
V  nedělní  podvečer  26.  ledna  se 
ve  farní kavárně  sešlo 15  farníků, 
aby  se  jako  každý  rok  seznámili 
s  konkrétními  čísly,  údaji,  akcemi 
roku  předešlého  a  plány  na  dobu 
nadcházející.  Co  se  pastoračních 
aktivit  týče, s  těmi  jsme průběžně 
seznamováni  během  roku,  slyší-
me je v ohláškách a vlastně se jich 
účastníme. I letos bude pokračovat 
příprava  na  biřmování,  které  by 
v roce 2021 mělo přijmout 29 far-
níků.

V  roce  2018  bylo  ve  farním 
kostele pokřtěno 18 dětí (vloni 19), 
6  párů  zde  uzavřelo  manželství 
(mnohdy se ale jedná o „přespolní“ 
páry)  a  šestnáctkrát  jsme  na  po-
slední cestě doprovázeli zesnulého 
(stejně jako vloni). K prvnímu sva-
tému  přijímání  přistoupilo  9  dětí. 
Do náboženství v základní a mateř-
ské škole aktuálně chodí 64 žáků. 
Nejvíc, jedenáct, je jich tradičně ve 
třetí třídě.

V  oblasti  hospodaření  skon-
čil  loňský  rok  přebytkem  ve  výši 
31.215,-  Kč.  Příjmy  dosáhly 
1 082 606,- Kč, výdaje 1 051 391,-
Kč. Sbírky, které tvoří jediný řádný 
zdroj  financí  pro  farnost,  vynesly 
597.593,-  Kč  (zhruba  o  50.000,- 

Kč více než vloni). Jsou tu ovšem 
započítány  i  účelové  sbírky,  které 
nezůstávají  ve  farnosti  (Haléř  sv. 
Petra, Charita, bohoslovci, misie… 
-  celkem  125.746,-  Kč).  Dalším 
zdrojem financí byly i vloni dotace 
v hodnotě 428.500,- Kč. 

Více než polovina výdajů byla 
použita na opravu hmotného majet-
ku. Z dotací města Kunštát se poda-
řilo vyměnit nová okna na budově 
fary (přes 240 tis.) a bránu do farní 
zahrady (přes 60 tis.). Dotace JMK 
byly použity na opravu kříže před 
kostelem (50 tis.) a dotace MKČR 
na restaurování obrazu Immaculaty 
na bočním oltáři na Lipce (2. etapa 
- 105 tis.). Na faře se vloni opravo-
vala  spodní  chodba. Díky  staveb-
ním opravám jsme utratili o 150 tis. 
více než v roce 2018, ovšem režijní 
náklady  se  i  nadále  daří  snižovat. 
Z  nich  největší  část  tvoří  náklady 
na plyn – asi 93 tis. (částka o nece-
lých 27 tis. nižší než rok předchozí) 
a elektřinu – asi 40 tis.. 

Do budoucna se plánuje oprava 
krypty hřbitovního kostela na Lip-
ce.  Je  třeba  řešit  vysokou  vlhkost 
–  vnitřní  omítky,  pochozí  mříž. 
Otázkou již několik let zůstává ře-
šení  interiéru  našeho  farního  kos-

tela sv. Stanislava. Nepanuje shoda 
nad  současným  návrhem  a  podle 
sdělení liturgické komise z biskup-
ství  je  třeba  interiér  kostela  řešit 
jako celek, tedy nejenom presbytář. 
V kapli ve Zbraslavci je rozjedná-
na  výměna  oken.  K  restaurování 
je  připraven  další  obraz  z  Lipky. 
Na kašnu u  fary bude po dohodě 
s městem umístěna mříž. 

Farnost  má  od minulého  roku 
facebook  a  nové  farní  stránky,  na 
kterých je možné sledovat fotogra-
fie a videa ze života farnosti.

Spoustu otázek v mnohých vy-
volala  poslední  část  shromáždění 
věnovaná  budování  fary  a  komu-
nitního  centra.  V  současné  chvíli 
existuje  studie,  která  představuje 
jakousi první fázi v plánování. Ne-
řeší  ekonomický  a  materiální  do-
pad,  ale  představuje  koncepci  pro 
jednotlivé úpravy, plán, jak by fara 
jednou mohla vypadat – rozšířená 
kavárna, přednáškový sál, ubytova-
cí prostory… Farnost jako komuni-
ta potřebuje zázemí, tak jako rodina 
potřebuje dům či byt. Těšme se na 
naše  společné  akce  v  nadcházejí-
cím roce a snažme se přispět k je-
jich zdárnému průběhu.

Alena Hladilová
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slovo otce Petra
Drazí farníci,
zmínil  jsem,  že  v  současné 
době studuji a chtěl bych vás 
takto  trochu  seznámit  s  tím, 
o  co  kráčí.  Jak  možná  víte, 
absolvoval  jsem  kurs  studia 
Manželství  a  rodiny  při  In-
stitutu  Jana  Pavla  II.  To  ob-
nášelo všechno možné a bylo 
to  spíše  jakousi  inspirací  a 
podnětem pro věci následují-
cí. Toto studium bylo na přání 
otce biskupa Vojtěcha a ukon-
čil jsem jej v červnu loňského 
roku.
Nové  studium  je  již  mou 

vlastní iniciativou. Teď v led-
nu  jsem  začal  navštěvovat 
kurs  pro  Konzultory  církev-
ního  soudu  III.  stupně.  Ten 
bude  trvat  tři  semestry – cca 
rok  a  půl.  Pokud  vše  půjde 
hladce a dobře a s Božím po-
žehnáním,  tak  po  ukončení 
konzultorského  studia  budou 
následovat  tři  roky  doktor-
ského studia I. stupně tzv. li-
cenciát. 
Studium  probíhá  na  Vra-

nově  u  Brna  v  pastoračním 
centru.  Máme  pravidelná 
setkání tři dny v měsíci. Stu-
dium  organizuje  Akademie 
Kanonického práva brněnské 
diecéze  společně  s Universi-
tou  Jana  Pavla  II.  v  Lublinu 
v Polsku. 
Tento  obor  studují  kněží 

i  laici, ženy i muži. Jedná se 
o  službu  církvi  a  farnostem, 
manželům  a  rodinám.    A  ta 
není  jen  službou  kněžskou, 
ale  je  to  služba  poradenství 
a  podpory  manželů  a  rodin, 
kterou  mohou  a  zpravidla 
mají  vykonávat  i  laici.  Zde 
jde totiž o víc než jen o právní 
normy nebo předpisy. 
Když  jsem se  rozhodoval, 

jestli  studium  ano  nebo  ne, 

Farní shromáždění
Vystoupení mládeže na farním plese.                      foto: Jiří Suchomel

pokračování na 2. straně
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Kunštátské kříže známé i neznámé - 8. část První  snímek  jsou  Boží  muka 
u  silnice  k  Rudce  postavená  na 
památku milostivého léta manželi 
Hečkovými z Kunštátu. Původní 
zchátralou  památku  s  klekátkem 
v roce 1995 zrenovoval pan Jind-
řich Pavlů.

Na druhém obrázku je kamen-
ný  kříž  u  silnice  před  hotelem 
Rudka, postavený roku 1908.

Sokl této památky stál do roku 
1906  na  náměstí  Krále  Jiřího 
v  Kunštátě,  jako  podstavec  pís-
kovcové sochy Panny Marie. Tato 
je dnes uložena na kunštátské faře.

Nápis na kříži: Můj Ježíši mi-
losrdenství.  Ježíši  pro Tvé  svaté 
rány smiluj se nade mnou.                

Alois Havelka

Plesejme!

bylo  první myšlenkou  to,  že 
člověk nezakrní. Pak zděšení, 
že už na to nebudu mít „buň-
ky“.  Když  se  věnujete  stej-
ným věcem a  i  když  se  sna-
žíte je dělat rozmanitě, stejně 
zapadnete do zajetých kolejí, 
ať chcete nebo ne. Od studia 
očekávám,  že  mi  pomůže 
z těch kolejí vyjet, dívat se ji-
nak, novým pohledem. A taky 
je to proto, že člověk všechno 
neví a všemu nerozumí.
Mé  působení  kněze  a  fa-

ráře  to  obohatí  určitě.  Roz-
hled  a  znalosti  jsou  vždy 
přínosem,  osobním  i  spole-
čenským.  Jestli  mi  přibudou 
povinnosti  anebo  funkce? 
Možností  je  více  a  já  nebu-
du předbíhat. Vůbec to netu-
ším a bude  to z 90% na otci 
biskupovi,  jak  využije  moje 
kompetence.  Budu mu  pros-
tě jen k dispozici. Ptáte se na 
konkrétní  možnosti?  Možná 
konzultor  soudu,  možná  au-
ditor  soudu,  možná  vyšet-
řující  soudce  a  možná  taky 
nic.  Kdo  ví!  Studium  není 
jen  samoúčelným  počinem, 
ale  chci  být  víc  kompetentní 
pro službu v církvi. A to nejen 
církvi jako celku, ale i diecézi 
a farnostem. Ale vše je v ru-
kou Božích.
Možná se ptáte, co to zna-

mená pro Vás? Pro farnosti a 
jejich chod – administrativně 
i  pastoračně  –  to  nesmí  být 
zátěž. To znamená, že se budu 
snažit minimalizovat  dopady 
mé  absence  ve  farnostech. 
Prioritou  pro  mě  vždy  byla 
a  bude  farnost. V  této  chvíli 
jen prosím o  trpělivost.  Jako 
člověk  taky  asi  nebudu  vše 
zvládat úplně perfektně. Sem 
tam  chybička    a  opomenutí 
se jistě vloudí. Ale na to jste 
zvyklí. Hodně zapomínám už 
teď.  Budou  zkoušky,  písem-
né práce a další věci. To vše 
se  budu  snažit  řešit  ve  svém 
volnu. Ale někdy budu muset 
ukrojit  i  z  času  pro  farnosti. 
A  tady  prosím  o  trpělivost  a 
shovívavost. A hlavně a pře-
devším  prosím  o  modlitbu. 
Bez ní to nezvládám už teď.
Ať vám Bůh žehná.

P. Petr Košulič

dokončení ze strany 1

Sobota 11. ledna nového roku byla 
tím pravým dnem pro to, abychom 
farnost opět  trochu provětrali a vy-
třásli  na  tanečním  parketu.  Kdo 
chtěl,  přišel,  viděl,  slyšel,  proskočil 
se, možná i něco vyhrál a spokoje-
ně mířil domů. Bylo to moc hezké, 
i  přes  obvyklé  sem  tam  negativní 
průvodní jevy (například alkoholem 
upravené  typy,  které  pak  nevědě-
ly, ke které rodině, kravatě, stolu či 
manželce  patří).  Všimněme  si  ale 
pozitiv!  Protože  jsme  někteří  na-
vštívili  i  jiné  farní  plesy,  můžeme 
srovnávat:  Pozitivum  č.  1  - máme 
schopný  organizační  tým!  Poziti-

vum č. 2. – máme šikovnou mládež! 
3.  –  starší  generaci  stojí  návštěva 
plesu  za  to,  i  když  si  nezatancuje! 
4. –  pan farář je ochotný přijít, vydr-
žet dlouho a ještě zapojit do programu 
ruce, nohy a sportovní obuv. 5. – ne-
byla nás tam jenom hrstka. 6. – byla 

pěkná tombola. 7. – na úklid nezbyl 
pan farář sám... A  to  jsem určitě na 
spoustu  dalších  pěkných  momentů 
zapomněla. Plesejme tedy a jásejme, 
protože můžeme být spolu i takhle, na 
farním plese. Kéž by nám to ještě pár 
let vydrželo.                -Irena Kintrová-

Díky za náš ples
Při  různých  příležitostech  se 
často  říká,  že  děkujeme  všem, 
ale  raději  nebudeme  jmenovat 
jednotlivě, abychom na někoho 
nezapomněli.  Já  také  nebudu 
jmenovat konkrétní farníky, ale 
ráda  bych  připomněla  všechny 
činnosti, ve kterých se jednotli-
ví aktéři určitě najdou.

Nejdříve  je  potřeba  objed-
nat  kapelu,  sál,  zaplatit  různé 
poplatky a prodávat vstupenky.  
Pak následuje obstarávání tom-
boly,  její  zabalení,  očíslování 
a  naskládání  do  krabic,  aby  se 
v sobotu ráno mohla převézt na 
sál, kde musí být přehledně na-
aranžována. S tombolou je spo-
jen  tisk a motání  losů. Sobotní 
dopoledne  se  také  připravuje 
občerstvení, v kavárně  se  tvoří 
jednohubky, v kuchyni se smaží 
řízky a odloučené pracoviště ve 
Zbraslavci  peče  svoje  vyhláše-
né koláčky. Ve stejnou dobu na 

trase  fara-kulturní dům můžete 
potkat  spoustu  aut  naplněných 
připraveným  občerstvením, 
tombolou,  skleničkami,  kara-
fami  a  vínem.  Pak  už  finišuje 
příprava  a  květinová  výzdoba 
sálu.  Musí  být  nachystán  také 
zásobený  bar. Večer  se  většina 
zúčastněných  přichází  bavit, 
pan  farář  vítá  příchozí  hosty, 
někteří zastávají službu v šatně, 
u vstupného, při prodeji občer-
stvení  i  v  baru,  při  prodávání 
losů  i  při  obsluze  kapely.  Po 
plese zbývá uklidit a vypořádat 
poplatky na městském úřadě.

Samostatnou  kapitolu  tvo-
ří  sekce  umělecká. Vymýšlí  se 
téma  plesu,  chystá  se  scénář 
konferenciérských  vstupů  a 
nacvičují  se  jednotlivá  vystou-
pení. 

Díky Vám všem za náš farní 
ples.

Helena Videmanová

Slovo farní není v nadpisu nedopat-
řením,  ale  záměrně.  Letošní  farní 
ples byl totiž opravdu farní. Tedy, že 
se na něm téměř celá farnost podíle-
la. Klobouk dolů před všemi ochot-
nými organizátory. My si při přípra-
vě programu alespoň užijeme legraci 
a bavíme se. Tímto také děkuji mlá-
dežníkům, kteří se zapojili s chutí a 
elánem a nenechali nás ve štychu. A 
obrovský dík panu faráři. Děkuji, že 
se umí tak radovat, bavit a samozřej-
mě  i  předtančovat. Ovšem největší 
radost mi udělalo to, co následovalo 
po plese. Na úklid v neděli jsem se 
dostala  až  asi  o  40 minut  později, 
jenže už bylo hotovo. Prý  se  sešlo 
tolik lidí, že za chvíli bylo po všem! 
Jenže  pozor,  nejen  lidí,  co  včera 
plesali, ale i tací, co na plese vůbec 
nebyli a přišli jen uklízet!!! A to mě 
donutilo nejen zamáčknout slzy do-
jetí, ale i napsat těchto pár vět. Bohu 
díky, za to že jsme rodina, velká farní 
rodina.                        Monika Lepková

Farní farní ples
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Pastorační rada

Norbert, náš na dálku adoptova-
ný chlapec z Ugandy, nám po-
sílá pozdrav. Toto je jeho vlast-
noručně  napsaný  první  dopis, 
dosud za něj psal někdo jiný:

Drazí přátelé, mám se dobře, 
jak se máte vy? Ve škole se mi 
líbí.  Můj  pan  učitel  Bonny  je 
hodný. Učí matematiku, anglič-
tinu  a  náboženství.  Pan Odon-
gkara  učí  psaní,  čtení  a  ruční 
práce. Mám  rád  svého  učitele. 
Doma je dobře, máma sbírá fa-

zole. Déšť je dobrý, každý den 
prší.  Chodím  do  školy  každý 
den a každou neděli do kostela. 
Máma se modlí každou neděli. 
Přeji  šťastné Vánoce  a  šťastný 
nový rok.

Eriga Norbert, Míla Čechová

Tříkrálové  koledování  proběhlo 
v Sebranicích v neděli 5. ledna. Tři 
skupiny koledníků vyrazily krátce 
po  poledni  a  během  slunečného, 
ale mrazivého odpoledne se poda-
řilo vybrat úžasných 20.764,- Kč, 
které putují na charitativní projek-
ty v našem regionu. 

Některých koledníků jsme 
se zeptali: Co tě jako jednoho ze 
tří králů zaujalo nebo bavilo na 
Tříkrálové sbírce v Sebranicích?

Jana:  Letos  nám  to  opravdu 
šlo  –  kasička  byla  téměř  malá, 
jak byla plná, a křída mizela taky 
rychle. Nejlepší byl pohár na mo-
torestě. 

Čenda: Pěkně jsme se prošli a 
tento rok se k nám připojilo i pár 
dospělých a zazpívali si s námi. Za 
rok půjdu zase. 

Marťa: Nejvíc mě bavilo zpí-

vat u všech domů a nosit poklad-
ničku s penězi. 

Karel: Líbilo se mi vybírat pe-
níze pro potřebnou věc. Je super, 
že jsme se tak mohli zapojit do tra-
diční celorepublikové akce.

Lucie: Bylo fajn se sejít s ka-
marády  a  strávit  odpoledne  na 
takové dobročinné akci. Lidé byli 

moc příjemní, dostali jsme i něja-
kou sladkost, a dokonce zmrzlino-
vý pohár.

Mirek: Koledování mě bavilo, 
rád  jsem  se  zúčastnil  pro  dobrou 
věc. Nejlepší bylo zpívání u všech 
domů a vůbec odpoledne s kama-
rády.

Eva Škrabalová

sebráno v Sebranicích

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Neděle 9.2. v 18:00
na faře v Sebranicích

ŠICÍ DÍLNIČKA
pro šikovné maminky a děti

Sobota 7.3. odpoledne

KŘÍŽOVÉ CESTY 
v Sebranicích budou vždy 

od 15 hodin
1.3. ministranti, 8.3. rodiny
15.3. děti, 22.3. biřmovanci

Tříkrálová sbírka

foto: Radek Hanskut

Přífarní tábor pro nejmenší 
na téma

NOEMOVA ARCHA
24.-28. srpna 2020

Podmořská zábava

Ve čtvrtek 23. ledna večer se asi 
po dvou měsících opět sešla pas-
torační rada. V úvodní části jsme 
hodnotili již proběhlé akce a pře-
mýšleli  o  vylepšení  některých 
věcí:

• Misijní neděle – oslovit kon-
krétní maminky, a pokusit se tak 
zvýšit účast dětí na misijním tvo-
ření.

• Farní PF přání mít tento rok 
hotové již začátkem prosince a za-
jistit jeho otisknutí v Kunštátském 
zpravodaji.

• Stavění betléma v kostele se 
po panu Vegebauerovi ujala rodina 
Kintrova. Betlém by bylo možné 
postavit již před začátkem adven-
tu. Děti z farnosti budou postupně 
s  blížícími  se Vánocemi přidávat 
postavičky k jesličkám. Po Třech 
králích se již tradičně chodí na bet-
lém podívat děti za školky.

•  Stromeček  v  presbytáři  by 
místo  pana  kostelníka  Mágra 
mohla zdobit mládež.

• Pan farář by chtěl volně po-
kračovat v adventních kavárnách, 
ve kterých se řešily liturgické po-
stoje. Na konci mší by této proble-
matice vždy chvíli věnoval a upo-
zornil na některé nejednotné body.

• Pro adventní aktivitu pro děti 
příště zvolit jiné místo, ne v boční 
kapli.

• Ponechat tradiční pojetí živé-
ho betlému, nebo zkusit promluvit 
k lidem v moderním pojetí podle 
Parabible, např. místo pastýřů by 
vystupovali dnešní  lidé na okraji 
společnosti?

•  Žehnání  vína  na  svátek 
sv.  Jana? Letošní  účast  byla mi-
zivá. Co třeba přesunout žehnání 
vína na silvestra? Letošní silvestr 
na faře měl velmi pozitivní ohla-
sy.  Vůbec  častější  setkávání  ve 
farní kavárně, nejenom po nedělní 
ranní mši, by jistě mnozí uvítali.

• Na svátek Svaté Rodiny  té-
měř 70 párů obnovilo svoje sliby.

• Jaké aktivity zařadit do života 
farnosti  během  již  probíhajícího 
Roku Božího slova?

Z akcí, které nás teprve čekají:
• Postní pátky po mši svaté na 

téma Spiritualita různých povolá-
ní. Věříme, že pozvání pana faráře 
přijmou  vojenský  kaplan,  řehol-
ník, řeholnice, jáhen či zasvěcený 
laik.

V  neděli  2.  února  proběhl 
v  Sebranicích  třetí  farní  kar-
neval, tentokráte na téma pod-
mořský  svět. Děti,  kterých  se 
zúčastnilo  téměř  50,  tak  ve 
čtyřech  skupinách  soutěžily 
v  lovu  ryb,  sbírání  perel  krá-
lovny vod, skákání přes ostro-
vy nebo v  jízdě na surfu, aby 
pomohli  vyčistit  oceány  od 
všudypřítomných  plastů.  Na-

konec krmili žraloka masový-
mi koulemi, aby neměl hlad a 
nemusel se pustit do některého 
z přítomných. Útokem na pirá-
ta a získáním jeho ukradeného 
pokladu  jsme  pak  vydařený 
ročník  farního  karnevalu  za-
končili.  Letos  vystoupil  také 
Aerobik Sebranice, který kro-
mě dvou parádních čísel nau-
čil děti něco ze  svého umění. 

Velké poděkování patří všem, 
kdo se podíleli na přípravách, 
průběhu  celého  karnevalu  i 
jeho  úklidu.  Dále  také  všem 
štědrým dárcům, kteří přispěli 
do tomboly a také všem, kteří 
věnovali své mušle a jiné pří-
mořské úlovky na výzdobu či 
odměny pro děti. Díky a zase 
příště!

Markéta Kudláčková

První pokus našeho Bertíka

pokračování na 4. straně
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co nás čeká
DEN PRO MANŽELE

Neděle 16. února
v Boskovicích

více na: boskovice.farnost.
cz/den-pro-manzele

ŠIBŘINKY
Sobota 22. února

20:00 v KD Kunštát
pořádá Kolpingova rodina

Kunštát, předprodej
vstupenek u paní

Ježkové v prodejně Linda

POPELEČNÍ STŘEDA
26. února

17:00 mše sv. Sebranice
18:30 mše sv. Kunštát

PRVNÍ POSTNÍ PÁTEK
28. února

19:00 mše svatá
- postní páteční večery -

bude upřesněno v ohláškách 
a na plakátě.

1. NEDĚLE POSTNÍ
1. března 

15:00 křížová cesta 
v Kunštátě i Sebranicích

 - ministranti

DRUHÝ POSTNÍ PÁTEK
6. března

19:00 mše svatá

2. NEDĚLE POSTNÍ
8. března 

15:00 křížová cesta 
v Kunštátě i Sebranicích

 - rodiny

Výtěžek z vánoční 
polévky rozdělen
Peníze  vybrané  během  živé-
ho betléma o Štědrém dnu na 
náměstí se rovným dílem roz-
dělily  mezi  čtyři  domácnosti 
z  Kunštátu.  Po  šesti  tisících 
dostaly dvě rodiny s vážně ne-
mocnými dětmi a stejnou část-
ku  obdržely  dvě  domácnosti 
pro  ulehčení  náročně  sociální 
situace. Finanční dary jménem 
farnosti osobně předal pan fa-
rář Košulič na konci ledna. Při 
výběru adresátů se postupova-
lo  podle  návrhu,  který  vzešel 
ze sociální komise města Kun-
štát.                        -ml-

Zemřela maminka P. Josefa Čermáka
Na konci ledna zemřela v Kada-
ni Anna  Čermáková,  maminka 
bývalého  kunštátského  faráře 
P. Josefa Čermáka, který v naší 
farnosti  sloužil  nejprve  krátce 
v  roce  1992  a  potom  souvisle 
v letech 1993–1997. 

Anně Čermákové bylo jede-
nadevadesát  let.  Její  parte,  zá-
dušní mše svatá v Jihlavě s pro-
mluvou jejího syna i uložení do 
hrobu na jihlavském hřbitově se 
nesly v duchu hluboké křesťan-
ské důvěry, vděčnosti a naděje. 
Účast  na  pohřbu  byla  alespoň 
pro některé spíš duchovní obno-
vou a velkým povzbuzením než 
bolestným  setkáním.  Už  citát 
Vzdejme Pánu díky… uvedený 
v záhlaví smutečního oznámení 
napověděl  mnoho  o  životním 
postoji zesnulé ženy. „Člověk je 
lidsky plně zralý teprve ve chví-

li, kdy ve svém životě dokáže za 
všechno děkovat,“ řekl v kázání 
P. Čermák s tím, že jeho matka 
byla  ženou  modlitby,  ve  které 
svou  vděčnost  projevovala,  a 
vztah k Bohu byl pro ni nosným 
vztahem celého života. „V tom-
to  vztahu  prožívala  všechno 
ostatní.  I  svou  přicházející 
smrt  přijímala  s  vděčností  jako 
poslední  povolání  svého  po-
zemského  života,“  pokračoval 
P. Čermák.

Životní příběh Anny Čermá-
kové nebyl zrovna jednoduchý. 
V roce 1949, když jí bylo dva-
cet  jedna  roků  a  měla  vážnou 
známost,  odešla  na  dva  roky 
učit náboženství do litoměřické 
diecéze, kde byla velká nouze o 
katechety, a tamější biskup žádal 
o pomoc. Svatba musela počkat. 
Vdala se až poté, ale po třech le-

tech a třech měsících její manžel 
zemřel a ona se ve dvaceti šesti 
letech stala vdovou s malým sy-
nem Josefem. Pět let před smrtí 
prodělala  cévní  mozkovou  pří-
hodu, která ji upoutala na lůžko. 
I přesto zůstala na faře v Kadani. 
„Matka se nebála klást podstat-
né  otázky.  Když  onemocněla, 
zeptala se mě: Co teď bude dál? 
Protože  jsem  kněz,  odpověděl 
jsem jí, že dál bude všechno tak, 
jak  to  chce Bůh…“  vzpomínal 
P.  Čermák  na  zvláštní  období, 
kdy  jeho  maminka  postupně 
ztrácela i schopnost mluvit a do-
rozumívala se gesty. 

Na  pohřeb  do  Jihlavy  jelo 
z Kunštátu dvěma auty jedenáct 
lidí.  P.  Josef  Čermák  všechny 
farníky  srdečně  pozdravuje  a 
děkuje za modlitbu.

Marek Lepka 

Výstava Člověk a Víra
Všechny vás zdravím za spo-
lečenství  fotografů  Člověk 
a  Víra.  Dovolte,  abych  vám 
představil  výstavu  fotografií, 
kterou můžete do konce února 
zhlédnout v boční kapli v kos-
tele sv. Stanislava v Kunštátě. 
Na výstavu každý rok nominu-
je více jak 100 našich fotogra-
fů přes 2000 fotografií. Z toho 
společně  vybíráme  „Top  vý-
běr“  na  výstavu  za  předchozí 
rok.  Novou  výstavu  v  Praze 
otevírá a nám fotografům žeh-
ná Dominik kardinál Duka. 

Fotografové Člověk a Víra 
jsou rozeseti po celé České re-
publice,  ale  i  na  Slovensku  a 
tvoříme  velkou  rodinu.  Jsme 
fotografové, kteří se snaží za-
chycovat  člověka  v  prožívání 
své víry. Snažíme se zachyco-
vat  život  v Církvi  –  význam-
né,  méně  významné  či  úplně 
běžné  události  ve  farnostech. 
Tvoříme  pomyslnou  fotoban-
ku hlavně pro církevní média 
(Katolický týdeník, Milujte se, 
Tarsicius,  Žabokuk,  Salesián-
ský magazín, aj.). 

Když  jsem  napsal,  že  tvo-
říme  rodinu,  tak  to  myslím 
po  duchovní  stránce.  Podpo-
rujeme  se  v  modlitební  sku-

pince za právě nastalé životní 
zkoušky,  ale  i  radosti.  Tvoří-
me společenství, kde se snaží-
me podporovat i po té fotogra-
fické stránce, radit si a dávat si 
zpětnou vazbu. 

Když  náš  hlavní  šéf,  foto-
graf  Roman  Albrecht  spolu 
s  dalšími  dvěma  fotografy 
začínal  rozjíždět  tento  pro-
jekt, tak chtěl, aby se do pod-
vědomí  dostala  křesťanská 
fotografie a  také aby  se  foto-
grafové naučili pohybovat při 
bohoslužbách. 

Sloužíme Bohu  a Církvi  – 
tuto  službu  bereme  jako  dar, 
milost, oběť. Máme na  to ka-
ždý  jiný  úhel  pohledu.  Když 
jsem napsal,  že  sloužíme,  tak 
opravdu  sloužíme  a  snažíme 
se  evangelizovat  obrazem, 
fotkou.  Předávat  doteky  víry 
dál. Tuto naši službu zaštiťuje 
Česká  biskupská  konference 
a někteří slovenští biskupové, 
představení  řádových  sester  i 
bratří. 

Přeji vám všem, aby se ob-
razy  líbily  a  třeba  se  alespoň 
malinko  dotkly  vašeho  srdce. 
Těším se na vaši zpětnou vaz-
bu a další setkání. 

Radek Hanskut

Jak trávil poslední den roku náš 
pan farář? Chystal soutěžní kvíz 
pro  „silvestrovskou  kavárnu“. 
Kdo po mši využil jeho srdečné-
ho pozvání na faru, nelitoval. Ob-
čerstvení  bylo  špičkové,  vtipná 
soutěž, odvoz zajištěn.   A hlav-
ně, kdo nechtěl, nemusel být ten 
večer sám. Jak lépe ukončit po-
žehnaný rok 2019, než si zajít na 
mši a pak strávit večer společně 
s farníky a panem farářem! Tak-
že jsme porušili tradici jít na sil-
vestra v 9 spát ☺ a už se těšíme 
na silvestr 2020.      -lc-

Silvestr na faře • Poslední postní pátek se za-
posloucháme do tónů Stabat Ma-
ter v podání Vernum Ensemble.

• Opět nás čekají křížové cesty 
vedené různými farními skupina-
mi. Při křížové cestě na Květnou 
neděli  budeme  tentokrát  putovat 
ze Sebranic do Kunštátu. Sebra-
nice zajistí program, Kunštát po-
hoštění.

• Na jaře by mohla být zaháje-
na ping-pongová sezóna na faře. 

Další setkání PRF se uskuteční 
v polovině března. Máte nápady, 
chtěli  byste  se  zapajit?  Budeme 
rádi, pokud nás oslovíte.          –ah-
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