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slovo otce Petra
Drazí přátelé Boží,
s dobou postní se nám nabízí 
mnoho příležitostí a možností, 
jak trávit čas. A také si uvědo-
mit, jakým způsobem ho vlast-
ně využíváme. Vzpomínám si 
na jedno rčení, které jsem slyšel 
jako bohoslovec. Čas je hřivna! 
Využít dobře čas každého dne. 
Jak v zaměstnání, tak v péči 
o domácnost, svůj volný čas, 
čas věnovaný rodině a odpo-
činku. Vše je ale třeba zakotvit. 
Dát tomu oporu a jakýsi pevný 
bod. Ten my máme a ne jeden. 
V první řadě je to modlitba - 
dostatečně pevný bod každého 
dne. V druhé řadě je to koná-
ní dobra, které člověka otvírá 
bližním. A třetí je odříkání, se-
bezápor, půst. Tyto tři najdeme 
v Božím slově - Bibli. Je jedno, 
jakou formu zvolíme, ale není 
jedno, co nás k ní motivuje. 
V neděli jsme v evangeliu sly-
šeli o Ježíšově půstu na poušti. 
Tento půst ale nebyl samo-
účelný. Ježíše přivádí k ote-
vřenosti Bohu a Božímu slovu 
a schopnosti odporovat zlu. 
Boží slovo je prostředkem, jak 
odporovat zlu v životě, rozlišit 
ho a zaujmout vůči němu jasný 
postoj. To dělá Ježíš. A tak se 
stává svobodným pro hlásání 
evangelia nejen slovy, ale ce-
lou svou existencí. Rok 2020 
vyhlásil svatý otec František 
Rokem Božího slova. Může-
me se ptát, proč zrovna tento 
rok. Anebo můžeme přijmout 
výzvu s ním spojenou a obje-
vit hloubku a bohatství Božího 
slova pro život. Boží slovo nás 
učí rozlišovat zlo a konat dob-
ro. Osvobozuje nás a dává nám 
sílu k boji. Zakončím to slovy 
Jana Wericha: „...Čtěme Bibli, 
tam to všechno je!“ Požehnaný 
a radostný půst!

P. Petr Košulič

Zamířit na cíl!
Udílením popelce začíná doba postní.                 foto: Jiří Suchomel

Pan farář Košulič měl v kázá-
ní na Popeleční středu stěžej-
ní myšlenku, že cílem postní 
doby nemá být nějaké naše 
snažení a výkony, ale cílem 
má být Kristus sám… Co to 
znamená v praxi? Myslet na 
Spasitele, jen z lásky k němu 
být milosrdný, něčeho se 
vzdát, aby bylo víc místa pro 
dobro? 

Slovo „hřích“ lze z hebrej-
štiny do češtiny přeložit do-
slovně asi jako „sejití z cesty“ 
nebo „minutí se cílem“. Když 
tedy člověk „hřeší“, vydává 
se tak de facto ve svém životě 

na cestu, která vede jinam než 
k cíli. A tak vás možná stejně 
jako mě napadne: „Co je mým 
opravdovým cílem v postní 
době?“ Odpovědí může být 
mnoho. Zhubnout? Vrátit se 
k častější modlitbě? Ušetřit 
peníze a dát je potřebným? 
Ukázat druhým, jak se správně 
postí? Očistit tělo od toxinů? 
Prohloubit zbožnost? Omezit 
sledování obrazovky? Věno-
vat svůj čas druhým? Otevřít 
každý den Bibli? Přestat kou-
řit? Být štědřejší v příspěvcích 
na dobročinnost? Vydržet se 
zaťatým chrupem před tabul-

kou čokolády a ústa neotevřít? 
Méně pomlouvat? Víc se mod-
lit růženec? Odpustit si rýpání 
do bližních? Zajít na adoraci? 
Polepšit se celkově? Chodit 
víckrát na mši?

Možná jste se nenašli ani 
v jedné z odpovědí a máte 
nějakou vlastní. Nevadí. Pán 
Bůh nás stvořil opravdu kaž-
dého originálně a Duch svatý 
si každého může vést jinak. 
Jedno je jisté. O cíli postní 
doby se mluvilo v prvním sou-
větí. Kdo z nás by se chtěl mi-
nout cílem?

Irena Kintrová

Postní aktivita pro děti
Postní doba nás vybízí, aby-
chom se Pánu Ježíši více při-
blížili. Dětem může v jejich 
snažení pomoci Postní cestič-
ka k Bohu. Jedná se o aktivitu, 
která je letos směřována do ro-
din. V kostele jsou k vyzved-
nutí obrázky určené k vyma-

lování. Jednotlivé části mohou 
děti vybarvit vždy po splnění 
příslušného úkolu. Mezi ně 
patří například účast na kří-
žové cestě, modlitba či četba 
z Bible.

Na každého, komu se po-
daří splnit alespoň část úko-

lů, bude čekat odměna. Stačí 
přinést svůj obrázek na 2. ne-
děli velikonoční do kostela a 
ukázat ho panu faráři. Prosím 
všechny rodiče, aby si našli 
čas a svoje děti v plnění úkolů 
podpořili.

Jana Prudká
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Představujeme členy našeho farního společenství – varhaník Radek Líkař
Varhaníka v kostele moc nevidí-
me, respektive nevnímáme očima. 
Většinou jej potkáme až po skon-
čení mše sv. Jeho role v kostele je 
však velmi významná. Co všech-
no se za náročnou varhanní hrou 
skrývá a i něco navíc, se dočteme 
v následujících řádcích.
Pocházíš z Brna. Jak jsi se ocitl 
v Kunštátě?

Do Kunštátu jsme se dosta-
li jako mladá rodina a hlavním 
důvodem byla možnost bydlet 
ve vlastním domě a navázat na 
odkaz mého dědečka, který dům 
stavěl.

Co Tě přivedlo ke hře na var-
hany? V kolika letech jsi začal?

Na základní škole ve 2. tří-
dě jsem začal chodit do hudební 
přípravky a pak jsem začal hrát 
na klavír. Moji rodiče mě v tom 
podporovali, protože chtěli, 
abych měl možnost volby výbě-
ru povolání, pokud by mě hudba 
natolik zajímala, že by se stala 
mým zaměstnáním. V Brně jsem 
chodil na hodiny klavíru k jedné 
paní profesorce, která byla velmi 
důsledná a hodně mě naučila. Od 
paní profesorky jsem přešel na 
LŠU, kde jsem pokračoval ve hře 
na klavír a po ukončení sedmile-
tého I. cyklu jsem přešel v rámci 
LŠU na varhanní oddělení. Tam 
jsem ukončil II. cyklus a stál jsem 
před rozhodnutím, kterým smě-
rem se bude moje životní dráha 
ubírat. Nakonec se stala hra na 
varhany mou zálibou a mým ko-
níčkem. 

Co všechno funkce farního 
varhaníka obnáší?

Funkce varhaníka je přede-
vším službou pro farnost. Být 
k ruce panu farářovi, a když je 
potřeba, hrát nejen při mši sv., ale 
také na svatbách a pohřbech. Za 
důležité považuji znalost liturgie 
v průběhu celého liturgického 
roku. Od toho by se měla odrážet 
i samotná hra, která může právě 
slavenou liturgii pozvednout a dát 
jí další rozměr.  

Jak často trénuješ?
Chodíval jsem pravidelně cvi-

čit na varhany do kostela 1x týd-
ně, ale nyní mám možnost cvičit 
doma na elektronické dvoumanu-
álové varhany. Necvičím každý 
den, ale když by se to zprůměro-
valo, tak to bude jistě půl hodiny 

denně. Výhodou je, že si u toho 
mohu dát sluchátka na uši a niko-
ho v domě neruším.

Máš velkou rodinu. Zpíváte a 
muzicírujete i doma?

Ano, doma si rádi společně 
zazpíváme. Naše Martička hraje 
na housle, Vašek na kytaru a třeba 
o Vánocích, když se sejde celá ro-
dina, hrajeme a zpíváme koledy.

Kdo/ co Ti pomáhá?
Pomáhá mi vnitřní vědomí, že 

to, co dělám, má smysl. 
Jak varhaník tráví Vánoce a 

Velikonoce?
Vánoce a Velikonoce jsou nej-

vytíženější dobou. Hraje se skoro 

každý den, a tak je stále požado-
ván výkon. Varhaník musí být 
při mši sv. vždy o trošku napřed. 
Např. čte se 1. čtení a již musím 
chystat žalm. Čte se 2. čtení a při-
pravuji sloku písně nebo zpívaný 
verš před evangeliem. Je třeba 
být stále ve střehu a čekat, kdy 
přijde chvíle pro varhanní hru. A 
také včas končit, když vidím, že 
se blíží konec sv. přijímání, ne-
protahovat hru déle, než je nutné. 
Dá se říci, že až na závěr, kdy od-
chází kněz s ministranty a končí 
liturgie, může varhaník hrát o tro-
chu déle, ale zase by měl mít na 
paměti, které období liturgického 
roku prožíváme. Např. v právě 
probíhající postní době by úvod i 
závěr mše sv. měl odpovídat cha-
rakteru této doby. 

Co hraješ nejraději? A jaké 
ordinárium?

Pokud jsou na mysli „koste-
lové“ písně, tak mám rád písně 
z kancionálu adventní i postní. 
Jsou to písně prozpívané již gene-
racemi před námi a stále mají své-
ho ducha jak po stránce textové, 
tak hudební. Doma si rád zahraji 

něco klasického, a protože jsem 
hrával různé Bachovy preludia, 
tak si je rád znovu i ze cvičných 
důvodů přehraji. V současné době 
se snažím zahrát různé předehry, 
mezihry i dohry, k danému té-
matu zpívané mešní písně vlastní 
improvizací. A když se to podaří, 
mám radost. 

Proto chodím ještě na hodi-
ny harmonizace a improvizace 
v Brně na Církevní hudební školu 
Musica Sacra. A co se týká zpíva-
ných ordinárií, jsem rád, že je při 
mších svatých můžeme střídat. 
Myslím si, že i to ordinárium Zd. 
Pololáníka, které jsme před něja-

kým časem společně nacvičovali, 
už celkem zvládáme, a tak se ho 
snažím pravidelně zařadit do mše 
svaté. Vím, že je těžší na zpívá-
ní, proto jsem slevil ze zpívané-
ho Creda. Věřím, že přijde čas a 
Credo si též společně zazpíváme. 
Moje zásada je, že pokud jsou 
písně nebo ordinária zařazeny do 
kancionálu, tak by se měly zpívat. 

Máš svůj varhanářský vzor?
Mým varhanním vzorem je 

brněnský katedrální varhaník 
Mgr. Petr Kolař. Tím, že pracuji 
v Brně na Petrově, účastním se 
někdy mší svatých, při kterých 
Petr hraje. To je pro mě pohla-
zení po duši. S Petrem Kolařem 
souvisí i jeden krásný zážitek pří-
mo z našeho kostela. Krátce po 
instalaci současných varhan měl 
u nás Petr vánoční varhanní kon-
cert. Byl jsem požádán, abych mu 
otáčel noty. Současně si s sebou 
přivezl výbornou sopranistku a 
koncert běžel dle programu, vždy 
se střídala samostatná varhanní 
produkce se zpěvem této sopra-
nistky. Měl nastat okamžik, kdy 
svůj part měla zpívat ona sopra-

nistka. Petr Kolař měl mít několik 
taktů na úvod, ale všiml jsem si, 
že nehraje to, co je v notách, ale 
zcela něco jiného. Sopranistka se 
dívala směrem k Petrovi a hle-
dala oční kontakt, aby mu dala 
najevo, že takto skladba nezačí-
ná. Petr zamyšlen s pohledem na 
naši fresku za oltářem hrál a ani 
si neuvědomoval tuto situaci. Ná-
hle jakoby se probral, podíval se 
na sopranistku, rychle se zorien-
toval v programu koncertu a měl 
vlastní asi dvouminutovou úžas-
nou improvizaci, při které ply-
nule přešel do úvodních akordů, 
sopranistka se „chytla“ a program 
běžel dál. Nikdo nic nepoznal, a 
tak by to mělo být i při hře během 
mše svaté, pokud se varhaník do-
stane jinam, než má být.

Kdo se o naše varhany stará 
- ladění, různé opravy?

Varhany vyžadují stálou péči. 
Přirovnal bych je k autu. S autem 
jezdíme pravidelně do servisu a 
již s tím počítáme. Taktéž varha-
ny potřebují pravidelnou údržbu. 
O naše varhany se stará firma 
pana Stehlíka z Hodonína. Je to 
ta stejná firma, která naše var-
hany demontovala v Německu, 
převezla je do Kunštátu a na kůru 
je opět postavila. Pokud není tře-
ba větších zásahů, tak je dobré 
minimálně 1x za 3 roky prová-
dět ladění, zvláště jazykových 
píšťal. Velký vliv na varhany má 
střídání tepla, teplotní výkyvy, 
sucho a vlhko. To se pak může 
projevit právě na rozladěnosti 
píšťal. My můžeme být rádi, že 
v našem kostele máme takové 
varhany, jaké máme. Při pravi-
delné údržbě nám vydrží ještě 
spoustu let. Přál bych si, aby tu 
byli do budoucna noví varhaníci, 
kteří na ně budou hrát. Aby se 
nestalo, že se na nás v kostele bu-
dou varhany pěkně usmívat, ale 
my neuslyšíme jejich zvuk. Hra 
na varhany a doprovázení při li-
turgii je nejen zmiňovanou služ-
bou pro farnost, ale především 
hrou ke cti a chvále Boží. Toto si 
stále připomínám, když usedám 
za hrací pult a soustředím se na 
úvodní hru.

Děkujeme Radkovi za rozho-
vor a přejeme mu hojnost Božího 
požehnání nejenom v tomto krás-
ném poslání.        Alena Hladilová
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Konečně trochu 
rozumět Bibli! sebráno v Sebranicích

JARNÍ ODPOLEDNE 
PRO DĚTI

Sobota 28.3. od 14:00
na faře v Sebranicích

KŘÍŽOVÉ CESTY 
v Sebranicích budou vždy 

od 15 hodin

Farní stánek na sebranickém jarmarku

V polovině února proběhl 
v sebranickém kulturním 
domě jarmark šikovných ru-
čiček. Také naše farnost měla 
svůj stánek, u kterého visely 
nástěnky s informacemi a fot-
kami o kostele, uplynulých 
i plánovaných akcích a také 
o nových farních kelímcích. 

Ty je možné zakoupit za 
100,- Kč na faře nebo při ja-

kékoli akci pořádané farností. 
Jedná se o půllitrové kelímky 
z tvrdého plastu, které jsou 
určené na teplé i studené ná-
poje. Tyto kelímky nahrazují 
jednorázové plasty, protože 
jsou opakovatelně použitelné, 
včetně možného mytí v myč-
ce. Zdobí je logo farnosti ve 
čtyřech různých barvách. Vý-
těžek z jejich prodeje putuje 

na opravu střechy kostela. 
Děkujeme všem, kteří si 

kelímek zakoupili nebo jen 
tak přispěli do improvizované 
kasičky. Těšíme se na setkání 
na dalších společenských ak-
cích, na kterých budeme far-
nost prezentovat, příště třeba 
i s připravovanými farními 
oplatky. 

Markéta Kudláčková

Pastorační i ekonomické výhledy 
V neděli 16. února se v pod-
večer konalo farní shromáž-
dění. Dozvěděli jsme se, jak 
si jako farnost stojíme, a to 
nejen po ekonomické, ale i 
pastorační stránce. 

Největší finanční akce, 
která před námi nyní sto-
jí, je nutná oprava střechy, 
fasády věže a ciferníků. 
Rozpočet na tyto práce je 
přibližně 4,6 milionu ko-
run. Část sumy pokryje do-
tace Jihomoravského kraje. 
Obec Sebranice přislíbila 
částku 400 tisíc korun, měs-
to Kunštát pak 150 tisíc ko-
run. V jednání jsou dotace 
také v dalších obcích naší 
farnosti. Vyjednávání pro-
bíhají i na ministerstvu kul-
tury. Je však nutné na tento 
náročný projekt zajistit dal-
ší finanční zdroje. 

Na opravu věže je vý-
slovně určena každá první 
nedělní sbírka v měsíci a 
dále sbírky o významných 
svátcích a o pouti. Dary na 
opravu věže je možné také 
přinést nebo poukázat na 
účet, přičemž dárce může 

získat potvrzení o daru pro 
daňové účely. 

Hlavní akcí, která je letos 
na podporu tohoto projektu 
určena, je farní benefiční 
festival, jehož celý výtěžek 
bude určen na opravu věže. 
Tato akce je naplánována na 
sobotu 5. září. Bližší infor-
mace budou upřesňovány 
v průběhu léta, ale již nyní 
můžeme prozradit, že v pro-
gramu se chystá divadelní 
představení, hudební vy-
stoupení a různé workshopy 
pro děti i dospělé.

Různé společenské akti-
vity nás čekají samozřejmě 
i v nejbližší době. Pro děti 
bude určené sobotní tvořivé 
odpoledne, tentokrát tema-
ticky o jaru a Velikonocích. 
Všechny děti se mohou 
přijít pobavit a vyřádit 28. 
března od 14 hodin na naši 
faru. Letos v naší farnosti 
proběhne první svaté přijí-
mání pěti dětí. Uskuteční se 
v neděli 7. června a přistou-
pí k němu dvě dívky a tři 
chlapci. V neděli 14. června 
se můžete těšit na oblíbe-

ný Farní den. Zahájíme jej 
slavnostní mší, po níž bude 
následovat společný oběd, 
odpoledne tradiční cimbál-
ka, hry pro děti, skákací 
hrad a také něco dobrého 
k jídlu i pití. Prázdniny jsou 
vždy v odlehčeném letním 
režimu, kdy není nábožen-
ství, ani čtvrteční mše, ale 
zato se děti všech věkových 
kategorií mohou zúčastnit 
letních táborů. Pro ty ško-
lou povinné se letos tábory 
uskuteční začátkem červen-
ce, předškolní děti si užijí 
na přífarním táboře posled-
ní týden v srpnu. Přihlášky 
jsou k dispozici v kostele. 
Hlavní pouť připadá na ne-
děli 16. srpna. 

Eva Škrabalová

Možná někteří pamatujete pro-
jekt „Vezmi a čti“, který byl 
přípravou na jubilejní rok 2013 
(příchod věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje) a spočíval v přečtení 
celé Bible pomocí čtyř záložek 
s označenými úseky. Nevím, jak 
vám, ale nám došly síly už po 
první třetině. Mimo jiné proto, 
že jsme některým skutečnostem 
nedokázali (ani přes nějaké to 
vzdělání) porozumět. Nemáme 
zatím čas ani síly na biblická 
studia a přesto bychom se chtěli 
nějak víc do čtení Bible zapojit. 
Také máme všichni za sebou na 
papežovo přání prožitou „Ne-
děli Božího slova“ (26. ledna). 
Slyšeli jsme kázání pana faráře 
mimo jiné o rozdílu „mít Bibli“ 
a číst „Boží slovo“. Jenom je 
to často nad naše chápání. Tak 
odkud začít? Mám pro vás i pro 
sebe dobrou zprávu - rakouská 
spisovatelka Lene Mayer-Sku-
manz se věnuje psaní pro děti 
i výuce náboženství a rozhodla 
se pro velký projekt -  vybrat 
a převyprávět biblické příběhy 
přístupným způsobem. To už 
před ní učinili jiní a mnohokrát, 
ale tahle „Velká dětská Bible“ 
má něco navíc – průvodní slo-
vo. Většinou uvádí čtenáře do 
kontextu tehdejších zvyklostí, 

způsobu života i myšlení, his-
torie nebo okolností, za kterých 
jednotlivé příběhy vznikaly. 
Díky tomu můžeme lépe rozu-
mět. Samozřejmě, výkladové 
slovníky jsou přesnější, ale kdo 
z nás je doma má? Převyprá-
vění se dopouští nutných zjed-
nodušení, výběr textů je také 
zcela podle autorčina gusta, ale 
kdo nám brání přečíst si úryvek 
z téhle knížky a pak pro srov-

pokračování na 4. straně

foto: Eva Škrabalová
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co nás čeká
3. NEDĚLE POSTNÍ

15. března 
15:00 křížová cesta - děti

4. NEDĚLE POSTNÍ
22. března 

15:00 křížová cesta 
- biřmovanci

5. NEDĚLE POSTNÍ
29. března 

15:30 křížová cesta - senioři
16:00 - 19:00 svátost smíření 

před Velikonocemi

POUŤ DO SLOUPU 
NA VIGILII 

KVĚTNÉHO PÁTKU
Čtvrtek 2. dubna 

info viz plakát

DIECEZNÍ SETKÁNÍ 
MLÁDEŽE S OTCEM 

BISKUPEM 
Sobota 4. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE
5. dubna 

při mších sv. žehnání 
ratolestí

14:10 Křížová cesta 
Sebranice - Kunštát

PODPOŘME TV NOE.
V neděli 15. března budou sbírky při mších svatých určeny na podporu TV NOE. Křesťanská 

TV NOE je jediná televizní stanice, která nevysílá reklamy a je financována pouze z darů 
svých diváků. Její vysílání pokrývá celé území republiky pomocí internetového, pozemního 

i satelitního signálu.
Tato „televize dobrých zpráv“ vysílá již 14 let a sledovat ji můžeme 19 hodin denně.

                                                                           Alois Havelka - KaNoe

Šibřinky

dokončení ze strany 3

Kunštátské kříže známé i neznámé - 9. část

Oba snímky křížů jsou pořízeny v 
Rudce. Na první fotografii je kříž  
před domem, kde v minulosti by-
dlela rodina Pavlíčkova, která si 
jej nechala v roce 1930 postavit 
ve své zahrádce u silnice směrem 

na Petrov. Na druhém snímku je 
kříž, který nechala postavit rodina 
Tichých v roce 1928 na památku 
svého syna Jana, který 4. 4. 1918 
padl v bojích první světové války. 

Alois Havelka

Prožili jsme maškarní Šibřinky 
2020. Zahrála nám již tradičně 
skupina Arcus. Na tancovačku 
k nám zabloudily masky šejků, 
námořníků, princezen, hroznů, 
všemožných zvířat a dokonce i 
počasí. Maškarní šaškárny se se 

zúčastnilo téměř 250 lidí. Velké 
díky patří všem dobrovolníkům, 
kteří se zapojili do organizace 
plesu, i štědrým dárcům tombo-
ly. Doufáme, že příští rok se se-
jdeme nejméně ve stejném počtu 
zas.    Ondřej Sojka

nání sáhnout po Bibli klasické? 
Autorka si přála, aby její texty 
posloužily k hlasitému předčí-
tání. My to doma zkusili a je to 
moc prima, už proto, že se na 
necelou půlhodinu sejde celá 
rodina. Ve čtení se střídáme - 
rodiče s dětmi, jak si kdo trouf-
ne. Komentáře, co nás zaujalo a 
srovnání biblických textů je pak 
zajímavý námět k diskusi. Jako 
bonus text „Velké dětské Bible“ 
doprovázejí poetické obrázky 
Martiny Špinkové. Knížku vy-
dalo Karmelitánské nakladatel-
ství v krásném provedení, takže 
nečekejte kauflandovou „rohlí-
kovou“ cenu. My jsme rohlí-
ky omezili a do „Velké dětské 
Bible“ investovali. Pro začátek 
dobrodružství s Biblí to určitě 
stačí. 

Lene Mayer-Skumanz: 
Velká dětská Bible

Irena Kintrová

Našich malých prvokomuni-
kantů je letos osm: Eliška Hu-
ková, Eliška Hynková, Sára 
Stojanová, Jan Kintr, Marek 

Odehnal, Samuel Pavlů, Petr 
Slavíček a Dominik Šafář. Na 
fotografii se poznají ti, kteří si 
přišli pro popelec.


