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slovo otce Petra
Moje drahá farní rodino,
pozdravení Vám všem! Opatření 
spojená s epidemií nám změnila 
naše plány. Často se domníváme, 
že je to Boží trest. Nemyslím si, že 
tomu tak je. Protože nakonec, když 
Bůh shlédl na svět, poslal na něj 
svého Syna, aby nás všechny vy-
koupil. Takže jak bychom si mohli 
myslet, že Bůh jako náš Otec trestá 
své syny a dcery? Myslím si, že 
Otec je takový, jako byl otec mar-
notratného syna – takový, který 
pláče, když vidí svého syna odchá-
zet z domu, protože ví, že syn jde 
do záhuby. Ale nechá ho jít, pro-
tože se nechce dotknout jeho svo-
body. Když pak vidí syna vracet se 
domů, utíká ho znovu obejmout.

Myslím si, že sklízíme ovoce 
toho, co jsme zasadili, ovoce svého 
jednání. Svět je zachvácen hrozi-
vou chamtivostí, nedůvěrou, ne-
přátelstvím, vzájemným přehlíže-
ním, sobectvím a zlobou. Myslíme 
si, že nepotřebujeme Boha v našich 
životech. A lidstvo nyní poznává 
svoji křehkost, svou zranitelnost a 
bezmocnost. Moment, kdy jsme si 
mysleli, že Boha nepotřebujeme, je 
teď momentem jeho uchopení.

A tak je tento čas také časem 
milosti. Ne v tom, že vidíme lidi 
umírat, trpět, ale milosti momentu, 
kdy se můžeme znovu obrátit. Na-
vrátit se k Bohu, pochopit a prohlá-
sit ho za Pána našich životů. Jsem 
si jistý, že mnozí trpíte, protože 
náš kostel je zavřený. Církev ale 
zavřená není, protože koneckonců 
církev – to jsem já a to jste vy. Co 
je zavřené, je kostel – místo, kam 
se chodíme modlit, ale ne skutečná 
církev. Opravdová církev je tam, 
kde je moje srdce, když jsem před 
Bohem. Tak jako to řekl Ježíš sa-
maritánské ženě, že přijde doba, 
kdy budeme Boha uctívat v duchu 
a v pravdě. To jsme slyšeli při po-
slední nedělní mši sv. v našem kos-
tele (8.3.). A nyní je ta doba, kdy 

Jaké mít Velikonoce s dětmi?
Mše svatá za farnost během 5. neděle postní                foto: Monika Lepková

Hlasovala bych především pro-
to, aby byly připravené. Ať už 
ozvláštníme prostředí doma – 
položíme na stůl věci, které nám 
svátky připomenou (na Květnou 
neděli kočičky, na Zelený čtvrtek 
talíř a čísi na víno, džbán na vodu, 
umyvadlo a ručník… na Velký 
pátek věnec z trní a železné hře-
by, na Bílou sobotu větší kámen 
a bílé plátýnko, v neděli velkou 
novou krásnou svíčku…). Děti 
budou určitě zvědavé, proč to 
tam máme a nám dospělým to 
připomene, co je za den…

Ale vyplatí se sáhnout i na 
materiály jiných autorů. Výbor-
né jsou „Velikonoční misálky“ 
– sešitky Marie Nedbalové z na-
kladatelství Triton. Možná jste si 
jich v kostele vloni nebo předtím 
všimli. Provází jednoduchým 
způsobem Svatým týdnem. Po-
může to předškolním i mladším 
školním dětem lépe pochopit, 
o co se ve zdlouhavých obřadech 
jedná.

Pro nejmenší můžete zkusit 
objednat úplnou novinku, a to 
sešit z Karmelitánského naklada-
telství s názvem „Půst a Veliko-
noce“ – samolepky, omalovánky, 
hry, modlitby. Pokud s vámi bu-
dou sledovat přímé přenosy ob-
řadů menší děti (asi od pěti let), 
můžete je zabavit inteligentním 
způsobem. Najdete tu doplňo-
vačky, dokreslování, spojovačku 
podle čísel, bludiště, dolepování. 

Pro čtení s dětmi, které se při-
pravují k 1. svatému přijímání 
vydali karmelitáni v řadě Youcat 
(katolický katechismus pro děti) 
knížku „Moje první svaté přijí-
mání“ – kam si děti mohou i le-
pit fotky a psát. Výborný Youcat 
pro děti je teď hůř k sehnání, 
připravuje se dotisk, ale možná 
ještě k sehnání je. Společné čte-
ní prospěje i dospělým, kteří se 
také rádi přiučí to, co už dávno 
zapomněli. 

Krásné ilustrace pochopitel-

skutečně uctíváme Boha v duchu 
a v pravdě.

Čas pandemie pomine. Je ale 
na nás, jestli to bude čas milosti 
anebo čas ztracených příležitostí.

Letošní Velikonoce pro nás 
budou možností si uvědomit, že 
to není soubor obřadů a modliteb, 
co dělá Velikonoce tak výjimeč-
nými, ale událost Velké noci, která 
přinesla světlo do životů učedníků 
všech dob. Velikonoce jsou ča-
sem, kdy se marnotratný syn vrací 
domů a otec ho s radostí přijímá. 
Ona hostina je velikonoční hosti-
nou lásky – církví, která se raduje 
z přítomnosti svého Pána v kaž-
dém z nás.

P. Petr Košulič pokračování na 6. straně

Přeji vám, abyste v tomto 
zvláštním čase objevili světlo 
Kristova vzkříšení, které nás 
vrací do Otcovy náruče a je 
zdrojem skutečného života 
a radosti. Bratři a sestry, 

moje farní rodino – Christos 
Anésti! 

Christos Voskrese! 
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Kostelní zvony se rozeznějí na 
Květnou neděli v 11.00 hodin

Pastýřský list biskupa Vojtěcha Cikrleho v době pandemie koronaviru
Milé sestry, milí bratři,
ještě před několika týdny by 
nikoho z nás nenapadlo, že 
budeme prožívat dobu mimo
řádných opatření bez možnosti 
běžného přijímání svátostí a 
budeme v kontaktu jen pro
střednictvím obrazovek elek-
tronických médií a telefonů. 
Přesto nás má i toto netradiční 
prožívání postní doby a veli-
konočních svátků úžeji spojit s 
Ježíšem Kristem, který za nás 
zemřel, abychom mohli být 
připojeni k jeho vítězství nad 
zlem a hříchem. Proto pro nás 
může být i tento čas se všemi 
nejistotami vnějších okolností 
časem milostí a požehnání.

Svůj život ani běh světa 
nemáme nikdy zcela ve svých 
rukou.

Koronavirová doba ukazuje 
svět křehčí a zranitelnější víc, 
než jsme si doposud mys leli, 

a nikdo z nás neví, jak dlouho 
ještě pandemie potrvá a jak se 
bude vyvíjet. Ani jak dlouho 
budeme žít ve svých osobních i 
společných nejistotách a ome-
zeních. Přinesla však už i něco 
velmi pozitivního – vlnu vzá-
jemné solidarity a nejrůznější 
formy obětavé služby a pomo-
ci druhým v nasazení lékařů, 
zdravotních sester, policistů, 
hasičů, charitních pra covníků, 
politiků i běžných občanů, kte-
ří nezištně pracují a finančně 
přispívají pro dobro ostatních. 
Všem jim za to patří upřímné 
poděkování.

Děkuji ale také vám, rodi-
nám, že jste napříč generace-
mi přijali nouzová opatření 
a sdílíte tento čas mnohdy v 
malém izolovaném prostoru a 
ve specificky nastavených pod-
mínkách se snažíte hledat nové 
cesty k sobě navzájem. Děkuji 

i vám, kteří tento čas prožívá-
te v osamocení, bez kontaktu s 
ostatními, a s obavami očeká-
váte další vývoj. Děkuji za vaši 
trpělivost, naději a modlitby.

Děkuji vám kněžím, jáhnům 
a duchovním společenstvím za 
modlitby, které jsou v tomto 
čase nesmírně důležité.

Stará moudrost praví, že 
k tomu, aby se dílo dařilo, jsou 
potřeba trojí ruce. Jedny, které 
se za zdar celého díla modlí, 
druhé, které pomáhají a slouží, 
a třetí, které tuto službu podpo-
rují penězi. Pro věřící brněnské 
diecéze jsem vyhlásil na úterý 
17. března citelný půst a mož-
nost almužny na dobrý účel.

Nyní se obracím k širšímu 
společenství, ke všem lidem 
dobré vůle: Prosím, abychom 
se bez ohledu na vyznání a ná-
zorové postoje spojili v mod-
litbě jako děti jednoho Otce. 

Na Květnou neděli 5. dubna v 
11 hodin, kdy budou po celé 
brněnské diecézi znít kostelní 
zvony, se společně pomodle-
me Otče náš. Ať tato modlitba 
přispěje k vědomí, že k sobě 
přes nejrůznější rozdíly pat-
říme. Zapomeňme na zlobu, 
svár, nenávist a všechna zkla
mání. Snažme se smířit a od-
pustit si navzájem a obraťme 
se k Bohu, který je i v těchto 
chvílích náš milující Otec. To 
bude nej lepší přípravou na blí-
žící se Velikonoce, na svátky 
smrti a vzkříšení našeho Pána 
Ježíše Krista.

Letošní Velikonoce budou 
neobvyklé. Po stránce vnější 
zcela určitě. Jestli po stránce 
vnitřní, to záleží na každém z 
nás.

Spolu s vámi se modlím a ze 
srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

Na Květnou neděli 5. dub-
na 2020 v 11.00 hodin se na 
pokyn biskupa Vojtěcha Ci-
krleho  rozeznějí  v brněnské 
diecézi  na pět minut  kostelní 
zvony jako výzva ke společné 
modlitbě všech lidí dobré vůle. 
Zvony neodmyslitelně patří 

ke křesťanské tradici, a tedy 
i k evropské kultuře, která je 
křesťanstvím utvářena. Zvo-
ny v kostelních věžích svolá-
vají k bohoslužbám, vybízejí 
k modlitbám, ale jsou nositeli 
řady symbolických významů.

Biskupství brněnské

Rektora Kněžského semináře v Li-
toměřicích  ThLic. Vojtěcha Cikrle-
ho jmenoval dnes již svatý papež Jan 
Pavel II. brněnským sídelním bisku-
pem, v pořadí třináctým. Biskupské 
svěcení přijal v katedrále sv. Petra 
a Pavla v Brně 31. března 1990 ve 
věku 43 let. Svou službu zahajoval 
po osmnácti letech sedisvakance, 
kdy v čele diecéze nestál biskup. 
Jako biskupské heslo si zvolil jedno-
duchá slova: „Non ego, sed tu“  „Ne 
já, ale Ty“.

Letos slaví otec biskup Vojtěch 
30. výročí své biskupské služby. Je 
nejdéle působícím brněnským bis-
kupem v historii diecéze od jejího 
založení v roce 1777 a současně nej-
déle sloužícím biskupem v českých 
a moravských diecézích.  

O prožívání biskupské služby 

otec biskup Vojtěch Cikrle hovoří 
v nové publikaci „Rozhovory o Brně 
a službě“. Vybrali jsme z ní několik 
následujících otázek a odpovědí:

Napadlo Vás někdy, že se stane-
te biskupem?

Ne. O tento druh služby jsem ne-
usiloval ani po něm netoužil.

Co jste po svém jmenování pro-
žíval?

Tíhu zodpovědnosti a zároveň 
dotek důvěry.

V mládí jste pracoval jako děl-
ník na stavbě dálnice Praha–Brno. 
Jako biskup zase stavíte  „dálnici“, 
která by spojovala věřící s Bohem. 

Potíž je v tom, že k Bohu neve-
dou dálnice, ale jen stezky. Na dálni-
ci vidíte kilometry daleko, na stezce 
jen k nejbližšímu kameni nebo keři. 
Na nich nepomůže žádný dopravní 

prostředek, který by nás vezl, ale jen 
a jen ochota na cestě k cíli „propotit 
trička“. Přesto jsou stezky mnohem 
krásnější než dálnice.

Co vlastně biskup dělá?
Ráno vstává, večer chodí spát. 

Mezitím je v práci, kterou bere jako 
službu. Musí také něco sníst, aby to 
vydržel. Je projekční figurou, sou-
střeďují se na něm napětí kněží, spo-
lupracovníků, věřících i nevěřících 
lidí. V tomto případě funguje jako 
hromosvod, který, jak je známo, 
musí mít dobré uzemnění. A také 
funguje jako dobíječka. Ne, že by 
ubité dobíjel, ale dobíjí vybité. Ně-
kdy je celý bez sebe, co se na něho 
valí. A někdy je nejšťastnější z lidí, 
protože se může zblízka dívat na 
věci, které tvoří Bůh.

Splnilo se vám to, co jste si na 
začátku představoval?

Představoval jsem si, že bis-

kupská služba bude těžká, a to se 
splnilo.

Co vám roky v biskupském 
úřadě daly?

Bezesné noci i radostný úžas 
z toho, co tvoří Bůh.

Co pro vás brněnská diecéze 
znamená?

Domov, životní lásku a místo 
služby, ke které mě pozval Bůh.

Co byste chtěl, aby po vás zů-
stalo?

Živá a, dáli Pán, kvetoucí 
diecéze.

Na co se těšíte?
Na sníh, mráz a dlouhé noci. 

Na jahody a rozkvetlé stromy. Na 
teplo, slunce a hory. Na barevné 
stromy a nové víno. Na setkávání 
s lidmi dobré vůle. A na mnoho 
dalších krásných věcí. A jednou 
na setkání s Pánem.

www.biskupstvi.cz (red. zkráceno)

Otec biskup Vojtěch slaví biskupské jubileum
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pokračování na 4. straně

PASCHAE CELEBRATIONEM A LA CORONA
(SLAVENÍ VELIKONOC V DOBĚ KORONAVIRU)

KVĚTNÁ NEDĚLE

Vlastní slavnost Velikonoc se otví-
rá touto nedělí – Dominica in Pal-
mis (Palmová nebo také Květná 
neděle). Tento den a slavnostní bo-
hoslužba nám připomínají Ježíšův 
vjezd do Jeruzaléma. Ježíš vstupuje 
do svatého města jako král a me-
siáš, naplňuje tak některá starozá-
konní proroctví. Vjíždí na oslátku, 
které je podle tradice královským 
zvířetem. Lidé mu kladou na cestu 
pláště a palmové ratolesti a všichni 
provolávají „Hosana synu Davido-
vu, Požehnaný, který přichází ve 
jménu Hospodinově.“

Je to i výzva pro nás, abychom 
otevřeli brány svého srdce tomu, 
který chce vstoupit do našeho ži-
vota jako Král, Pán a Mesiáš, který 
přichází ve jménu Pána, Hospodi-
na zástupů, aby zjevil jeho veliké 
milosrdenství. Abychom před něj 
předestřeli vše, co jsme a co máme.  
Ratolesti ať nám připomínají, že 
jen On je Pánem, Králem a Mesiá-
šem světa. Ne já, ne my, žádný člo-
věk nemůže nikdy spasit druhého 
člověka, jen Bůh.

Mše sv. bude v Kunštátě v 8:30 a 
v Sebranicích v 10:00 slavena sou-
kromě v kostele.
• 8:30 mše sv. na památku Kristo-
va vjezdu do Jeruzaléma, požeh-
nání ratolestí. Věřící se mohou 
připojit modlitbou růžence, a sle-
dovat přenosy mše sv. v televizi.

• Ratolesti požehnané při mši sv. 
jsou k dispozici k rozebrání v 
předsíni kostela. Dbejte přísluš-
ných opatření (roušky, vzdále-
nost apod.) a buďte ohleduplní. 
Ratolestí není mnoho, tak ať vy-
jde na všechny.

• 12:00 Modlitba Anděl Páně
• 15:00 Křížová cesta a Korunka 
k Božímu milosrdenství, věřící 
soukromě.

• 20:00 Modlitba růžence
• V předsíni kostela jsou k dispo-
zici texty modliteb a liturgické 
texty na všechny dny Velikonoč-
ního tridua.

PONDĚLÍ - STŘEDA 
SVATÉHO TÝDNE

• Ranní a večerní modlitba ve 
vlastní režii

• 12:00 Anděl Páně
• 15:00 Korunka k Božímu milo-
srdenství

• 20:00 Modlitba růžence

ZELENÝ ČTVRTEK

Tímto dnem začíná vlastní veliko-
noční slavnost. Dopoledne bisku-
pové s kněžími slaví mši svatou 
(letos pouze biskupové bez kněží), 
tzv. Missa Chrismatis, při které 
posvěcují posvátné oleje k udílení 
svátostí. Večer pak je zvykem sla-
vit mši svatou na památku Posled-
ní večeře Pána Ježíše s apoštoly. 
Při této mši sv. je zvykem, že kněz 
umývá nohy 12 mužům a ženám 
z farnosti. Je to symbolické gesto, 
kterým kněz vyjadřuje svou při-
pravenost ke službě podle příkladu 
Ježíšova. Ten taktéž umyl učední-
kům nohy na znamení toho, že se 
jim vydává ve službě a lásce až na 
dno svého života. Slavení eucharis-
tie je důležitým okamžikem, kdy 
si připomínáme Ježíšova slova, ve 
kterých „předjímá“ svou smrt, ale 
i své zmrtvýchvstání. Chléb a víno 
jsou znamení jeho přítomnosti, ale 
též jeho pokorné vydanosti do ru-
kou hříšníků – tedy i nás, kteří ho 
jako hříšníci přijímáme s vírou, 
že právě skrze Tělo a Krev Ježíše 
Krista jsme spaseni a vykoupeni od 
zla, hříchu smrti. Pamatujte  na to 
při mši sv., které se sice nebudete 
moci zúčastnit, ale můžete přijímat 
Krista duchovně, tedy touhou srd-

ce. Budou k dispozici texty a mod-
litby spojené s liturgií této slav-
nosti. V noci pak bude možné se 
zúčastnit, za předem daných pod-
mínek, soukromé adorace v kostele 
od 20:00 do 7:00 ráno.

Mše sv. bude v Kunštátě v 19:00 
slavena soukromě v kostele.
• V 7:00 Ranní modlitba – věřící 
se mohou připojit modlitbou (viz 
texty).

• V 12:00 Modlitba Anděl Páně a 
Korunky k Božímu milosrden-
ství.

• V 19:00 Mše sv. na památku Po-
slední večeře. Věřící se mohou 
připojit modlitbou (viz texty*).

• Od 20:00 do 7:00 soukromá ado-
race v Getsemanské zahradě. 
Vždy jen za účasti max. dvou 
osob (vyjma rodinných přísluš-
níků).

VELKÝ PÁTEK

Dnes pokračuje slavnost Velikonoc 
dnem, kdy si církev připomíná udá-
losti Ježíšova umučení. Od zatčení, 
přes soud, bičování, křížovou ces-
tu až k ukřižování. Toto všechno 
je součástí obřadů Velkého pátku. 
Tyto obřady jsou zvláštní v tom, že 
jsou nikoliv tryznou nebo jen při-
pomínkou Ježíšovy smrti. Ony jsou 
slavností, kdy si připomínáme ži-
vot, který byl cenou za vykoupení 
nás všech. Uctívání kříže a sv. při-
jímání nám opět připomíná to, co 
jsme slavili již předešlý večer. Kris-
tus se za nás vydal až do nejhlub-
šího dna  na smrt, aby se pro nás 
stal zdrojem života a spásy. On je 
naše spása. Jen v něm můžeme být 
a jsme spaseni. Je to Bůh, který se 
stal člověkem, aby člověka vykou-
pil. SLOVO SE STALO TĚLEM A 
PŘEBÝVALO MEZI NÁMI… Je 
to slavnost vítězného umučení Ježí-
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šova, kdy jsem byl Ježíšovou Krví 
a Tělem spasen. 

Obřady Velkého pátku budou sla-
veny v 15:00 soukromě v kostele.

• V 7:00 Ranní modlitba – věřící 
se mohou připojit doma modlit-
bou (viz texty).

• V 12:00 Modlitba bolestného rů-
žence a Korunky k Božímu milo-
srdenství. 

• V 14:30 Křížová cesta v kostele, 
věřící se mohou připojit soukro-
mě modlitbou jakékoliv křížové 
cesty.

• V 15:00 Obřady Velkého pátku.
• V 19:00 Večerní modlitba (viz 
texty*)

BÍLÁ SOBOTA

Den, kdy Ježíšovo tělo spočinulo 
v hrobě. V pátek před soumrakem 
sejmuli Ježíšovi přátelé, Josef a 
Nikodém, jeho tělo z kříže. Mrtvé 
tělo složili na klín Marii a ta s lás-
kou celé tělo umyla a připravila 
k pohřbu spolu s Máří Magdalenou 
a Janem. Uložili tělo do hrobu a ot-
vor zavalili kamenem. Všude se roz-
hostilo ticho smrti. Bezmoc a strach 
vstoupil do srdcí učedníků. Jejich 
milovaný Pán zemřel jako každý. Je 
ticho a to nejen na zemi, ale i v nebi. 
Celá Bílá sobota je dnem, kdy se 
připravuje nedělní ráno. Po celý den 
církev bdí u Ježíšova hrobu a uvědo-
muje si cenu spásy. Cenu, která byla 
zaplacena za život každého z nás. 
Ale také se připravuje na nedělní 
ráno. Během dne jsou připravováni 
katechumeni (ti, kdo budou pokřtě-
ni) na slavnost Veliké noci Kristova 
vzkříšení, při které přijmou křest. 
Bílá je od toho, že přijímali bílé rou-
cho nově pokřtěných, ve kterém se 
zúčastnili slavnosti Veliké noci. Po 
celý den jste zváni také k modlitbě 

v časech předem určených. Během 
dne k soukromé adoraci v kostele.

Během dne bude, za předem da-
ných podmínek, od 7:30 do 18:00 
příležitost bdít u Kristova hrobu 
v kostele.
• V 7:00 Ranní modlitba – věřící se 
mohou připojit doma modlitbou 
(viz texty).

• Od 7:30 do 18:00 bude soukromá 
adorace u Božího hrobu. Vždy jen 
za účasti max. dvou osob (vyjma 
rodinných příslušníků).

• V 12:00 Modlitba Korunky k Bo-
žímu milosrdenství. 

• V 20:00 Vigilie Slavnosti Zmrt-
výchvstání Páně, věřící se mohou 
připojit modlitbou (viz texty*).

VIGILIE SLAVNOSTI 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

V sobotu večer církev slaví slavnost 
Veliké noci Kristova vzkříšení. Ob-
řady Veliké noci jsou rozděleny na 
čtyři celky: slavnost svíce a světla; 
slavnost Božího slova, slavnost křtu 
a slavnost eucharistie. Tyto čtyři 
prvky: světlo, slovo, voda a eucha-
ristie jsou nesmírně důležité. Svět-
lo jako počátek, kdy jsme poznali 
Boha jako pramen života. Slovo 
jako nasměrování a cesta, kdy jsme 
poznali Krista jako cestu života. 
Voda jako okamžik, kdy jsme Krista 
přijali a spojili se s ním v jeho ži-
votě i smrti, jako pravda o životě. 
Eucharistie, kdy to vše se usku-
tečňuje skrze chléb a víno a skrze 
naše přijímání, se stává skutečným 
životem. SKRZE NĚHO A S NÍM 
A V NĚM! Slavnost Veliké noci je 
pak nedělní slavností po celý rok. 
Ke slavení jste zváni skrze modlitbu 
v čase, kdy bude slavena v kostele.

Slavnost Veliké noci Kristova 
vzkříšení – vigilie, bude slavena 
v 20:00 ve farním kostele soukro-
mě.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
A VELIKONOČNÍ OKTÁV

Neděle Kristova zmrtvýchvstání 
je vrcholem Velikonoc. Největší 
slavností je vigilie na Bílou sobotu 
večer, která přechází ve slavení ne-
děle, kdy zaznívá slavné ALELUJA 
– Chvalme Pána. Kdy se zpívá an-
tifona: „Toto je den, který připravil 
Pán, jásejme a radujme se z něho, 
Aleluja.“ Před evangeliem zaznívá 
slavné Aleluja, při kterém stojíme a 
vyjadřujeme velikou radost z toho, 
že Pán, který chtěl vstoupit do na-
šich životů jako král a mesiáš, jím 
skutečně je. Skrze utrpení a smrt se 
stal vítězem nad smrtí a hříchem. 
Stal se vítězným králem a Pánem 
celého vesmíru. Smrt už nad námi 
nemá vládu, hříchu už nepodléhá-
me. S Kristem jsme přešli ze smrti 
do života. Kdo v něj věří, má život 
věčný.

Tato slavnost je pak prožívána 
dalších osm dnů v tzv. Velikonoč-
ním oktávu až do 2. neděle veliko-
noční, neděle Božího milosrden-
ství.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
bude slavena v 8:30 v Kunštátě a 
v 10:00 v Sebranicích soukromě 
v kostele.
• Mše sv. v 8:30 bude slavena sou-
kromě. Věřící mohou sledovat 
přenos bohoslužeb v televizi.

• Žehnání pokrmů bude odloženo 
na vhodnější období po Veliko-
nocích. O této příležitosti budete 
včas informováni. Jinak si je mů-
žete požehnat také doma.

• V 12:00 Modlitba: Raduj se, 
Královno nebeská…

• Ve 20:00 Modlitba růžence.
*texty - samostatná brožurka

Váš o. Petr Košulič

dokončení ze strany 3
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Ještě v adventním čase, při ká-
vičce ve farní kavárně, nás na-
padla myšlenka uspořádat den 
ručních prací pro maminky a 
děti. A nezůstalo jen u myšlen-
ky. V sobotu 7. 3. dopoledne 
se na faře v Sebranicích roz-
běhly šicí stroje a kluci, holky 
a mamky se společně nořili do 
kouzla šití. Vyráběly se kap-
sičky na svačiny, pytlíky na 
pečivo, povlečení na polštář-
ky, tašky, kapesníčkovníky i 
sukně. Děti se učily používat 
krejčovské metry, křídy, nůžky 
ale i šicí stroje. Většina z nich 
seděla za strojem poprvé, což 
prozrazovaly jejich počáteční 
rozpaky až obavy. Ty se však 
postupně měnily v nadšení, 
když děti sami pozorovaly, 
jak se kus látky pod jejich ru-
kama mění v užitečnou věc. 
Nikdo však netušil, jak bude 
tato dovednost za pár dní uži-
tečná, ba přímo nutná. S vy-
puknutím pandemie korona-
viru se u nás doma jídelna, do 
té doby místo společného se-
tkávání u jídla, změnila v šicí 
dílnu. Bylo třeba ušít spoustu 
roušek, nejen pro drobné zá-
jemce, ale i pro pokrytí vět-
ší poptávky, zvláště pak do 
nemocnice. Brzy ráno jsme 

s dcerami vstávaly, useda-
ly ke strojům a pozdě v noci 
chodily spát. Ušité roušky, 
kterých bylo přes 300, mi-
zely pod rukama, jakoby je 
odnášel proud. A šijeme dál. 
Únavu zahání dobrý pocit 
z toho, že můžeme pomáhat. 
Děkujeme všem, kteří také 
pomáhají, všem, kteří dba-
jí nařízení spojených s ná-
kazou, všem, kteří bojují za 
naše zdraví a životy, všem, 
kteří mají slova útěchy, a 
také všem, kteří se modlí. 
Spojená s ostatními v modlit-
bě cituji slova: „Ten, co bo-
juje za Tebe, je mocnější než 
všechno to, co na Tebe útočí 
(@vzdysbohem).“  

Lenka Čechová

Anketa - doba koronavirová sebráno v Sebranicích

Šicí dílna na faře

V této zvláštní době, kdy nemůžeme 
dělat spoustu věcí, zato velmi inten-
zivně můžeme prožívat dobu postní, 
jsme našim spolufarníkům položili 
dvě otázky:

1. Přinesla Vám omezení kvůli 
pandemii i něco dobrého?

2. Našli jste způsob, jak prožít ne-
děli, když nemůžete být na mši svaté?

Míla Čechová
1. Ano, přinesla mi jistotu Boží 

blízkosti ještě víc než doposud. Vím, 
že Bůh je se mnou, že mě má rád a že 
mě nikdy neopouští. Ale mám nějak 
pocit, že o mně ví ještě víc, mám jis-
totu, že na nic nejsem sama. 

2. Prožíváme nedělní mši sva-
tou u televize, je spousta nabídek na 
youtube. I když jsem nějak nemohla 
zpočátku vstřebat, že nebudu na mši 
svaté v kostele, nebudu přijímat nej-
světější svátost, teď mi to před ob-
razovkou přijde nějak intenzivnější. 
Možná bych řekla, že si mše svaté víc 
vážím a o to víc prožívám eucharistii. 
Snad právě proto, že ji nemohu při-
jmout fyzicky. 

Jindřich, Iva a děti Pavlů
1.  V naší velké rodině teď tráví-

me hodně času spolu. Najednou se 
nespěchá za tím a tím cílem a spous-
ta věcí se ukazuje jako daleko méně 
podstatná, než jak se za normální si-
tuace zdá. Společně doma pracujeme 
a zvelebujeme. Je to dobré, i když ne 
všichni při tom projevují nadšení.

2. Prožívání neděle je u nás asi 
stejné, jako bylo dřív. Chybí nám 
osobní přítomnost na mši a společen-
ství ostatních farníků. V něčem nám 
pomůže sledování televize ČT2, Noe, 
Lux.

Eva Kameníková
1. K tomu dobrému mohu při-

počítat více času na modlitbu, více 
sleduji Proglas a TV Noe, častěji si 
v rodině a s přáteli voláme. Každý 
den koukám na příspěvky pana faráře 
na FB, jestli něco nepřibylo. :)

2. Od první neděle, kdy nebyla 
mše svatá v kostele, se účastníme přes 
internet mše svaté z kostela sv. Tomá-
še v Brně, modlím se s nimi také ve 
20 hodin růženec.

Marta Pitnerová
1. Potvrdilo se mně rčení V nouzi 

poznáš přítele. Při nákupu, když po-
tkám známé, někdo mile pozdraví i 
přes roušku a někdo vybafne: „Dva 
metry.“ Dodržela jsem vzdálenost ve 

frontě jen na délku nákupního vozíku, 
když mě obsluhovala prodavačka. 
S rodinou a přáteli jsem v kontaktu 
přes telefon. Chybí mě kontakt s nej-
mladším vnoučkem, protože se do 
telefonu umí jen usmívat. 

2. Televize NOE je skutečně te-
levize dobrých zpráv. Od pondělí 
do pátku v sedm hodin ráno vysílá 
přenos mše sv. z Vatikánu z domu 
sv. Marty, kterou slouží papež Fran-
tišek. V neděli 10.30 přenos mše sv. 
u nás. Pořady, které vysílá, jsou zají-
mavé a neburcují člověka k obavám 
z budoucnosti. Poslala jsem příspě-
vek, vysílají z darů diváků. Na radiu 
Proglas se společně modlím v pole-
dne Anděl Páně. Finanční příspěvek 
pošlu další měsíc. Přišla jsem na to, 
koho prosit o přímluvu za Kunštát 
za odvrácení zla ze šíření koronaviru 
– p. Ladislava Kubíčka. Těším se, že 
proběhne v září smírná pouť do Slou-
pu a budu se jí moci zúčastnit.

Miriam Mokrošová
1. Omezení jsou opravdu nutná a 

zvlášť v práci mě limitují, ale obtížná 
doba covidová mě naplňuje hrdostí 
na všechny ty anonymní lidi, co s ta-
kovou energií a kreativitou pomáhají 
potřebným.

2. Jsem vděčná za existenci televi-
ze Noe, když nemůžu na mši svatou, 
alespoň ji sleduji právě na Noe.

Alois Havelka
1. Omezení pohybu kvůli pande-

mii nám umožnilo více sledovat du-
chovní pořady na TV NOE a poslou-
chat přenosy z Vatikánu, mší svatých 
a modliteb růžence na radiu Proglas. 

2. Nedělní mše svatá a nejen ta 
nedělní se dá prožít u televize při 
přenosech z různých kostelů nebo 
kaplí. Není to stejný pocit jako účast 
v kostele, ale díky Bohu za to, že tu 
možnost máme.

Pavel Hladil
1. Myslím, že většina dotázaných 

bude mít pocit, že je dobře, že se díky 
pandemii zpomalil jejich život, že si 
to svět taky musí uvědomit apod. To 
já ne. Já doufám, že žiju nejpomalejc, 
co to jde. Akorát jak děcka nechodí 
do školy, tak se víc vidíme. To je dob-
rý. A musel jsem se naučit novou hru 
– BANG nebo jak se to jmenuje. Ale 
odpověď by byla ne. Nic dobrýho na 
tom nevidím.

2. No, a ten způsob prožívání 
pokračování na 6. straně

foto: Lenka Čechová
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co nás (ne)čeká
ŽEHNÁNÍ KOL 
A MOTOREK

26. dubna - zrušeno

SVÁTEK SV. JOSEFA 
DĚLNÍKA, 1. května 

mše na zámku přesunuta na 
jiný termín (bude upřesněn na 

začátku května)

VÝLET DĚTÍ PŘED 
1. SV. PŘIJÍMÁNÍM

2. května 
přesunuto na jiný termín  bude 

upřesněn na konci května

POUŤ HASIČŮ 3. května 
zrušena

POUTNÍ SLAVNOST SV. 
STANISLAVA

10. května 
bude upřesněno na konci dub-

na s ohledem na situaci

SLAVNOST PRVNÍHO 
SV. PŘIJÍMÁNÍ

17. května
vše co souvisí s udílením sv. 

přijímání, je přesunuto na jiný 
termín  bude upřesněn na kon-
ci května  nejdříve však září 

2020

FARNÍ POUŤ DO LURD
přesunuta na jaro 2021 (termín 

je předběžně od 11.5. do 
18.5.2021). Zálohy budou 
převedeny do dalšího roku. 

Kdo by chtěl svou účast zrušit, 
pak kontaktujte CK Voma

Svátost smíření
Přátelé, současná situace nám sice 
dovoluje, aby svátost smíření moh-
la proběhnout, ale vzhledem k situ-
aci nejsem nakloněn tomu, aby se 
tak stalo. Ne kvůli mně, já strach 
nemám, ale spíše kvůli Vám, 
abych nebyl zdrojem a přenašečem 
nákazy pro vás. Z toho důvodu 
není žádoucí, abychom sv. smíření 
udělovali, jak je tradičně zvykem. 
V letošním roce bude slavení svá-
tosti smíření přesunuto na dobu po 
Velikonocích. Zde je třeba připo-
menout důležitost dokonalé lítosti. 
To zmiňuje Apoštolská penitenciá-
rie v poznámce o svátosti smíření 
v situaci současné pandemie: 

„Tam, kde se jednotliví věřící 
ocitli v bolestné nemožnosti přijí-
mat svátostné rozhřešení, je třeba 
připomenout, že dokonalá lítost, 
vycházející z lásky k Bohu milo-
vanému nade všechno, vyjádře-
ná upřímnou žádostí o odpuštění 
(takovou, jakou je kajícník v této 
chvíli schopen projevit) a dopro-
vázená votum confessionis, tj. pev-
ným předsevzetím jít co nejdříve ke 
svátostné zpovědi, získává odpuš-

tění hříchů, a to i smrtelných (srov. 
KKC, č. 1452).“

S ohledem na množství věří-
cích a na věk poměrně velkého 
počtu účastníků je skutečně lépe 
slavení svátosti smíření přesunout. 
Doporučuji tedy osobně každému 
vykonat alespoň tyto kroky:

1. Modlitba  – vlastními slovy 
nebo kancionál č. 045 (ne strana)

2. Zpytování svědomí – podle 
zpovědního zrcadla a zodpovědně 
vůči sobě samým, možno dle kan-
cionálu.

3. Upřímně litovat  – zde můžete 
použít modlitbu 046 A nebo B

4. Jako součást lítosti se můžete 
pomodlit modlitbu žalmu č. 052

Důležitá poznámka: Toto nena-
hrazuje samotnou svátost smíření. 
Pokud by ale skutečně měl někdo 
vážný problém (tj. situace těžkého 
hříchu, nebezpečí smrti nebo ne-
mohl stav hříchu překlenout apod.) 
je možné telefonicky domluvit ter-
mín a čas. Prosím, nezneužívejte 
této možnosti kvůli skutečně po-
třebným.

S požehnáním + o. Petr

dokončení ze strany 1

Anketa dokončení ze strany 5
nedělí beze mše a bez setkávání se 
s ostatními dobrými lidmi z farnosti 
je taky na prd. Prostě něco v té neděli 
chybí.

Lenka Císková
1. Mám perfektně uklizeno. Do-

konce jsem v kuchyni seřadila ko-
ření podle barev. Naučila jsem starší 
vnoučata 2 modlitby a mimino říkat 
Amen. Oprášila jsem si kuchařské 
dovednosti. Sama jsem se naučila po-
řádně modlit  „růženec“.

 2. Nejenom neděli ☺. Každý 
večer se manžel se mnou modlí v 8 
růženec. Začátky byly krušné (bylo to 
pro oba  pěkně trapné a divné). Také 
jsme se u toho pekelně hádali, protože 
tím, že jsme to neuměli, tak si man-
žel vzal na pomoc Google a internet 
a já starou modlitební knihu. Vždy 
jsme museli udělat přestávku stylem: 
„Bože, promiň, až se dohádáme, bu-
deme pokračovat…“ Ale  pokračo-
vali jsme! Jen Honza dostal „milost“ 
a má jen jeden desátek denně ☺.

Radka Olšanová
1. Jako rodina jsme více pohro-

madě, máme na sebe více času.

2. Sledujeme přenosy mší svatých 
v televizi.

Jarek Kintr
1. Začal jsem si vážit obyčejných 

věcí. Celý pracovní den mám na ob-
ličeji respirátor. Teď vím, jak je fajn 
vidět lidskou tvář, volně se nadech-
nout atd.

2. V neděli se sejdeme s dět-
mi na bohoslužbu slova. Máme 
štěstí na krásné texty evangelií. 
Oceňuji, že teď mohu být aktérem 
nikoliv jen pasivním příjemcem. Je 
to cenná zkušenost, že i v těchto pod-
mínkách můžeme dobře prožít neděli 
s Hospodinem.

Katka Kintrová
1. Více si telefonuju se svým brat-

rem, který žije v Praze a se kterým se 
vídáme jen zřídka.

2.  Při bohoslužbě slova čteme 
texty, povídáme si o nich a většinou 
se dostane i na další témata, při kte-
rých mohu dětem předat něco z osob-
ních zkušeností s Bohem a s vírou. 
V běžném dni na takové sdílení do-
chází jen vzácně.        Anketu připravili

 Marek a Monika Lepkovi

né i nejmenším dětem a vhodné 
k prohlížení i komentovanému 
čtení najdete v sešitu „Veliko-
noční příběh“ Anselma Grüna, 
který vydalo Karmelitánské 
nakladatelství vloni. Obsahuje 
minimum textu. 

Pro aktivní rodiče připra-
vil časopis DUHA na letošek 
skládačku „Setkání u hrobu“, 
kde je na každý den ilustrace 
a text z Písma k otočení. Mají 
také speciální „antivirový balí-
ček“ s tématy – Aby nám bylo 
doma dobře, jak se modlit rů-
ženec v rodině nebo biblické 
kvarteto. Kromě toho na webu 
mojeduha.cz najdete nově ce-
lou podstránku „Barevný výr“ 
– na každý den Svatého týdne 
sem dobrovolníci vložili mini-
málně pět námětů pro činnosti 
s dětmi. 

Možná ale, že už nepotřebu-
jete další nápady, jenom klidné 
spočinutí. Jedno je jisté  žijeme 
v náročných časech a není snad-
né vydržet ani sám se sebou, na-
tož delší dobu na jedné hromadě 
s celou rodinou. Pokud je to ale 
jen trochu možné, naplánujte 
každý den malou procházku 
s drobným cílem (výlet ke kříž-
ku, o kterém si něco zjistíme, 
ke studánce v okolí, k potoku, 
do míst, kde jsme ještě nebyli 
a kousek tam popojedeme au-
tem…). Uvidíte, že vám to po-
může cítit se trochu víc sváteč-
ně. Požehnaný velikonoční čas 
a hodně sil přeje

Irena Kintrová

Domácí nedělní mše svatá      foto: rodina Pavlů


