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slovo otce Petra
Drazí farníci, farnice a farní-

čata!
V současné situaci, kdy jedno 

nařízení vlády ČR stíhá druhé a 
kdy se vše mění jak na koloto-
či, kdy je člověk zmatenější než 
kdykoliv dřív, protože netuší, co 
a jak, bych vás chtěl povzbudit 
k radostné důvěře v Boha. Dů-
věře, která je naší vnitřní radostí 
a jistotou, i když se kolem nás 
vše stále mění. Jeden se nemění, 
a to je Bůh. Svatá Terezie Veliká 
(z Avily) napsala jednu duchov-
ní báseň - modlitbu. V ní jakoby 
chtěla povzbudit i nás:

Nic ať tě neznepokojuje,
nic ať tě neděsí.
Všechno pomíjí.
Bůh se nemění.

Trpělivostí dosáhneš všeho;
kdo má Boha,

tomu nic neschází.
Bůh sám stačí.

Chci Vás povzbudit k víře a 
odvaze. Bůh je ten, kdo zůstá-
vá, i když se vše mění a jisto-
ty kolem nás se hroutí. Ať už 
jsou to politické jistoty, kdy 
vidíme chaotická rozhodnutí 
našich vládních představitelů. 
Anebo slyšíme o mocichtivosti 
a ziskuchtivosti lidí kolem nás. 
O manipulaci a všem, co je ne-
příjemné a zavádějící. Je toho 
hodně. Tak trochu chaos a blá-
zinec. Uchovejte si trpělivost, 
důvěru a odvahu. Bůh je s Vámi 
a nikdy své věrné neopouš-
tí. Ani když se nic neděje, ani 
když se toho děje hodně. Není 
čas na strach a obavy o život. 
„Ten, kdo má svůj život rád, 
ztratí ho.“ To proto, že se o něj 
bojí. Zavírá se do svého světa, 
do svých zákoutí a před lidmi 
kolem sebe. Strach ho spoutává 
a bere mu odvahu žít s lidmi. A 
křesťan je povolán k životu. To 
neznamená být nezodpovědný, 
ale v důvěře v Boha žít svůj 

Organizace bohoslužeb od 11. května
Tiché Velikonoce 2020        foto: o. Petr a Jiří Votoček

Od pondělí 11. května jsou 
podle dekretu J. E. Dominika 
kardinála Duky možné boho-
služby do 100 osob, a to za 
splnění daných podmínek.

Mezi účastníky se nepočíta-
jí tito: kněz, jáhen, kostelník, 
varhaník, ministranti, zpěváci. 
Z toho plynou zásadní důsled-
ky pro organizaci bohoslužeb 
ve farnosti:

1. Bohoslužby ve všední 
dny budou podle obvyklého 
rozpisu – viz ohlášky na inter-
netových stránkách farnosti – 
a začnou od úterka 12. května.

2. Nedělní bohoslužby bu-
dou také podle tradičního roz-
pisu a začnou od neděle 17. 
května.

3. Bohoslužby v kaplích 
v současné situaci nebudou, 
ale budou se konat bohoslužby 
ve farním kostele ve stejném 
čase. V kaplích začnou od 
června 2020 tak, jak bylo pů-
vodně plánováno. 

4. Ostatní svátosti jsou udí-
leny podle samostatných pra-

videl.
5. Prosím seniory, lidi 

s oslabenou imunitou a ty, 
kteří mají případné respirační 
potíže, aby prozatím zůstali 
doma v režimu „televizní ob-
razovky“.

Mše sv. jsou možné při do-
držení čtyř podmínek: 

• Všichni příchozí si při 
vstupu do kostela dezinfikují 
ruce – viz dezinfekce.

• Po celou dobu mše sv. 
mají na ústech i nose roušku.

• Při pozdravení pokoje se 
nepodávají ruce.

• Svaté přijímání je podá-
váno pouze tzv. na ruku – vy-
světlení této praxe viz článek: 
Přijímání na ruku. Na sv. přijí-
mání lze roušku sejmout.
Dezinfekce rukou

Svěcená voda nebude až do 
odvolání používána. Nehle-
dejte ji! Při vstupu do kostela 
je třeba si dezinfikovat ruce. 
K tomu je v místě kropenky 
umístěn bezdotykový dávko-

pokračování na 2. straně

život. Důvěra v Boha nezna-
mená nezodpovědnost, ale od-
povědný přístup a úctu k lidem. 
Naše úcta k ostatním může být 
vyjádřena třeba tím, že budeme 
mít vždy tam, kde je třeba, na 
ústech i nose roušku. Budeme 
dodržovat pravidla hygieny. 
Umyté ruce, dezinfekce apod. 
Dodržování pravidel hygieny 
a ochrany je naší úctou k li-
dem, naší trpělivostí se sebou 
samými, naší odvahou překo-
nat sebe (špatně se mi dýchá a 
mluví přes roušku, ale vydržím 
to). Ale to vše v důvěře v toho, 
který je Pánem života. Bez něho 
ani vlas z hlavy nespadne, tím 
spíše život. Ani ho nezískáme, 
ani neztratíme. Buďme zodpo-
vědní a mějme důvěru v Boha, 
protože být zodpovědný zna-
mená věřit Bohu a žít. 

Nic ať vás neznepokojuje,
nic ať vás neděsí.

Kdo má Boha,
tomu nic neschází.

Bůh sám stačí – 
Solo Dios basta.

S požehnáním + o. Petr
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dokončení ze strany 1
vač dezinfekce - na každé stra-
ně jeden. Není třeba se ničeho 
dotýkat, nic mačkat. Při vstu-
pu strčte ruku pod senzor a 
ten stříkne dávku dezinfekce. 
Rozetřete po dlaních a hřbetu 
ruky. Senzor sám dávkuje ur-
čité množství dezinfekce. Po-
kud Vám nestačí jedna dávka, 
postup opakujte.

Přede mší sv. si dezinfikují 
ruce všichni přisluhující. Před 
sv. přijímáním si opět dezinfi-
kují ruce i všichni podávající, 
stejně tak i po něm. Po mši sv. 
je dezinfikován celý liturgický 
prostor.

Prosím v prostoru koste-
la nechoďte nikam, kde není 
nutné, abyste byli - kaple, 
zákristie apod. Boční vchody 
kunštátského kostela nebudou 
v neděli otevřeny. Přístup do 
kostela bude jen přes hlavní 
vstup. V Sebranicích všichni 
včetně ministrantů musejí přes 
hlavní vstup kvůli dezinfekci.
Roušky

Po celou mši sv. je třeba mít 
na ústech i nose roušku. Může 
nám to být nepříjemné, špatně 
se nám dýchá a možná rouš-
ky přinášejí i další problémy. 
Musíme být trpěliví. Rouška 
nechrání nás. To je třeba si 
uvědomit. Chrání druhé před 
námi, před našimi bacily a 

viry. Proto je nutné a žádoucí, 
aby rouška zakrývala nejen 
ústa, ale i nos, i když se nám 
špatně dýchá a mluví. Musíme 
to udýchat a rozdýchat. Rouš-
ku sejmeme pouze na sv. přijí-
mání, poté si ji opět nasadíme.
Pozdravení pokoje

Gesto pozdravení pokoje, 
podání ruky, se vynechává. 
Znamená to, že si nepodává-
me ruce, ale vyjádříme toto 
gesto jinou formou pozdravu. 
Rodinní příslušníci – tj. ti, kdo 
sdílejí jednu domácnost, si 
ruce podat mohou. Ostatní vy-
jádří pozdravení pokoje jinou 
vhodnou formou – pozdrav 
očima, úklona apod.
Svaté přijímaní

Svaté přijímání neboli přijí-
mání Eucharistie se děje pouze 
tzv. na ruku. Jak se to dělá? To 
bude vysvětleno před vlastním 
sv. přijímáním. V článku „Při-
jímání na ruku“ máte stručný 
popis, jak na to, a význam 
toho, co děláme. Jiná forma 
sv. přijímání je v této situaci 
nepřípustná. Výjimkou je pře-
dem dohodnutý způsob (pití 
z kalicha apod., pokud nemů-
žete přijímat jinak). Je třeba se 
domluvit v zákristii.

To vše platí až do odvolání 
pro farnosti Kunštát i Sebrani-
ce.

o. Petr

Současná situace nás nutí, aby-
chom některé své zvyky změnili. 
Byli jsme zvyklí, že Eucharistie 
se do rukou prostě nebere. To 
vyjadřuje vědomí úcty k euchari-
stickému Tělu Ježíše Krista. Dnes 
je třeba si uvědomit, že současná 
situace nám nabízí možnost po-
chopit a plně docenit gesto i po-
stoj přijímání Eucharistie tzv. „na 
ruku“, aniž bychom umenšili naši 
úctu k Tělu Kristovu. Mnohdy to 
máme odpozorované od druhých, 
kteří tento způsob přijímání prak-
tikují běžně. Bohužel často se ale 
objevují i různé nešvary. Proto je 
třeba si jasně vyložit, jak a co dě-
láme. Vše bude vysvětleno ještě 
při bohoslužbě. 

Mluvíme o přijímání na ruku, 
ale používáme ruce obě. Důleži-
té!!! Nejde o to, že nastavíme jed-
nu ruku v gestu „Dej“, ale „Přijí-
máme“ s pokorou a úctou na obě 
ruce. 

Gesto: Levou ruku položíme 
nataženou dlaní nahoru asi ve 
výši prsou. Pravou rukou pak ja-
koby levou ruku podepřeme. Le-
váci mohou dělat toto gesto ob-
ráceně (pravá nahoru, levá dolů). 
Palec pravé (levé) ruky zůstává 
volně do prostoru. To proto, aby 
případně mohl hostii přidržet (při-
tisknout k dlani), aby nespadla na 
zem. Nedělejte z dlaně mystičku 
ani nic podobného. Rozhodně to 
nepomáhá k tomu, aby hostie ne-
vypadla. Spíše to často nebezpečí 

jejího pádu zvětšuje. Nedávejte 
ruce příliš nahoru ani příliš dolů. 
Pokud jsou moc nahoře, hostie se 
špatně pokládá (podávající musí 
vytočit loket a tím ohrozit někoho 
ve svém okolí), pokud jsou příliš 
dole, může je podávající i minis-
trant snadno přehlédnout. Plocha 
dlaně levé ruky symbolizuje oltář, 
na který je pokládán chléb života 
a my ho s vírou přijímáme. Dla-
ně jsou ve výši prsou, tzn. blízko 
našemu srdci, protože přijímáme 
Krista srdcem.

Postoj: Přistupte ke sv. při-
jímání. Nastavte ruce, jak bylo 
popsáno výše. Kněz řekne: „Tělo 
Kristovo.“ Vy odpovíte: „Amen.“ 
Poté kněz položí hostii na vaši 
dlaň. Vy uděláte úkrok bokem, 
abyste umožnili přistoupit dalším, 
a pravou rukou uchopíte hostii a 
vložíte si ji do úst. Pak se vrátíte 
na své místo. Eucharistii si neod-
nášíme do lavice, je nutné ji při-
jmout tak, aby kněz (podávající) 
viděl, že jste ji přijali do úst. Od-
pověď na výzvu kněze „Amen“ 
je třeba říci nahlas. Je vyznáním 
naší víry v Kristovu přítomnost 
v Eucharistii.

Vše ještě vysvětlím při boho-
službách. Chci Vás tímto poprosit 
o trpělivost. Pokud praktikujete 
tento způsob přijímání, bude to 
opakování. Pokud víte o nějakém 
svém nešvaru, pak je to výzva. 
Pokud jste to nikdy nedělali, pak 
se toho nebojte.             o. Petr

Přijímání na ruku

Svátek sv. 
Josefa sla-
víme každý 
rok dvakrát 
(19. března 
a 1. května), 
což svědčí 
o jeho vel-

kém významu pro církev. V roce 
1937 ustanovil sv. Josefa za nebes-
kého ochránce pracujících Pius XI.  
V roce 1955 mu právě jako vzoru 
dělníků Pius XII. určil jako další 
den právě 1. máj. Tím svátek práce 
postavil pod jeho ochranu. 

Slavením památky Josefa děl-
níka je vyzdvižena hodnota práce 
a její význam v přirozeném i nad-
přirozeném řádu, pro život zde i na 
věčnosti.

Svatý Josef nebyl totiž jen 

„svatý doprovod Panny Marie a 
Ježíše“. Patřil do stavu dělníků a 
musel snášet tíži chudoby pro sebe 
a pro Svatou rodinu, jejíž byl peč-
livou a láskyplnou hlavou. Jemu 
bylo svěřeno Božské Dítě, když na 
ně poslal Herodes úkladné vrahy. 
Svým životem a věrným plněním 
každodenních povinností zanechal 
příklad všem, kteří si musí vydělá-
vat na chléb prací svých rukou. Prá-
vem byl nazván spravedlivý, neboť 
je živým příkladem křesťanské 
spravedlnosti, která má vládnout 
v sociálním životě. 

Každý muž ví, jak těžké je se ctí 
dostát všem svým povinnostem a 
postarat se o rodinu. Proto se právě 
se sv. Josefem a jeho životem mů-
žeme i dnes ztotožnit a mít v něm 
silného patrona a spojence.        -pk-

Svatý „Josef - dělník“ vzor pro muže
Kunštát je 
velmi malé 
m ě s t e č k o , 
a přesto má 
kostel zasvě-
cený tomu 
největšímu 
patronu Pol-

ska  - sv. Stanislavovi. 
Co o něm víme? Narodil se 

okolo roku 1030 ve šlechtické ro-
dině. Byl vzdělaný a brzy se stal 
biskupem. Byl člověkem pevných 
zásad, který veškerý svůj majetek 
rozdal. Vždy stál na straně chu-
dých a potřebných.

Za jeho mučednickou smrtí 
stojí jeho nekompromisní postoj 
k způsobu života krále Boleslava 
II., kterého neváhal exkomuniko-
vat pro jeho špatnosti a krutost.  
Za svůj čin byl roku 1079 přímo 
v chrámu sv. Michala ve Skalce 
u Krakova zabit ránou mečem do 

hlavy právě tímto králem a násled-
ně byl na jeho pokyn i rozčtvrcen.  
Jeho svatořečení se konalo v Assi-
si roku 1253 z rozhodnutí papeže 
Inocence IV.  

Jeví se jako nejpravděpodob-
nější, že náš kostel byl vystavěn na 
památku kanonizační cesty, když 
se zde zastavili k odpočinku pol-
ští vyslanci. Než došli z Assisi do 
Hnězdna, několikrát se zastavili 
k odpočinku a pravděpodobně na 
těchto místech byly kostely zasvě-
ceny tomuto významnému polské-
mu světci.

Je symbolické, že se jedná prá-
vě o sv. Stanislava. Jeho povaha je 
Kunštátským tak blízká. V přípa-
dě, že jsou přesvědčeni o pravdě, 
pak ze svých postojů a zásad nikdy 
nesleví stejně jako sv. Stanislav. 
Byl ve své víře pevný a neústup-
ný.  Jeho atributem jsou vždy meč 
a biskupské pontifikálie.           -pk-

Proč zrovna sv. Stanislav?
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PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA - „CESTOU SVĚTLA“
Milé sestry, milí bratři,

tento list jsem začal připravovat 
ještě před vypuknutím pandemie 
COVID-19 a přál jsem si vás v něm 
pozdravit na začátku velikonoční 
doby a povzbudit k radostnému a 
důvěrnému životu ve vzájemném 
společenství s Kristem, vítězem 
nad smrtí a zlem i v našem životě. 
Mezitím se udály věci, které si vy-
nutily mnohé zásadní změny v pro-
žívání každodenních zvyklostí. Jak 
budou tyto změny trvalé a jestli se 
vše po čase vrátí k původnímu sta-
vu, ví jen Bůh. Je však pravděpo-
dobné, že mnoho věcí bude zcela 
jiných. Doba, která čeká před námi, 
přinese jedinečnou příležitost a 
možnost – vše otevřít Duchu Sva-
tému. To bude náš úkol, na který se 
máme prožitím těchto Velikonoc 
připravit.

Po letošní zvláštní postní 
době a neobvykle prožívaných 
velikonočních svátcích, kdy 
jsme zůstali ve svých domo-
vech spojeni pouze prostřednic-
tvím sdělovacích prostředků,  
si možná více než kdy předtím kla-
deme podstatnější otázky o hodno-
tě a smyslu našeho života a o tom, 
co je v něm důležité.

Co je důležité v této době? 
Co bude důležité za měsíc, za 
rok…? Co nás jednou čeká po 
smrti, až odevzdáme do Bo-
žích rukou všechno, co jsme zde 
vykonali, ať už dobrého či špatné-
ho? Co jsme předali našim blíz-
kým? Jak budou pokračovat vzta-
hy, které jsme se snažili vybudovat?

Podobné otázky mohou vést 
věřícího člověka ke dvěma součas-
ným a správným posto jům: k pros-
bám o odpuštění, a také k díkům.

Velikonoce, jako největ-
ší křesťanské svátky, jsou vel-
kým rozhraním. Na jedné stra-
ně utrpení, ponížení, prohra a 
smrt, na druhé straně radost ví-
tězství, sláva a život. Ale týká  
se toto rozhraní i nás? V souvislosti 
se vzkříšením Pána Ježíše nás může 
napadat: Je to vůbec možné? Dá se 
zmrtvýchvstání nějak pochopit? 
Podobně jako třeba jeho narození 
nebo smrt na kříži? S tím máme ka-
ždý nějakou zkušenost a dokážeme 
si to představit. Ale jak si předsta-
vit zmrtvýchvstání? Vždyť to není 
přirozená zkušenost žádného z nás,  
a navíc nikdo z lidí nebyl bezpro-

středním svědkem vzkříšení.
Zde je třeba vycházet z toho, 

že Ježíšovo zmrtvýchvstání je sice 
událostí našich dějin, která se stala 
v konkrétním čase a na konkrét-
ním místě, ale určitým způsobem 
právě tyto dějiny převyšuje. Svě-
dectví Nového zákona nepodáva-
jí zprávu o samotné události, ale  
o setkáních a rozhovorech, které 
naprosto zřetelně vyplývají a od-
kazují na zmrtvýchvstání jako na 
událost, k níž muselo dojít. Apoš-
tolové Petr a Jan 
říkají před vele-
radou: „Je přece 
nemožné, aby-
chom nemluvili 
o tom, co jsme 
viděli a slyšeli.“ 
(Sk 4,20) A tak 
je slovo „zmrt-
výchvs tán í“ 
v biblické řeči 
vyjádřením ně-
čeho, co uniká 
naší zkušenosti. 
Z toho pra mení 
i námitky a pochybnosti. Někte-
ré vyvrací už Písmo, ale existují i 
další.

Nebyla Ježíšova smrt jen zdán-
livá?

Bylo by to vůbec možné po 
takovém mučení, jak je popisuje 
Písmo? Po evidentním probodení 
srdce římským vojákem, po jistotě 
všech, kdo stáli okolo?

Faktem je, že všichni, a to 
nejen pod křížem, ale i ti, kte-
ří umučené tělo připravovali  
k pohřbu, byli zcela přesvědčeni 
o Ježíšově smrti. Proto lze s jistotou 
tvrdit, že jeho smrt byla skutečná.

Pochybnost další: Nemoh-
li být učedníci obětí sebekla-
mu vycházejícího z jejich víry  
a fantazie? Není to tak, že zmrt-
výchvstání má původ ve víře 
učedníků, že nešlo o historic kou 
událost, ale o jejich subjektivní 
zážitek a jejich fantazii? Pravdivě 
řečeno, oni něčeho takového ani 
nebyli schopni. V tomto případě je 
dobré mít na paměti, že sami apoš-
tolové se po ukřižování ve strachu 
o svůj život skrývali. Neočekávali 
zmrtvýchvstání, a stejně tak ani 
neočekávali smrt svého Pána, pro-
tože nerozuměli Písmu. (Lk 24, 25) 
Oni uvěřili, pro tože se opět setkali 
s živým Kristem. Jejich víra byla 

založena na zcela reálné události 
těchto setkání. Vždyť ukřižovaný 
a zmrtvýchvstalý Ježíš „byl viděn“. 
Nebo se také používá termín „zjevil 
se“ – a to nejen Petrovi, apoštolům, 
ženám, ale i mnoha dalším lidem. 
Víra ve zmrtvýchvstání je od po-
čátku přesvědčením založeným na 
faktu reálné události. Není to mýtus 
ani halucinace nebo nějaká fanta-
zie, ani výmysl prvních křesťanů.

Zmrtvýchvstání tedy rozhod-
ně není „výtvorem víry“. Naopak, 

setkání se 
zmrtvýchvsta-
lým Kristem se 
stalo základem 
víry prvních 
křesťanů. Pro-
to svatý Pavel 
píše korintským 
křesťanům, kte-
ří měli o zmrt-
v ý c h v s t á n í 
pochybnosti, 
velmi energic-
ky: „A jestliže 
Kristus nevstal, 

marné je naše kázání, marná je naše 
víra.“ (1 Kor 15,14) Ježíšovo zmrt-
výchvstání je ústředním bodem 
nejen hlásání víry, ale i vrcholem 
dějin potvrzujícím nový velikonoč-
ní vztah mezi Bohem a námi. Tepr-
ve zmrtvýchvstání je rozhodujícím 
momentem pro pocho pení Božího 
zjevení v Ježíši Kristu, celého jeho 
života, činnosti a poslání. A zmrt-
výchvstalý Kristus na každého 
z nás čeká na cestách našeho života. 
Právě tam se s ním můžeme setkat. 
S Ježíšem, který dává pokoj. I bis-
kup ve jménu Krista říká: „Pokoj 
vám.“

Naplnění slov „pokoj vám“ (šá-
lóm) stále nově objevujeme. Řekl 
bych, že jejich význam objevujeme 
právě uprostřed všech možných 
nejistot. Nejistot, které se týkají 
rodiny, spo lečnosti, pandemie, vše-
ho, co vnímáme, že nás ohrožuje a 
staví proti Bohu. A právě do našich 
každodenních obav a nejistot za-
znívá velikonoční poselství, že Je-
žíš zvítězil. Proto se nebojme. Jeho 
vítězství sice ještě není v mnoha 
ohledech zřejmé, ale už nyní je zde 
přítomné.

S Ježíšem, kterého vede Duch 
Svatý, přichází pokoj. Také s těmi, 
kteří jsou vedeni Duchem Svatým, 
přichází pokoj, jistota, stabilita. 

V nejistém světě a ve všem, co je 
v něm hříchem pokažené, bychom 
my, jako jeho učedníci, měli být 
těmi, kteří budou zaručovat stabi-
litu, kteří budou pramenem naděje 
pro náš reálný, nikoliv vysněný 
svět. Jsme těmi, kterým sám Pán 
Ježíš říká: „Pokoj vám!“ „Nebojte 
se!“ „Já jsem s vámi!“ Ať nás tato 
radostná jistota vede k životnímu 
postoji Panny Marie, abychom s ní 
osobně řekli Bohu: „Zde jsem.“

Rozlučme se s myšlenkou, že 
na všechno v životě budeme tak 
připraveni, že nás nic nepřekva-
pí. Naopak. Posilněme v sobě 
jistotu, že pokud přijmeme poslá-
ní být svědky Božího království 
vždy a všude tam, kde žijeme, on 
bude s námi. „Hle, já jsem s vámi  
po všechny dny až do konce světa!“ 
(Mt 28,20) Ať tato jistota majáku 
nad rozbouřenými vodami, jistota 
pevného bodu, kterým lze pohnout 
zeměkoulí, proměňuje – stejně jako 
kdysi u apoštolů – naše nejistoty 
v radostnou důvěru.

Ježíš nás vybízí k tomu, aby-
chom ve svém náboženském ži-
votě neulpěli na povrchu, ale byli 
jeho učedníky v tom podstatném 
– abychom mu ve všech okolnos-
tech doby věřili a abychom se s ním 
v síle Ducha Svatého vydali Bohu 
Otci i druhým lidem. A k tomu nám 
dává sám sebe jako pokrm obsahu-
jící potřebnou energii. Eucharistií 
přijímáme účast na jeho poslání (a 
to i tehdy, když v čase nouze přijí-
máme jen svojí touhou).

O Velikonocích má být upev-
něna naše víra. A ta, i když je 
osobní, nikdy není jen sou kromou 
záležitostí. Křesťany jsme se stali 
pro druhé. Společně s nimi žijeme 
víru a jdeme ke Kristu. Když si 
otevřeme Skutky apoštolů, mů-
žeme se v určitém idealizovaném 
pohledu dočíst o tom, jak žilo 
první společenství církve. Tito vě-
řící si silně uvědomovali, že patří  
k sobě, že tvoří jednu rodinu (4,32), 
vnímali potřeby druhých věřících – 
nikdo neměl nouzi (srv. 2,45; 4,34), 
„vytrvale poslouchali učení apošto-
lů, byli spolu, lámali chléb a modlili  
se“ (srv. 2,42), pobývali v chrámě, 
společně chválili Boha. (srv. 2,46-
47) Nutno dodat, že „nejen“. Jistě 
měli své rodiny, svá zaměstnání, 
přání, obavy, své slabosti apod.

pokračování na 4. straně
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co nás čeká
NEDĚLE 10. května 
ještě není možné konat 

veřejné bohoslužby. Poutní 
slavnost přesunuta na 

neděli 17. května

POUTNÍ SLAVNOST 
SV. STANISLAVA, 
patrona a ochránce 

farnosti a města
Neděle 17. května

již mohou být veřejné boho-
služby do 100 osob

budou pouze slavnostní 
bohoslužby v 8:00 a v 11:00

SLAVNOST 
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ
Čtvrtek 21. května 

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

GENERÁLNÍ ÚKLID 
LIPKY PŘED POUTÍ 

BRIGÁDA
Čtvrtek 28. května od 16:00

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO

- POUŤ LIPKA -
Neděle 31. května

mše sv. v 11:00 na Lipce

 SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Neděle 7. června 
8:00, 11:00 - mše sv. Kunštát

9:30 - mše sv. Sebranice

SLAVNOST TĚLA 
A KRVE PÁNĚ

Neděle 14. června 
8:00, 11:00 - mše sv. Kunštát

9:30 - mše sv. Sebranice

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 
přesunuto na 

neděli 4. října 2020
při mších sv. 

11:00-Kunštát 9:30-Sebranice

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
od 12. května úterý a čtvrtek 
od 18:30 (v úterý po mši sv.)
Pobožnosti veřejně přístupné 
v obcích v kaplích nebudou, 

pouze ve farním kostele.

LETNÍ TÁBORY 2020
Vážení rodiče, 

vzhledem k příznivému vývoji současné situace to vypadá, že 
tábory KR Kunštát proběhnou v plánovaném termínu 

1.-11. července. Pokud chcete své děti přihlásit, napište nám 
na e-mail tabory.krkunstat@gmail.com nebo si vyzvedněte 
přihlášku v kostele. Děti prosím přihlašujte do 15. května.

Za pořadatele Vojtěch H. + Vojtěch P.

Kunštátské kříže známé i neznámé - 10. část

Na první fotografii je kříž sto-
jící u silnice ze Sychotína do 
Hlubokého. Je to litinový kříž 
na mramorovém podstavci. Byl 
postaven roku 1890 u silnice do 
Hlubokého a věnován mládeží 
obce Sychotín. Nápis na kříži: 
Pochválen buď Pán Ježíš Kris-
tus.

Poblíž hotelu Rudka stojí 

smírčí kámen s reliéfem latin-
ského kříže pocházející z 18. 
století. Tato památka byla  
v  80. letech minulého století 
při opravě silnice přemístěna 
asi o 15 metrů z levé strany na 
pravou na mez směrem k Rud-
ce. V archivech se nepodařilo 
zjistit důvod vybudování tohoto 
pomníčku.           Alois Havelka

A jak se na tyto křesťany díval 
svět?

Je to možná překvapující, ale 
„byli všemu lidu milí“. (srv. 2,47) 
I když to samozřejmě neznamená, že 
každý a každému. Není to vyjádření 
i naší touhy?

Víru, kterou jsme přijali od Boha 
jako dar a se kterou jsme se setkali u 
rodičů nebo u ji ných lidí, máme pro-
žívat společně. Co to znamená? Že 
si máme navzájem pomáhat podle 
svých schopností, vzájemně se po-
vzbuzovat k životu z víry, dělit se 
s druhými o svoje osobní zkušenosti 
s Bohem, svědčit o jeho kráse a dob-
rotě, společně se modlit a dělat to, co 
máme. A hlavně se nebát.

Jak je v této velikonoční době 
možné vstoupit do rozhovoru s Bo-
hem, do modlitby?

Způsobů je mnoho a každý 
máme „své vyzkoušené“. Přesto 
chci nabídnout další.

Ve čtrnácti zastaveních postní po-
božnosti křížové cesty jsme před ča-
sem prožívali události spojené s Je-
žíšovým odsouzením, utrpením a 
smrtí na kříži. Ve čtrnácti zastave ních 
velikonoční pobožnosti Cesty světla, 
která byla poprvé oficiálně slavena v 
římských katakombách v roce 1990, 
můžeme vstoupit do fascinujících a 
radostných událostí ná sledujících po 
Ježíšově zmrtvýchvstání a připojit se 
k těm, kteří jsou ohromeni hloubkou  
a smyslem všeho, co se začalo od-

víjet od onoho velikonočního rána, 
kdy ženy nalezly prázdný hrob. Zá-
roveň jsme pozváni, abychom spolu 
s apoštoly a dalšími lidmi uznali Je-
žíše Krista za svého Pána a Boha.

Milé sestry, milí bratři, přijměte 
následující texty, které jsem před 
časem napsal pro Cestu světla ve 
Slavkovicích, jako povzbuzení na 
cestě, po které jsme se okamžikem 
křtu vydali.

V těchto dnech vás více než jindy 
provázím denně v modlitbách a slo-
vy Ježíše Krista říkám: Pokoj vám! 
Nebojte se!

Ze srdce žehná Váš biskup Vojtěch
V Brně 8. dubna 2020

(Pokračování textu je k dispozici na 
www stránkách farnosti.)
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SVÁTOST SMÍŘENÍ
Svátost smíření bude mož-

né přijmout vždy hodinu pře-
de mší sv.: út-st-pá Kunštát; 
čt Sebranice

• Dodržení hygieny: roušky 
a dezinfekce

• V Kunštátě probíhá sv. 
smíření v zákristii

• V Sebranicích na faře.
Příležitost ke sv. smíření je 

náhradou za čas, který nebyl 
možný před Velikonocemi.
SVÁTOST EUCHARISTIE

• Viz bohoslužby
SVÁTOST KŘTU

• Individuální domluva
SVÁTOST MANŽELSTVÍ

• Příprava v režii faráře
• Průběh podle nařízení vlá-

dy – je třeba se informovat na 
matričním úřadě obce.
SVÁTOST POMAZÁNÍ NE-
MOCNÝCH

• Návštěvy nemocných a 
starých lidí jsou v součas-
nosti omezeny jen na skuteč-
ně žádoucí případy. Pokud 
chcete přijmout svátosti, pak 
kontaktujte p. faráře. Tel: 
604 538 482
SVÁTOST  BIŘMOVÁNÍ

• Příprava na svátost biřmo-
vání je do konce června ne-
možná – plošný zákaz jakých-
koliv skupinových aktivit ve 
farnostech.

• Zahájení druhé etapy bude 
v září roku 2020

• Udílení bude na jaře roku 
2021


