezdu 
na ubytování do Antverp jsme 
projížděli upravenými vesni-
cemi a krajinou plnou luk a 
lesů. I když jsme byli hodně 
unavení, nechali jsme se po 

příjezdu do hotelu zlákat ke 
krátké večerní procházce.

V pátek po snídani jsme 
se vydali pěšky ke katedrále 
Panny Marie, která je pova-
žována za nejkrásnější chrám 
Beneluxu. Cestou ke katedrále 
jsme prošli největším čtyřpod-
lažním vlakovým nádražím 
v Evropě, podél jednoho z nej-
starších zoo na světě, minuli 
jsme dům, kde bydlel Rubens, 
pokračovali jsme na náměstí 
Grote Markt s dlouhou rene-
sanční radnicí a belgickými 
domy s průčelím do „špičky“. 
Uvnitř katedrály jsme obdivo-
vali Rubensovy obrazy, vy-
řezávané dřevěné kazatelny, 
chórové lavice a krásné boční 
oltáře. Pokračovali jsme do 
Bruselu se zastávkou u Ato-
mia, které je tvořeno 9 vel-
kými koulemi o průměru 18 
metrů, jež jsou uspořádány do 
tvaru krychle a jsou spojeny 
22 chodbami. Výška stavby je 
102 metrů, váha 2400 tun. Ve 
14 hodin jsme slavili mši sva-
tou u hlavního oltáře v bazili-
ce Sacré-Coeur. Po prohlídce 
tohoto nádherného chrámu, 

jsme pokračovali do chrámu 
svatého Michaela archanděla a 
svaté Guduly na náměstí Gro-
te Markt, které je historickým 
středem města, dále uličkami 
s mnoha obchůdky k sošce ču-
rajícího chlapečka Manneken 
Pis. Ochutnali jsme belgické 
pivo, hranolky, vafle, nakou-
pili belgické pralinky. Po ná-
vratu do Antverp jsme zakon-
čili den večerní procházkou na 
nádherně osvětlené náměstí 
Grote Markt.

V sobotu ráno po bohaté 
snídani jsme odjeli do Brugg. 
Prošli jsme městem do kostela 
Panny Marie, kde je uložena 
Michelangelova socha Ma-
dony s dítětem, jediná mimo 
Itálii. Za pozornost stály také 
tři sarkofágy v presbytáři, ob-
razová výzdoba, chórové la-
vice, vyřezávaná kazatelna se 
sochami apoštolů, zpovědnice. 
Naše další kroky vedly do ka-
tedrály Nejsvětějšího Spasite-
le, kde nás nejvíce zaujaly ob-
rovské tapisérie, pokračovali 
jsme do baziliky Sv. Krve, kde 
jsme uctili kapky krve Ježíše 
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Holandsko je další zemí, kde Panna 
Maria prostřednictvím prosté ženy 
vybízí lidstvo k záchraně. Nejedná 
se o nic nepřekonatelného, alespoň 
ne pro toho, kdo se nad poselstvím 
Panny Marie zamyslí, přijme na-
bídku a snaží se ji uvést do každo-
denního života.

Holandsko bylo za 2. světové 
války těžce zkoušené, 80 000 židů 
zemřelo v koncentračních táborech, 
válka vyvolala zmatek v myšlení 
lidí. Podobně jako jinde v Evropě 
nastává odklon od víry v Boha. 
Nové myšlení podporované komu-
nistickými bludy, že člověk Boha 
nepotřebuje, vede např. k povolení 
eutanazie, legalizaci potratů a dal-
ším výdobytkům tzv. moderního 
způsobu života. 

A tak jako ve Fatimě roku 1917, 
kdy Panna Maria varovala lidstvo 
před falešnými ideály říjnové re-
voluce, tak ještě před koncem 2. sv. 
války v březnu 1945 přichází opět 
nabídka Panny Marie jako Matky 
všech národů na záchranu, a to pro-
měňováním utrpení všedních dnů 
JAKO OBĚŤ spojenou s láskou 
k Bohu.

Jak poznamenal otec Karol při 
naší návštěvě kaple domova, kde 
žila vizionářka Ida Perdemanová, 
každý člověk má nějaké trápení, 
nějakou bolest, ale proměnit ji s lás-
kou jako oběť  Bohu člověka osvo-
bozuje. Dostáváme se tak vlastně 
na úroveň křižovaného Krista, který 
jako člověk z lásky trpěl.

Maria dává lidem tuto modlitbu: 
„Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli 
na zem svého Ducha. Dej, ať Duch 
svatý přebývá v srdcích všech náro-
dů, aby byly uchráněny od zkaže-
nosti, neštěstí a války. Kéž je Matka 
všech národů, blahoslavená Panna 
Marie, naší Přímluvkyní. Amen“.

Lze jen doufat, že nejen Holand-
sko, ale i Evropa a celý svět toto vo-
lání uslyší.

Alois Dobeš
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Krista. Následovala radnice na 
náměstí Burg, náměstí Grote 
Markt s 83 metrů vysokou věží 
Belfried a pomníkem, přilehlé 
uličky s obchůdky a kanály. 
Odpoledne jsme se přesunuli 
do Gentu na prohlídku koste-
la sv. Bavona, abychom viděli 
jeden z největších uměleckých 
pokladů v Evropě - Gentský 
oltář s motivem Klanění Bo-
žímu Beránku. V pozdním 
odpoledni jsme slavili mši 
svatou v gotickém kostele sv. 
Mikuláše. Návštěvu města 
jsme zakončili procházkou 
podél kanálu.

V neděli po snídani jsme se 
sbalili a odjeli do Holandska. 
Při projíždění holandskou kra-
jinou jsme  viděli celé vesnice 
ležící jakoby na vodě, vybu-
dované systémy hrází, pole 
ohraničená kanály, pasoucí se 
zvířata. Bylo zde všude vidět 
nikdy nekončící úsilí člověka 
o zachování suché a obyvatel-
né země. Naší první zastávkou 
bylo Zaanse Schans se spous-
tou větrných mlýnů, poldrů a 
vodních kanálů. Zaujal nás 
první obchůdek zakladatele 
obchodního řetězce Albert, 
viděli jsme strojní výrobu dře-
váků, obdivovali šperky s dia-
manty. Odpoledne jsme pokra-
čovali do Amsterodamu, kde 
se v letech 1948-1959 zjevo-
vala Panna Maria pod titulem 

Matka všech národů 40leté 
Idě Peerdemanové a varova-
la lidstvo před zkázou víry a 
morálky, neštěstím a válkou. 
Po přivítání slovenským kně-
zem a po zhlédnutí prezentace 
o zjeveních, jsme v kapli Pan-
ny Marie všech národů slavi-
li mši svatou. V kapli na nás 
nejvíce zapůsobil obraz Pan-
ny Marie. Po srdečném roz-
loučení následoval přejezd do 

městečka Ede na ubytování. 
Večer jsme ještě stihli malou 
procházku tímto městečkem.

V pondělí po snídani jsme 
odjeli do Amsterodamu na 
největší květinovou burzu 
Flora Holland-Aalsmeer. To 
bylo květin a barev! Násle-
dovala prohlídka Amstero-

damu z výletní lodi. Potom 
jsme šli pěšky podél velkého 
parkoviště kol, přes náměstí 
Dam, klášter Begijnhof až na 
květinový trh, kde jsme si za-
koupili cibule tulipánů a další 
květiny. Den jsme zakončili 
společným posezením před 
hotelem.

V úterý ráno jsme po snída-
ni naložili zavazadla a vydali 
se na ostrůvek Marken – mís-

to lidové architektury minu-
lých staletí s malými domeč-
ky, upravenými zahrádkami a 
spoustou kanálů. Prošli jsme 
se po hrázi jezera a kolem 
přístavu, kde kotvilo mnoho 
lodí. Následovalo Katwoude, 
kde jsme navštívili soukro-
mého výrobce sýrů. Zde jsme 

viděli ruční výrobu dřeváků, 
výrobnu sýrů, které jsme si po 
jejich ochutnávce mohli spolu 
s dalšími výrobky zakoupit. 
Naši pouť jsme zakončili pro-
hlídkou přístavu Volendam na 
břehu jezera Markenmeer a 
mší svatou v místním kostele.

Na závěr nezbývá než 
poděkovat našemu průvod-
ci panu Vondráčkovi, který 
se nám celou cestu věnoval 

a přiblížil nám současnost i 
historii navštívených zemí. 
Kromě společného programu 
měl každý z nás dost prostoru 
pro osobní modlitbu a zamy-
šlení se v nádherných chrá-
mech, posezení u kávy, piva či 
ochutnání místních specialit.

Eva Kameníková

Kunštátské kříže známé i neznámé - 4. část
Při vstupu do areálu zámku stojí černý 
litinový kříž se stříbrným Kristovým 
tělem. Zřejmě byl zbudován zámec-
kou vrchností na místě, kde tragicky 
zemřel panský deputátník. Kříž je bez 
nápisu a není znám ani rok jeho posta-
vení.

Boží muka na ulici Nová byla 
podle ústní tradice postavena někdy 
po švédských válkách /po roce 1650/ 
majiteli kunštátského panství. Bohužel 
se nepodařilo zjistit žádný archivní zá-
znam o této stavbě.

Třetí fotografie je jiný pohled na 
kříž otištěný v červnovém Okně. Jedná 
se o mramorový kříž v Sychotíně u pě-
šiny k Touboři. Nápis na kříži: „Pojďte 
ke mně všichni kteří pracujete a obtíže-
ni jste a Já občerstvím Vás. Věnováno 
od majetníků čísla domu 14 v Sychotí-
ně. VR 1888.“                  Alois Havelka

dokončení ze strany 1
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10 otázek pro otce Petra Košuliče podruhé
Otec Petr letos oslavil 40. narozeniny. 
Kulaté jubileum bývá dobou bilancování 
i výhledů do budoucna. V Okně ze září 
2012 jsme tehdy s nově příchozím 
otcem Petrem uveřejnili rozhovor. Lze 
jej dohledat na webových stránkách 
farnosti v sekci Zpravodaj. Vřele 
doporučuji k přečtení. Tehdy jsme se 
ptali na rodinu, inspiraci ke kněžskému 
povolání, koníčky… Nyní po 7 letech se 
ptáme znovu.

Skončila doba prázdnin. Vzpomenete 
si na Vaše nejkrásnější 
prázdninové zážitky, třeba i 
z doby dětství?

Vzpomínám rád na hodně 
věcí. Na to, jak jsem jako dítě 
běhal po naší ulici s kamarády. 
Teď jsme se po třiceti letech 
potkali a vzpomínali na to, 
jaké to bylo. Vzpomínám, 
jak jsme každý rok s rodinou, 
sestřenicemi a bratranci jezdili 
na dovolenou do Východního 
Německa. A to ne ledajakou. 
Tatínek byl majitelem lodi 
(dnes už není), na které jsme 
po Labi jeli přes Drážďany 
až do Berlína. A co mi z toho 
ještě utkvělo, byly mé 6. 
narozeniny, které jsem slavil 
v Německu na lodi a dostal 
jsem německý čokoládový 
dort. Později pak tábory, kam 
jsem jezdil jako vedoucí. Rád 
vzpomínám na čas strávený 
s kamarády na cestách po 
různých místech naší vlasti 
i do zahraničí. V posledních 
letech pak cesty po Itálii a po 
Evropě s farností.

V Kunštátě a Sebranicích 
působíte již 8. rok? Jaké 
události, vzpomínky se Vám 
na tuto dobu vybavují?

Vybavuje se mi mnoho okamžiků.  
První mše sv. 12. srpna 2012, kdy si 
někteří po mém proslovu mysleli, že 
nemám rád lidi a přitom jsem mluvil o 
rybách (smích).  Pak spousta okamžiků 
s mládeží, přípravy na biřmování, výlet 
na jižní Moravu, jak jsme se plavili po 
zakázaném jezeře a načapali nás ochránci 
přírody a vyhodili nás. Se Sebranickými, 
když jsme byli v Tasovicích u Znojma a 
„někdo“ lovil moje nové sandály z řeky 
a při tom si rozřízl nohu. Náboženství, 
kde jsem se rozčiloval (zbytečně). Farní 
pouť do Compostely (2014) a jak jsem 
ve španělském klášteře koncelebroval 
při mši sv., kde jsem nerozuměl ani 
jednomu slovu. Byl jsem jak Alenka 

v říši divů. Pouť do Itálie na Gargáno 
a do Říma v roce 2015. Cestu po Izraeli 
během tří dnů (2013). Jednodenní 
leteckou pouť na inauguraci sv. Otce 
Františka. Dovolené s rodinami, výlety 
do Vídně do Prateru s dětmi, výlet do 
Říma s mládeží, přípravy dětských mší 
sv., náboženství pro dospělé, oslavy a 
svátky v rodinách či v obcích, dovolené 
s rodinami, víkendovky s rodinami, 
poutě v obcích, návštěvy v rodinách a 
spousta dalšího… Všechno se to nedá 

vypočítat a asi si na všechno jen tak 
nevzpomenu. Ale bylo to všechno moc 
krásné a určitě ještě bude.

Jak vzpomínáte na svoje farářské 
začátky v našich farnostech?

Upřímně? Byly krušné… Jako kaplan 
byl člověk zvyklý, že má na starosti jen 
nějaké ty aktivity pro děti, náboženství, 
mládež a sem tam něco s rodinami, 
mše a zpovídání, občas křest, svatba  
a přípravy na svátosti. Jako farář toho 
mám mnohem víc, ale hlavně za to 
všechno nesu odpovědnost. A to byl 
asi ten největší a nejtěžší kámen a stále 
jím zůstává. Člověk se s tím ale naučí 
žít. Když si vzpomenu na první čtyři 
měsíce svého působení ve farnosti, tak 

se dnes usměju, ale tehdy mi vážně do 
smíchu vůbec nebylo. Mnoho úkolů 
v krátkém čase; administrativa, kterou 
jsem neznal, navíc dvojmo – Kunštát i 
Sebranice, seznamování se s farnostmi 
a s lidmi. Do toho najednou přišel pocit 
neschopnosti, bezmoci a absolutní 
nemožnosti všechno zvládnout… Po 
půl roce jsem myslel, že farářem nikdy 
nedokážu být. Ne že bych si dnes myslel, 
že jím být umím, ale asi už dokážu 
hodně věcí tzv. přefiltrovat. Ale hlavně, 

a to si myslím je nejdůležitější, 
odevzdat je tomu nejvyššímu 
faráři - pastýři, Pánu Ježíši. 
Moc mi pomohla věta, kterou 
jsem kdesi četl: „Dělejme ty 
věci, které od nás očekává 
Pán, a ne ty, o kterých si 
myslíme, že on od nás chce.“ 
Bylo to velmi osvobozující… 
Bohu díky.

Na čem potřebují naše 
farnosti zapracovat? Kde 
vidíte nejslabší místa?

Když se setkávám se 
spolubratry kněžími, ať už 
spolužáky z celé republiky 
nebo v rámci diecéze (pozn.: 
nemám spolužáky v brněnské 
diecézi, jako jáhen jsem 
byl svěcený sám), vždycky 
se mluví o farnostech a 
o farnících. Můžu říct jen 
jednu věc: „Mám krásné 
farnosti a krásné farníky.“ To 
neznamená, že se nedá leccos 
zlepšit. Určitě se dá zapracovat 
na komunikaci (myšleno 
oboustranně – i já mám co 
zlepšovat). Vždy budou 
nějaké problémy. A spousta 
z nich není možná ani tak 
problémem společenství jako 
spíše jednotlivců, nevyjímaje 

mne samotného. Na čem pracovat? No 
na svém vztahu ke Kristu. Když jsem 
přišel do kunštátské farnosti, obdivoval 
jsem, že se zde lidé hodně a rádi modlí. 
Dnes mám trochu jiný dojem. Jakoby 
generace těch „modlících se“ odešla. 
Ale asi je to jen můj dojem. Přesto 
vyzývám k modlitbě - za rodiny, za děti, 
za mládež, za manžele, za nemocné, za 
trpící a mnohé další a aby to všichni 
ti jmenovaní dělali… V Sebranicích 
byli lidé jakoby nadšení a plní elánu 
pro farnost. I tady jako bychom byli 
unavení… Opět je to asi můj dojem, 
protože se děje spousta jiných věcí, 
které se dříve nedělaly. Ale má velká 

pokračování na 4. straně
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touha je, aby farnosti byly místem 
pro různá společenství a aby se tato 
společenství scházela a společně 
budovala farnost…  Schola pro děti 
(díky za snahu), mládež, ministranti, 
děvčata (cením si snahy o SPH), sbor 
Tacet + schola v Sebranicích (dík 
za to, že jste), katechetky, akolyté, 
muži, modlitby matek (dík, matky 
ze Sebranic), modlitby otců, mladí 
manželé, „starší“ manželé (díky za to, 
že se scházíte), senioři, vdovy (díky 
za snahu) a další podle věku a dalších 
možností… Není možné vše a všude. 
Ale vždy je co napravovat a k čemu 
se přibližovat… Za to se modlím, aby 
farnosti objevily bohatství rozmanitosti 
společenství. A také aby se našli lidé, 
kteří se do toho ponoří s nadšením a 
láskou bez ohledu na přinesené oběti. 
Ale asi je to očekávání dané mým 
temperamentem a mou povahou. Když 
do něčeho jdu, jdu do toho naplno a se 
vším, co jsem a co mám… To ale nelze 
očekávat, to je dar. Tak jsem vděčný za 
všechny ty, kdo s nadšením a láskou 
dělají pro naše farnosti to, co dělají.

Co Vám přináší radost?
Každá věc, která se podaří. Každý 

člověk, u kterého vidím, že se chce 
přiblížit Ježíši. Když zakouším Boží 
požehnání. A že těch momentů je 
hodně. A radost mi přináší farnost. A to 
neříkám proto, že by se to mělo říkat. 
Vážně mi radost přináší farnost. A to 
jak sebranická, tak i kunštátská. Mám 
z vás radost, i když mi přinášíte kopu 
starostí… (opět smích)

Co je pro Vás na kněžském povolání 
těžké?

Nejtěžší na kněžství je stav bezmoci, 
když vidím, jak se lidé odvracejí od 
Boha a já s tím nemůžu nic udělat. A 
co je asi ještě těžší, je pocit, že za to 
můžu já, i když ten pocit je mnohdy 
neopodstatněný. Přesto si v sobě nesu 
pocit viny, že jsem neudělal dost pro 
to, abych tomu zabránil. Jsou to velmi 
těžké momenty a bez důvěry v Pána 
bych to asi nezvládl.

Jak pokračuje Vaše studium? Mohl 
byste je farníků přiblížit?

Moje studium je v závěrečné fázi. 
To znamená, že jsem absolvoval třetí 
ročník kurzu studia manželství a 
rodiny. Co zbývá, je dopsat závěrečnou 
ročníkovou práci a odevzdat ji. 
V příštím roce (2020) na jaře bych 
měl absolvovat závěrečné zkoušky a 
odevzdat celkovou závěrečnou práci 
za celé studium. Tím bych měl mít 
dokončené studium tohoto kurzu 

s titulem Mgr.
O co vlastně kráčí? Svatý otec Jan 

Pavel II. kladl ve svém pontifikátu velký 
důraz na manželství a rodinu. Jeho 
dokumenty velmi často hovoří o rodině, 
manželství, roli ženy ve společnosti a 
dalších aspektech manželství a rodiny. 
Díky jeho práci s manžely a rodinami 
vniklo dílo zvané Teologie Těla. To bylo 
mimo jiné velkým impulsem ke vzniku 

Papežského Institutu pro studium 
vědních oborů týkajících se manželství 
a rodiny v dnešní společnosti. V roce 

2016 jsem byl osloven p. děkanem, 
jestli bych nechtěl studovat, že prý otec 
biskup shání kněze do nového kurzu. 
Řekl jsem si, že to stojí za to. Jednak 
si člověk připomene hodně z fakulty. 
Pět let studia je čas, kdy se hodně 
naučíte, ale taky hodně zapomenete.  
A potom jsem si řekl: „Třeba se 
dozvíš i něco nového.“ Nechal jsem 
tomu volnost a mile mě to překvapilo. 
Nejenže jsem se dozvídal to staré, ale 
i mnohé nové a byly i věci, které mě 
nadchly. No, každopádně nejde o tituly. 
Ty nikdy člověku vzdělání neuberou, 
ani nepřidají. Pro mě bylo důležité, 
aby to, co vím, mohlo být přínosem 

pro manžele a rodiny. Hledám cesty a 
způsoby, jak předávat radostné poselství 
evangelia o rodině a manželství lidem 
kolem sebe. Svěřil jsem to do Božích 
rukou a nechávám to na Něm… A vždy 
je pro mě radostí, když vím, že jsem 
někde mohl pomoct. A že se mi to už 
párkrát stalo.

Co plánujete na další rok?
Co plánuji? Jaj. Toho je! Ani 

nevidět…(zase smích). Většinu se 
dozvíte ze zpravodaje. To co se asi hned 
tak nedozvíte, jsou asi tři věci, které 
bych chtěl uskutečnit. První je oslava 10 
let kněžství 26. 6. 2020. Druhá je pěší 
pouť do Compostely, ta nemá termín. A 
třetí a poslední je být lepším knězem… 
a tady si radši termín realizace nedávám. 
Co se z toho podaří, nevím, ale doufám, 
že to poslední určitě.

Co byste popřál sám sobě?
Mám si něco přát? Nejsem moc 

expert přes přání. Já mám všechno, co 
potřebuji. Skutečně mi nic nechybí. 
Možná trocha toho zdraví, ale i to je 
relativní. Co si nejvíc přeji je, abych 
dokázal být ve svém kněžství vzorem 
a příkladem. Abych zůstal člověkem 
s tím, co je lidsky krásné. Abych dokázal 
překročit své stíny a zbavit se všech 
kostlivců ve skříních… Je toho dost, 
co bych sám sobě přál. To, co si přeji 
asi nejvíc, aby mě stále provázelo Boží 
požehnání. Čím dál víc chápu, co myslel 
apoštol Pavel slovy: „Boží milostí jsme 
to, co jsem…“

Máte nějaké osobní krédo, citát, 
kterým se řídíte?

Ano, mám citát, kterým se řídím. Je 
překvapivě z Písma svatého. Neříkám, 
že se mi to vždy daří, ale snažím se:

 „Kdo chce jít za mnou, zapři sám 
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. 
Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, 
ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a 
pro evangelium položí, nalezne ho…“

Tato slova z Matoušova evangelia 
(Mt 6, 34n) mi přišla pod ruku, když od 
nás pan rektor v semináři chtěl, abychom 
mu napsali něco o tom, co nás motivuje 
ke kněžství. To jsem byl ve čtvrtém 
ročníku. Už si to moc nepamatuji, ale ta 
slova mi vážně jakoby někdo podstrčil. 
A dnes si čím dál víc uvědomuji a 
zažívám jejich hlubokou pravdivost. 
Dodneška si kladu otázku: „Kdo mi je 
podstrčil?“

P.S.: Napsal jsem, že mám krásné 
farnosti a krásné farníky, ale komparativ 
od slova krásný je krásnější a superlativ 
je nejkrásnější. A tam bych to s vámi 
chtěl dotáhnout… Díky.

ptala se Alena Hladilová

dokončení ze strany 3

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám 
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. 

Neboť kdo by chtěl svůj život zachrá-
nit, ztratí ho, kdo však svůj život pro 

mě a pro evangelium položí, 
nalezne ho…“
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sebráno v Sebranicích

Vyšmoulený týden
Na šmoulím táboře pro nej-
menší jsme se měli zkrátka 
šmoulovatě. Vyzkoušeli jsme 
si pokusy Taťky Šmouly, po-
mohli jsme Šmoulince sesbí-
rat kuličky, které jí rozházel 
Gargamel, stavěli jsme šmoulí 
domečky, vyrobili si Šprýma-
řovu krabičku a dokonce jsme 
postavili domeček kamarádům 
broučkům. Jeden hmyzí do-
meček jsme umístili na farní 
dvůr v Kunštátě, jeden pak pod 
strom u sebranického kostela. 
Jak se v něm budou šmoulí 
kamarádi zabydlovat, budeme 
moci pozorovat v obou farnos-

tech během celého roku. 
Velké díky za to, jak celý 

tábor probíhal, patří nejen 
všem vedoucím, kteří si ved-
li skvěle a děti si šmoulovatý 
týden hlavně díky nim užily, 
ale také skvělým kuchařkám, 
bez nichž by šmoulí bříška ná-
ramně strádala. A největší díky 
patří Tomu, který nás během 
celého týdny chránil a který 
zařídil, že ani letos, stejně jako 
v minulých třech ročnících, 
ani jeden táborový den nepr-
šelo. Tak tedy, Šmoulům zdar, 
Gargamelovi zmar!

Markéta Kudláčková

Sebranický farní čajík
V srpnu se v naší farnosti 
konala tradiční pouť k svátku 
Nanebevzetí Panny Marie. 
Panna Maria je spojována 
s květinami a je v církvi 
považována za nejkrásnější 
květ stvoření, jehož plodem 
je Kristus. Květiny, zejména 
pak byliny, jsou symbolem její 
pomoci lidem, protože léčí tělo 
i duši. Dříve bývalo zvykem 
právě v tento svátek žehnat 
květinám a bylinám, které si 
pak lidé odnášeli domů. Loni 
tuto tradici oživil pan farář 
žehnáním květin. Letos jsme 
připravili žehnání bylin, a to 
v podobě bylinkového čaje. 
Po mši svaté jste si mohli 
odnést domů sáček voňavého 
bylinkového čaje. Společnými 
silami jsme od jara sbírali a 
sušili byliny, z nichž jsme 
před poutí namíchali čerstvou 
čajovou směs. Poctivě jsme 
poměr bylinek odzkoušeli a 
vyladili a vznikla tak léčivá 
směs meduňky, máty, heřmánku 
a lipového květu. Věříme, že 
Vám náš čajík zachutnal a 
přispěl k Vaší pouťové pohodě. 

ženy sebranické farnosti

Nejen na začátek 
školního roku
Začátek září bývá hektický – na-
koupit dětem všechno, co budou 
potřebovat do školy, poshánět 
nové oblečení, protože přes prázd-
niny zase vyrostly! Zařídit krouž-
ky a zájmovou činnost tak, aby se 
to netlouklo. Naučit je ráno zase 
vstávat a večer jít brzo spát… Ale 
také přidat k tomu všemu starání a 
připravování přísadu, kterou nikde 
neprodávají, v letácích ji nenajde-
te, v knihách o výchově se o ní ne-
píše. A přesto je moc důležitá. 

Nakladatelství Paulínky vyda-
lo v roce 2019 nenápadnou kníž-
ku „Otec Amorth, jak ho nezná-
te“. A přiznávám, že jsem o otci 
Amorthovi skutečně ještě neslyše-
la, neznala jsem ho. Byl to italský 
kněz pověřený službou exorcisty. 
Svůj úkol vykonával velice zod-
povědně dlouhou dobu. V knížce 
nenajdete žádné senzace, ale jen 
poctivé svědectví o boji se zlem, na 
které v naší blahobytné době lehce 
zapomínáme. Mimo jiné exorcista 
otec Gabriele Amorth zdůraznil: 
„…Rodiče mohou vkládat ruce na 
své děti a žehnat jim… dokonce 
bych řekl, že na to mají právo i po-
vinnost žehnat znamením kříže své 
děti! Požehnání rodičů má velké 
účinky v boji se zlem... Skrze něj 
proudí Boží milost...“

Vzpomeňme si na to, až nás 
zase budou děti rozčilovat svou 
zapomnětlivostí, roztržitostí, ne-
soustředěností, nevděčností, nepo-
řádností… a budeme mít chuť jim 
pořádně vynadat a použít opravdu 
silná slova… Vzpomeňme si na 
to, až budeme ráno lítat ve stresu 
a shánět na poslední chvíli svačinu 
a přezůvky a další nezbytnosti… 
Když něco z toho děti ztratí, za-
pomenou - dá se to nějak napravit. 
Ale jestli jim nepožehnáme (třeba 
i jen v duchu, když nemáme od-
vahu), nebudeme se za ně modlit, 
žádné shánění a starání jim doo-
pravdy nepomůže.

Žehnat si můžeme manželé na-
vzájem, rodiče dospělým dětem, 
dobří přátelé mezi sebou. Žehnat 
se dá i dům, okolo kterého prochá-
zíme, kvůli lidem, co tam bydlí. 
Požehnání potřebuje naše práce, 
celé dny… Jen je třeba si na to 
vzpomenout. Tak požehnaný za-
čátek školního roku vám všem! IK
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co nás čeká
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

6. září
dopoledne návštěva 

nemocných
17:00 sv. smíření

18:00 mše sv.
19:00 hodinová adorace 

Sebranice

PRVNÍ SOBOTA 
V MĚSÍCI

7. září
7:30 růžencová pobožnost

8:00 mše sv.

POUŤ TOUBOŘ
SLAVNOST NAROZENÍ 

PANNY MARIE
Neděle 8.9. mše sv. 11:00

POUŤ 
SLOUP-KŘTINY-VRANOV

Čtvrtek 12.9.

SMÍRNÁ POUŤ 
P. LADISLAVA KUBÍČKA 

DO SLOUPU
Sobota 14.9.

zahájení v 8:00
u hrobu otce Ladislava

MŠE SV. ZA HRNČÍŘE 
Neděle 15.9. v 8:00

farní kostel sv. Stanislava

PŘIPOMÍNKA 10 LET 
OD NÁVŠTĚVY SV. 

OTCE BENEDIKTA XVI. 
V ČR ROKU 2009

Pátek 27.9. v Brně katedrále 
sv. Petra a Pavla v 17:30

SLAVNOST SV. VÁCLAVA 
Sobota 28.9.

8:00 mše sv. Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice

POUŤ ÚJEZD
SLAVNOST SV. VÁCLAVA

Neděle 28.9.
mše sv. 11:00

PODPORA PROJEKTU 
NEMOCNICE V AFRICE

12.-13. října
více informací bude 

zveřejněno během září a 
v říjnovém Okně

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ 
DO NÁBOŽENSTVÍ NA 
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

DO 22.9.2019
Přihlášky jsou k dispozici 

v kostele anebo
ve škole na sekretariátě,

případně u p. faráře.

BIŘMOVÁNÍ
Od 4.10. bude zahájena 
příprava na biřmování. 

Biřmování je plánováno na 
jaře roku 2021 (cca květen/
červen). Prosím zájemce, 
aby se přinesli vyplněnou 
přihlášku do 29.9.2019. 

Přihlášky jsou k dispozici 
v kostele anebo u p. faráře. 

S organizací přípravy budou 
zájemci seznámeni při 

prvním setkání.

Tábor - starší děti
Letošní tábor pro starší děti 
se odehrával v Mrákotíně. 
26 dětí nejenom z kunštátské 
farnosti se vydalo po stopách 
Společenstva Prstenu, aby 
jej zničili v Hoře osudu a za-
chránili tak Středozem. Děti 
i vedoucí si celý tábor užili 
a v průběhu se dobře bavili. 
I přes několik úrazů vše na-
konec dobře dopadlo a všich-
ni se ve zdraví a obohaceni 
o nové zážitky vrátili domů.

Vojtěch Pavlů

Tábor - mladší děti
Letošní tábor se nesl v duchu 
Školy čar a kouzel. Tábor 
byl jedním slovem famózní. 
Děti byly rozděleny do čtyř 
kolejí podle barev. Největším 
zážitkem bylo, když se děti 
musely při dlouhé noční hře 
vydat zachránit hlavní po-
stavu Brumbála a odnést ho 
zraněného zpátky do tábora, 
kde byl vyléčen. Bodování 
celotáborové hry bylo napja-
té do posledních chvil, ale po 
dlouhém boji zvítězila sku-
pinka zelených. Až na jeden 
den vyšlo počasí na výbor-
nou a všichni si tábor oprav-
du užili.

Vít Suchomel

Bylo nebylo a farní den byl!
Předpověď počasí nám na 
neděli 25. srpna nabízela pr-
šení, ale nakonec jen krásně 
svítilo a hřálo sluníčko. Kdo 
mohl, ten přišel na farní den. 
Někdo už na oběd, kdy jsme 
dostali od pana faráře výbor-
ný veliký řízek se salátem, 
někdo až na odpoledne, kdy 
byla hojnost sladkých i sla-
ných dobrot. Hrála k tomu 
muzika, točilo se pivo i limo. 
A my pili a hodovali, popl-
kali, dobrou vůli spolu měli! 
Letošní farní den byl opravdu 
rodinný, děti se dosyta vyřá-
dily na opravené trampolíně a 
my dospělí vzpomínali na fil-
my a pohádky podle známých 
melodií i vtipně zahraných 

ukázek. Díky těm, kdo pek-
li, vařili, vydávali a čepovali 
dobroty, stavěli stan, uklíze-
li, chystali…  Nebylo nás na 
farním dvoře moc, ale taky ne 
málo. Nebylo tolik programu, 
ale zase byl velice zajímavý. 
Nebyly stanoviště pro děti, 
ale měly dost hraček, bylo 
víc práce s umýváním nádobí, 
ale skoro žádný plastový od-
pad, chyběli nám mládežníci, 
ale nechyběli malí farníci… 
Co všechno bylo a nebylo, 
není až tak důležité – nejsme 
v pohádce - důležité je, že se 
můžeme sejít a že je nám na 
takovém setkání dobře. Tak 
zase za rok na shledanou!

IK


