
Každý slušný člověk bez roz-
dílu věku má termínů plný 
diář, mobil, stolní kalendář 
nebo jinou hračku. Ani naše 
farnost nemůže zůstat pozadu 
a vy teď máte možnost do je-
jích nabitých dnů nakouknout. 
Nachystejte si pěkně svoje 
diářky a připisujte. Říjen je 
měsíc růžencový a letos na 
přání papeže celý víc misijní. 
Modlitbu růžence má organi-
začně na starosti paní Ježková, 
účastnit se můžete každé úte-
rý a středu v 18,00 v kostele. 
Kromě toho každou říjnovou 
sobotu ráno bude mše sva-
tá. Na misie a také naši farní 
adopci na dálku budeme mys-
let v sobotu 12. října – děti se 
sejdou na faře kvůli vyrábění 
drobností na prodej v advent-
ní době. Dospělí jsou zváni 
od 17,00 na promítání filmu 
o české nemocnici v africkém 
městečku Itibo a besedu s vo-
jenským kaplanem Tomášem 

Mlýnkem. Den poté – tedy 
v neděli 13. října budou v kos-
tele sbírky právě na podporu 
této nemocnice. Další misijní 
projekt „Mary‘s Meals“ (fi-
nancování jednoho jídla denně 
ve školách pro děti, které jinak 
jídlo nedostanou) podpoří se-
branická farnost stejnou nedě-
li charitativním koncertem. Od 
konce září pak začínají znovu 
propukat činnosti obvyklé či 
novější. Pravidelné adorace ve 
středu a v sobotu večer v 19,00 
jsou stále platné – nežádá se od 
vás nic jiného než přijít a v ti-
chosti pobýt v Boží blízkosti. 
Každou středu budou schůz-
ky ministrantů od 17,00 na 
faře pod vedením pana faráře 
– menší kluci potřebují, aby 
jim to někdo připomínal. Ná-
boženství pro dospělé každé 
úterý večer v 19,30 bude v le-
tošním roce probírat biblický 
Pavlův List Židům, na faře je 
hodně volných židlí, které se 

těší na nové kontakty! Mlá-
dežníci od 9. třídy výš mají 
svá setkávání obvykle v pá-
tek po mši svaté, zváni jsou i 
středoškoláci. Kromě toho se 
několik z nich zapojilo i do 
kurzu „animátor“ – tedy něco 
jako organizátor nebo vedoucí 
aktivit. Na víkendová škole-
ní budou jezdit především do 
střediska mládeže „Mamre“ 
v Osové Bítýšce asi jednou 
za dva měsíce. Těšíme se, že 
se brzy zapojí třeba do práce 
s dětmi. Na „dětských“ mších 
svatých ve středu by měl být 
letos program inspirovaný 
knížkou „Katedrála moudrého 
písaře“ – tedy převyprávěný-
mi příběhy ze Starého Zákona. 
Děti budou vybarvovat a vypl-
ňovat barevné vitrážové okno, 
doma pak je čeká vyplňování 
jednoho vlastního obrázku 
barevnými prvky. Spoléháme 
také na to, že se ve farnosti 
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slovo otce Petra
Liturgická barva na „du-
šičky“ je fialová. Proč? 
Tomu byste nevěřili, ale 
je to barva pokání. Stej-
ně jako v době adventní 
anebo postní. Advent je 
dobou pokání a radost-
ného očekávání příchodu 
Spasitele – příprava na 
jeho příchod. Půst je do-
bou očišťování od hříchu, 
abychom spolu s Kristem 
mohli slavit jeho vzkříše-
ní. 

Možná si člověk říká, 
proč to tak je  o „dušič-
kách“?

Odpověď je prostá. Je 
třeba mít stále na pamě-
ti skutečnost, že smrt je 
trestem za hřích, tzn. jeho 
důsledkem. Ale pokání 
vždy vítězí nad hříchem a 
jeho důsledky. Pokáním se 
navracíme k Bohu. On tak 
dostává prostor k přebý-
vání v našem srdci. Poká-
ním obnovujeme smlouvu 
s Bohem uzavřenou ve 
křtu. Spojujeme se s Kris-
tem v životě i ve smrti. A 
to je cesta ke vzkříšení. 
Pokáním dáváme prostor 
našeho srdce k dispozici 
Ježíšovu příchodu a jeho 
přebývání a to je zárukou 
našeho zmrtvýchvstání a 
života věčného. 

Skrze skutky pokání 
(modlitbu, půst  a dobré 
skutky = návštěva hřbito-
va či mše sv.) tak můžeme 
v tomto čase „dušiček“ 
pomáhat i našim zemře-
lým ke spáse.

Fialová barva při Vzpo-
mínce na všechny věrné 
zemřelé je tak vyznáním 
a též aktem naší víry ve 
vzkříšení a život věčný.

P. Petr Košulič

Zaměstnaná farnost

Ve čtvrtek 26. září se děti z farností brněnské diecéze setkaly v Brně na Petrově s otcem biskupem 
Vojtěchem Cikrlem (a papežem Františkem!).         

pokračování na 3. straně
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Kunštátské kříže známé i neznámé - 5. část

Žehnání poustevny
Štěrk na zámeckém nádvo-
ří nám křupe pod nohama a 
hodiny odbíjí třetí. Uf, stih-
li jsme to. Právě začíná mše 
svatá za poslední majitele 
kunštátského zámku, říšská 
hrabata Coudenhove-Hon-
richs. Kaple je celkem zapl-
něná, ale přesto ještě nachá-
zíme volnou lavici. Kromě 
několika místních se boho-
služby účastní především 
sestry Těšitelky Božského 
Srdce Ježíšova. Františka 
Coudenhove-Honrichs, po-
slední kunštátská komtesa, 

byla totiž členkou jejich kon-
gregace. 

Po skončení mše se společ-
ně přesouváme do Habrůvky, 
kde se nachází nově zrekon-
struovaná poustevna. Tento 
malý domeček věnoval kom-
tese Františce její otec k de-
sátým narozeninám. Zprvu 
si sem komtesa chodila hrát, 
později jí stavba sloužila 
jako místo ke ztišení a mod-
litbě. Také zde jednou týdně 
rozdávala chudým polévku.

O. Petr, pan kastelán Ra-
dim Štěpán a představená Tě-

šitelek sestra Pavla nejprve 
slavnostně odhalují pamětní 
desku. Poté pan farář pronáší 
požehnání a může se dovnitř. 
Interiér poustevny zatím zeje 
prázdnotou, ale v dohledné 
době má být vybaven podle 
dobových fotografií.

Budete-li mít někdy čas, 
můžete se na pustevnu při-
jít podívat a chvíli pobýt na 
místě, kde se zrodila velká 
láska a upřímná víra. A kdo 
ví, třeba se tento malý velký 
zázrak zopakuje…

Alžběta Lepková

Pokračujeme v našem se-
riálu sakrálních památek, 
tentokrát ze Sychotína.

Litinový kříž na zdě-
ném soklu u silnice ze Sy-
chotína do Makova neda-
leko studánky Mramorka 
z roku 1891 bez dalších 
nápisů.

V Sychotíně u domu 
rodiny Válkovy č. 20 
stojí mramorový kříž od 
roku 1923. Nápis na kří-
ži: „Stůj zde, synu, dcero 
má, kam tě vede cesta tvá, 
vpusť v mysl v srdce ob-
raz můj, bude šťastný od-
chod Tvůj. 18.5.1923“

Alois Havelka

Pouť na Turzovku
V sobotu 28. září odjížděl 
z Kunštátu autobus na Tur-
zovku. Byla to děkovná a 
prosebná pouť za náš národ 
s P. Jaroslavem Střížem, kte-
rý vše vedl. V autobuse jsme 
se pomodlili čtyři celé růžen-
ce a v devět hodin dojeli na 
Turzovku, kde většina z nás 
šla pěšky na horu Živčákovou. 
Začali jsme růžencem a křížo-
vou cestou a v jedenáct hodin 
byla v bazilice Panny Marie 
Matky Církve mše svatá, slou-
žená třemi českými a dvěma 
slovenskými knězi. V kázání 
slovenský kněz děkoval sv. 
Václavovi a prosil za přímlu-
vu pro oba národy. V půl jedné 
byla druhá mše svatá u Panny 
Marie Královny Pokoje, kte-
rou vedli čeští kněží. Po mši 
svaté se konalo tzv. večeřad-
lo, na přímluvu Panny Marie 
děkovné a prosebné žehnání 
poutníkům, rodinám a celému 
světu. 

Na Turzovce se 1. června 
1958 P. Maria zjevila Matuši 
Lašutovi s prosbou: „Modlete 
se za kněze a řeholníky, čiňte 
pokání, modlete se růženec za 
mír v celém světě.“ 

Na závěr jsme si na pout-
ním místě nabrali vodu a 
ubírali se domů. Vždy, když 
dávám dohromady autobus, ří-
kám si: Panno Maria, musíš mi 
pomoct. A pomohla, autobus 
byl až na čtyři místa plný… 
Věřím, že nám P. Maria dala 
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sebráno v Sebranicích
Fond PULS

Žáci a žačky, studenti a studentky, dokonce i učitelé a učitelky 
zaplnili velkou část prostoru před lavicemi, aby si odnesli nejen 
sílu a odvahu do školních dní, ale také požehnané aktovky.

Foto: Eva Škrabalová

Ukrývá se ve vašich domá-
cích fotoalbech poklad ve for-
mě fotografií zachycujících 
dění kolem kostela? Ať jde o 
snímky pár let staré, nebo již 
historické, týkající se stavby 

fary, budovy kostela, nebo 
třeba prvního svatého přijí-
mání, budeme moc rádi, když 
je budete ochotni zapůjčit 
k naskenování a následnému 
vytvoření farního fotoalba. 

Neváhejte je přinést v obálce 
Markétě Kudláčkové, budou 
vám zase vráceny! Nověj-
ší foto samozřejmě můžete 
poslat i v digitální podobě. 
Díky!                              -mk-

Na neděli 22. 9. 2019 připad-
la diecézní sbírka na podporu 
Fondu PULS. V Sebranicích 
byla jako bonus uspořádána 
také farní kavárna, ve které si 
za dobrovolný příspěvek kaž-
dý mohl dát kávu nebo čaj, ale 
také výborný muffin. Dobroty 
dohromady vynesly 1862 ko-
run a 20 euro, za což všem moc 
děkujeme! Dalších 5062 korun 
pak dala dohromady sbírka a 
kasička vzadu v kostele. A navíc 
se rozrostla naše donátorská ro-
dina! Částku cca 28 tisíc korun, 
kterou naše farnost letos odvede 
do Fondu PULS, tedy máme 
„splněnou“. Zatímco „pulsov-
ní“ sbírka byla letos naposledy, 
farní kavárnu na podporu fondu 
uspořádáme i za rok. Příležitost 
přispět tak budou mít nejen re-
gistrovaní donátoři (kterých je 
aktuálně 14), ale také ti, kdo se 
z nějakého důvodu registrovat 
nechtějí. Kdo by potřeboval 
pomoci s registrací nebo ho co-
koli ohledně PULSu zajímalo, 
neváhejte se na mě (nebo pana 
faráře) obrátit! 

Markéta Kudláčková

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
NEDĚLE 6. ŘÍJNA 
V 18:00 NA FAŘE 
V SEBRANICÍCH

Dozvíte se informace o tom, 
jak jsme si stáli ekonomicky 

a pastoračně v uplynulém 
roce, ale také jaké jsou plány 

do budoucna.

Prohlédněte fotoalba!

tolik milostí, kolik si každý 
z nás vyprosil. Děkujeme Ti, 
Panno Maria. Říjen je měsíc, 
kdy máme P. Marii věnovat víc 
modlitby, lásky a odpuštění. 

Ludmila Ježková

Pouť do Sloupu
Týden po jarmarku, v sobotu 
21. září, vyšli z kunštátského 
hřbitova poutníci na každoroč-
ní smírnou pouť do Sloupu na 
památku kněze P. Ladislava 
Kubíčka. Téměř sedmdesátihla-
vý průvod v čele s jáhnem La-
dislavem Kincem se po krátké 
modlitbě u kněžského hrobu 
vydal na trasu Voděrady, Kr-
hov, Chlum, Obora, Doubravice 
nad Svitavou, Holešín, Petro-
vice, aby po devíti hodinách a 
skoro třiceti kilometrech chůze 
dorazil do sloupského kostela 
P. Marie Bolestné. Zde poutníci 
při mši svaté, kterou sloužil ra-
dostínský farář P. Pavel Habro-
vec, děkovali za život, dílo a 
mučednickou smrt otce Ladisla-
va, zavražděného 11. září 2004 
na faře v  Třebenicích. 

-ml-

kladně projeví také začínající 
příprava biřmovanců. Svá-
tost křesťanské dospělosti jim 
bude udělena v květnu nebo 
červnu 2021 a do té doby je 
třeba je dobře připravit. Přidat 
se mohou kromě dospívajících 
i dospělí, kteří o tuto svátost 
stojí… To by tak asi bylo v říj-
nu zatím všechno, ale počkejte 
v listopadu a v prosinci! Po-
kud máte pocit, že jsme něco 
zapomněli, máte pravdu. Pak 
neváhejte a prohlédněte si 
internetové stránky www.far-
nostkunstat.cz.

Irena Kintrová

dokončení ze strany 1

20.10.2019 v 17:00 hod

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sebranicích

Vstupné dobrovolné

Účinkují: Pěvecký sbor Carpe Diem Letovice, Schola Sebranice, 
Dominika Čechová housle

Výtěžek bude věnován na projekt školního stravování podporující 
vzdělávání dětí v nejchudších zemích světa.

www.marysmeals.cz

Akce se koná pod záštitou farnosti Sebranice.

Organizátorem akce je Mary‘s Meals ČR, 
kontaktní osoba Lenka Čechová.
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co nás čeká
RŮŽENCOVÉ 
POBOŽNOSTI

V úterý a čtvrtek v 18:00 
ve farním kostele

V sobotu v 7:30 před mší sv.

SETKÁNÍ DĚTÍ A 
MISIJNÍ TVOŘENÍ
Sobota 12.10. v 15:00

PREZENTACE O 
NEMOCNICI TIBO V KENI

Sobota 12.10. v 17:00
P. Tomáš Mlýnek

Poté lze zhlédnout film 
o nemocnici a o Keni.

SBÍRKA NA 
NEMOCNICI TIBO V KENI
Neděle 13.10. při mších sv., 

slouží P. Tomáš

MISIJNÍ NEDĚLE
20. října

Sbírka na misie při mších sv.
BENEFIČNÍ KONCERT 
v 17:00 pro Mary‘s meals v 

kostele v Sebranicích

SLAVNOST POSVĚCENÍ 
KOSTELA V KUNŠTÁTĚ 

I SEBRANICÍCH
Neděle 27.10.

mše sv. v 8:00 a 11:00 Kunštát
mše sv. 9:30 Sebranice

SLAVNOST VŠECH 
SVATÝCH

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
1. listopadu

mše sv. v 18:00 v Kunštátě
mše sv. v 17:00 v Sebranicích

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Sobota 2.11.
8:00 mše sv. ve farním 

kostele v Kunštátě
9:30 mše sv. ve farním kostele v 
Sebranicích + modlitba u kříže

11:00 mše sv. na Lipce + 
modlitba u kříže

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ 
SCHOL V ROZSEČI

Sobota 9.11.
10:00 mše sv., poté 

nesoutěžní přehlídka schol

Cyklopouť  Vranov - Křtiny - Sloup

V sobotu na svatého Václava 
vyrazila parta chlapů po mši 
svaté na již tradiční cyklopouť 
po našich nejbližších poutních 
místech. Letos jsme cestu ab-
solvovali v obráceném směru. 
Nejdříve jsme navštívili Vra-
nov, poté Křtiny a putování  
jsme  zakončili ve Sloupu. 
Jelikož každá správná pouť 
propojuje sport, kulturu a du-
chovno, tak v každém kostele 
proběhla krátká modlitba. Na 
cestu vyrazilo celkem devět 
mužů a do cíle dorazili všich-
ni, přitom nejmladšímu z nich 
bylo 9 roků. Tachometry na-
šich kol se ve Sloupu zastavily 

na cca 70 kilometrech. Podě-
kování patří rodačce z Mako-
va, která pro nás, ostatně jako 
každý rok, na závěr pouti na-
chystala výborné občerstvení.   
Pro některé to bylo pořád málo 
a na kolech doputovali až do 
Kunštátu. Při cyklistické pouti 
jde o radost ze společné  jízdy, 
ne o vavříny pro vítěze, bere-
me ohledy jeden na druhého 
a vzájemně se podporujeme. 
Doufám, že jsme dodrželi slo-
va kázání – to znamená rozdr-
tili jsme sami sebe, abychom 
tuto obět´ věnovali nemocným 
dětem.

Tomáš Videman

Desáté výročí návštěvy papeže 
Benedikta XVI. v Brně, který 
v neděli 27. září 2009 slavil v Brně 
mši za účasti více než sto dvaceti 
tisíc poutníků, připomenula dě-
kovná mše i doprovodný program 
v pátek 27. září. Katedrálu bohu-
žel nezaplnily davy poutníků jako 
tehdy, ale celá liturgie, kterou vedl 
otec biskup Vojtěch, byla opravdu 
slavnostní. Srdce kunštátského 
poutníka muselo poskočit radostí 
při pohledu na průvod kněží a mi-
nistrantů, v jehož čele šli tři muži 
Líkařovi nesouce tři prapory – va-
tikánský, český a prapor brněnské 
diecéze. Zpívali jsme stejnou píseň 
jako tehdy č. 512 Bože, před Tvou 
velebností, obětní dary nesly ses-
try z l’Eau Vive jako tehdy. Kdo 
se tehdejšího setkání zúčastnil, at-
mosféra a vzpomínky se mu jistě 
musely vybavovat. Otec Vojtěch 
připomněl hlavní smysl papežovy 
návštěvy, a to svědectví o naději. 
Naději symbolizované křížem a 
kotvou. Oba artefakty byly použi-
ty k ozdobě města Brna. Kříž byl 
vztyčen u katedrály a kotva umís-
těna v přístavišti přehrady. Naději 
se papež Benedikt věnoval i ve své 
encyklice Spe salvi. Naděje musí 
být opřena o Boha, nic jiného náš 
život nepodrží a ten se pak rozsy-
pe. Život má být životem v naději. 

Kdo ví, kdy další papež naši 
diecézi navštíví.

Alena Hladilová

Děkovná mše za 
návštěvu papeže 
v Brně

V pátek 27. září byl Vít Líkař 
slavnostně pasován na vlajko-
noše brněnské diecéze. Jedná 
se o prestižní funkci, oficiál-
ní vlajkonoš je pouze jeden. 
Prapor diecéze nese několi-
krát za rok, např. při oslavách 
Dne Brna, při setkání rodin či 

mládeže. Nutno připomenout, 
že Vít tuto funkci převzal po 
svém starším bratru Václa-
vovi. Za celou farnost přeje-
me hodně síly a jsme hrdi, že 
vlajkonoši jsou vybíráni právě 
z Kunštátu.

-ah-

Nová brána
Vjezd do areálu farního hřiště je 
od konce září opatřen novou brá-
nou. Jde o krok, který má pomoct 
k  lepší ochraně majetku farnosti. 
Jak letos na jaře na výročním far-
ním shromáždění informoval pan 
farář, hřiště je určené ke sporto-
vání nejenom mládeži kostelové, 
ale po dohodě i ostatním, kdo jsou 
ochotni respektovat pravidla a po 
návštěvě areálu po sobě uklidit. 
Hřiště se ale stále častěji stávalo 
spíš odkladištěm odpadků a slou-
žívalo setkáním různým, jenom ne 
sportovním.

-ml-

Nový vlajkonoš brněnské diecéze


