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Datum narození, farnost: 13. dubna 1970, 
Velká Bíteš 

Datum kněžského svěcení: 17. června 
1995 (v té době ještě vykonával základní vo-
jenskou službu) 

Místa působení (včetně roků): 1995 – 1997 
Hodonín; 1997 – 2002 Kunštát, Sebranice a  
Svitávka; 2002 – 2012 Ivančice a Řeznovice; 
2012 – 2018 Bobrová, Strážek, pak i Moravec; 
od roku 2018 Křepice u Hustopečí a Přísnotice

Co bylo na Tvém primičním oznámení a 
obrázku? „Je důstojné a spravedlivé, abychom 
Ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky.“ (li-
turgická preface)  „Všechna díla Páně, velebte 
Pána.“ (Daniel 3, 57)

Jak prožíváš své kněžství (max. ve 3 
větách)? Snažím se modlit, porozumět životu 
a nalézt cestu ke každému člověku.

Co bys vzkázal kunštátským a sebranickým 
farníkům? Mám Vás nesmírně rád a s velkou 
úctou a láskou Vás nesu ve své paměti.

Datum narození, farnost: 8. května 
1974, Náměšť nad Oslavou

Datum kněžského svěcení: 24. června 
2000

Místa působení (včetně roků): 1999 – 
2000 Brno – Bystrc; 2000 – 2002 Blan-
sko; 2002 – 2009 Kunštát a Sebranice; 
2009 – 2016 Hustopeče; od roku 2016 
správce fondu Puls, kaplan u Maří Mag-
daleny.

Co bylo na Tvém primičním oznáme-
ní a obrázku? „Bůh sám stačí.“ (Terezie 
z Ávily)

Jak prožíváš své kněžství (max. ve 3 
větách)? Každopádně radostně! Čím dál 
šťastněji a spokojeněji naplňuji své poslá-
ní.

Co bys vzkázal kunštátským a se-
branickým farníkům? Já myslím, že to 
dáme! Se vším se dá pracovat.

Datum narození, farnost: 25. srpna 
1979, Hustopeče u Brna

 Datum kněžského svěcení: 26. června 
2010 

Místa působení (včetně roků): srpen - 
září 2010 kaplan Velké Meziříčí a Bory; 
září 2010 - 2012 kaplan v Boskovicích, 
Knínicích a Svitávce; 2012 - 2017 admi-
nistrátor v Kunštátě a Sebranicích; od srp-
na 2017 farář v Kunštátě a administrátor 
v Sebranicích.

Co bylo na Tvém primičním oznámení 
a obrázku? Obrázek sv. Václava, sv. Petra 
a scéna seslání Ducha svatého. 

Jak prožíváš své kněžství (max. ve 3 
větách)? Cesta k pokoře, vděčnosti a ra-
dosti. Těžkosti a problémy jsou a budou. 
Nikdy bych neměnil.

Co bys vzkázal kunštátským a sebra-
nickým farníkům? Asi Vám to řeknu 
osobně v kostele.

Milí farníci, právě vychází poslední číslo 
Okna před letními prázdninami. Věříme, 
že budou postkoronavirové. Pokud byste 
zalistovali červnovými čísly starších roční-
ků, dočetli byste se o prvních svatých při-
jímáních, děkanátních setkáních mládeže, 
táborácích na ukončení školního roku, žeh-
nání kol… V poslední době byla spousta 
akcí zrušena či přesunuta na pozdější dobu, 

a tak se může zdát, že se nic neděje. Duch 
svatý ale působí stále, i když často skrytě, 
o čemž mnozí vědí své. Přijměme pozvání 
na poutě v našich farnostech, zúčastněme 
se letní fotografické soutěže, přemýšlejme 
o svém náboženském vzdělávání a nabíd-
ce duchovních cvičení. Čeká nás jistě léto 
naplněné spoustou zážitků. Na některé se 
určitě můžete těšit v zářijovém čísle.

Tento červen si tři kněží spojení s naší 
farností připomínají kulaté výročí kněžské-
ho svěcení – otec Vít Fatěna 25 let (ten 
oslavil i životní jubileum), otec Pavel Kaf-
ka 20 let a otec Petr Košulič 10 let.  Při 
této příležitosti jsme jim položili několik 
otázek. Velmi si jejich náročného povolání 
vážíme a přejeme jim pevnou víru a hoj-
nost Božího požehnání!      -ah-

Kněžská výročí
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slovo otce Petra

Kunštátské kříže známé i neznámé - 11. část

Dnes se budeme věnovat 
obci Zbraslavec. Na prvním 
snímku je novogotická kaple 
Panny Marie Karmelské, po-
stavená v roce 1900, kdy na-
hradila již nevyhovující starou 
kapličku.

Na dalším obrázku je kříž 
u kaple Panny Marie Karmel-
ské. Nápisy na kříži: „Pojdiež 

ke mně všickni kteríž pracujete 
a jste obtíženi a já Vás občers-
tvím. Mat.II.28. Nákladem ob-
čanů Braslavských R. 1902“.
Staročesky vyhlížející slova 
v nápisech na kříži nejsou tis-
kovou chybou. Přesvědčte se 
sami návštěvou zbraslavských 
památek, stojí za zhlédnutí.

Alois Havelka

Dnešní svět je zahlcen foto-
grafiemi. Vždyť fotit je tak 
snadné, dokonce k tomu 
nepotřebujeme ani foto-
aparát, stačí nám obyčejný 
mobilní telefon. Z dovole-
ných se obvyk-
le vracíme se 
stovkami obráz-
ků, které často 
navěky skončí 
v úložišti na-
šeho počítače. 
A to je škoda! 
Rádi bychom vyzvali pra-
videlné, nepravidelné i ná-
hodné návštěvníky našich 
kostelů, aby se zapojili do 
soutěže vyhlášené redak-
cí Okna. Soutěž je určena 
všem věkovým kategoriím.

Důležité je pořídit fo-
tografii, která promlouvá, 
oslovuje, zachycuje jedi-
nečný okamžik, sděluje, 
prostě která se vám pove-
de a budete ji chtít sdílet 
s ostatními farníky. Téma-
tem můžou být vztahy mezi 

lidmi, příroda, památky, 
církev, skrytý Bůh… Inspi-
raci můžete hledat třeba na 
www.clovekavira.cz, www.
krasyprirody.cz. Někdy 
stačí jen otevřít oči s úža-

sem. Fotografie 
posílejte v pů-
vodní kvalitě na 
email okno.k@
email.cz do 31. 
srpna. Uveď-
te svoje jméno, 
název – nemu-

sí být, stačí uvést, kde 
byla fotka pořízena, popř. 
co znázorňuje. Výsledky 
soutěže budou vyhlášeny 
během září a nejzajíma-
vější fotografie budou vy-
staveny v kostele a na faře. 
Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se, sdílet a snažit 
se ukázat krásu života. Tě-
šíme se!

P.S.: Biřmovanci si toto 
poznačí jako povinný do-
mácí úkol na prázdniny.

-ah-

Mezi nebem a zemí aneb Fotografická 
soutěž na prázdniny 2020

Drazí přátelé a kamarádi,
moje farní rodino,

chci Vám poděkovat 
za prožití oslavy 10 let 
kněžství, za to, že se za 
mě, svého faráře, modlíte 
a že přinášíte mnoho obětí 
a modliteb za všechny 
kněze a kněžská povolání.

Jsou před námi 
prázdniny = prázdné 
dny. Nikoliv od Boha 
a Božích věcí, ale od 
všednodenních starostí 
a povinností. Tak Vám 
přeji, abyste čas prázdnin 
využili k odpočinku a 
mohli jsme spolu vstoupit 
do dalších měsíců, 
které, dá-li Bůh, budou 
požehnáním pro nás, naše 
rodiny, manžele, mládež, 
děti, starší generaci 
a hlavně pro staré a 
nemocné. Ať Vás v tomto 
čase prázdnin provází 
Boží milost  a požehnání.

o. Petr

Sv. Antonín z Padovy
byl portugalský františkánský 
řeholník, teolog a kazatel. Jed-
ná se o jednoho z nejproslulej-
ších světců, který je uctíván po 
celém světě. V našich zemích 
se těšil obrovské oblibě a ni-
kdo mu neřekl jinak než svatý 
Antoníček.  

Narodil se roku 1195 Lisa-
bonu v Portugalsku ve zbožné 
šlechtické rodině. Již v patnác-
ti letech vstoupil k augustiniá-
nům do kláštera. Později vstou-
pil do františkánského kláštera 
v Coimbře a odjel do Afriky, 
aby pracoval mezi muslimy. 
Hned po příjezdu však těžce 
onemocněl a musel se vrátit do 
Evropy. Na zpáteční cestě za-
hnala bouře jeho loď k břehům 
Sicílie.   

Tam byl vysvěcen na kněze. 
Proslul svou skromností a po-
korou.  Stal se pozoruhodným 
znalcem Písma a jeho kázání 
dokázala ovlivnit prosté lidi i 
učence. Kázal v kostelích, na 
náměstích i na mořských plá-

žích a jeho strhující slova si 
přišlo poslechnout někdy až 
30 tisíc lidí a tlačenici museli 
zabraňovat pořadatelé. 

Jednou mluvil k veřejnosti 
v přítomnosti papeže Řeho-
ře IX., a když ten viděl ohro-

mující účinky jeho kázání, 
nazval ho „archou svatého Pís-
ma“. Po vyslechnutí Antoníno-
vých slov nevěstky a zloději 
činili pokání, lichváři vraceli 
úroky a dlužníci byli propou-
štěni z vězení. 

Svatý Antonín měl chatr-
né zdraví a vyčerpán dlouhý-
mi misijními cestami zemřel 

v roce 1231  ve věku pou-
hých 36 let.  Svatořečen byl 
roku 1232, jedenáct měsíců 
po své smrti. Byl to nejkratší 
proces svatořečení v dějinách 
církve. 

V roce 1263 byla v Padově 
postavena bazilika zasvěce-
ná sv. Antonínovi a byly sem 
přeneseny jeho ostatky. U hro-
bu se udály mnohé zázraky a  
sv. Bonaventura řekl: „Hle-
dáš-li zázraky, jdi k Antoní-
novi." 

Sv. Antonín má u nás spous-
tu kostelů, kostelíčků, kaplí 
i velké množství soch. Na 
mostech, náměstích, návsích, 
ve výklencích domů. A samo-
zřejmě ve venkovských kap-
ličkách.

Svatý Antonín Paduánský 
je patronem františkánů, lodní-
ků a mnoha dalších profesí, ale 
hlavně pomáhá najít ztracené 
věci i osoby! Vždy je pomoc-
níkem v nouzi a je také patro-
nem manželství, rodin a dětí. 
Proto ten Antoníček!        -pk-

Hledáš-li zázraky, jdi k Antonínovi



OKNO/ 3.................................................................................................................................................................................................................

Sebranické farní oplatky
sebráno v Sebranicích

Každou neděli po mši si 
můžete v sebranickém kos-
tele koupit výtečné farní 
oplatky v krabičce s moti-
vy kostela a farnosti. Pro-
deje se ujala naše mládež, 

která v této činnosti získa-
la už výborný cvik. Oplat-
ky mají příchuť oříškovou 
a čokoládovou a cena za 
krabičku je 50 korun. Ve-
dle oplatků je možné si za 
stokorunu koupit i farní 
kelímek. Výtěžek z těchto 
prodejů putuje na opravu 
střechy kostela. Vyzkouše-
li jsme si prodejní „stánek“ 
postavit i v Kunštátě, kde 
se prodávalo jak po ranní, 
tak po hrubé, a byli jsme 
mile překvapeni zájmem 
jak o oplatky, tak o kelím-
ky. V brzké době nás čeka-
jí poutě v různých místech 
farnosti, a proto jsme do-
plnili čerstvé zásoby a bu-

deme se na všechny pout-
níky v létě těšit s naším 
farním stánkem! Oplatky 
díky své tematické krabič-
ce zpříjemní nejen nedělní 
kávu, ale mohou posloužit 
i jako pěkný dárek nebo 
milá pozornost. A ještě 
jeden tip – pokud vystřih-
nete fotku z přední strany 
krabičky, má velikost po-
hlednice a můžete ji takto 
využít a poslat třeba rodi-
ně na druhý konec republi-
ky. Tak pokud jste oplatky 
dosud nezkusili, neváhejte 
a přijďte ochutnat nebo 
doplnit již snědené záso-
by!

Eva Škrabalová

Mnoho z nás jistě zamr-
zelo, že se letos neusku-
teční sebranický Farní 
den. Příjemné posezení, 
živá hudba, chutné ob-
čerstvení, program pro 
děti, to vše bývá nedíl-
nou součástí Farního dne 
v Sebranicích. Na to vše 
a také něco navíc se však 
můžeme těšit v sobotu 
5. 9. 2020. Rádi bychom, 
aby se tento minifestival 
nestal jen odloženým Far-
ním dnem, ale festivalem, 

na kterém se sejdou nejen 
farníci, ale také příbuzní, 
přátelé a další lidé z blíz-
kého i vzdáleného okolí!

Vystoupí kapela Way 
to go (známá např. z fes-
tivalu UNITED), brněn-
ský divadelní soubor 
s představením pro děti 
a také Lenka Čechová se 
svým příběhem o cesto-
vání Spojenými státy.

Program obohatí růz-
né workshopy s tvořením 
pro děti či keramickou 

dílnou. Kromě kreativní-
ho tvoření se děti budou 
moci odreagovat u skáka-
cího hradu či si vyzkou-
šet hry jako pétanque či 
kroket. Výtěžek celé akce 
bude věnován na pláno-
vanou opravu střechy 
kostela. Přijďte si užít 
zábavnou i odpočinkovou 
sobotu do Sebranic a za-
pište si MadonaFest do 
svých diářů, kalendářů či 
telefonů. 

Markéta Kudláčková

Přešla pandemie, prťavá po-
tvůrka – početně posilující při 
prskání – přerušila, pozměnila 
plány pozemšťanů (prostých, 
postavených, pracujících, po-
mazaných, postarších, prostě 
povšechně). Pozvánka pro pout-
níky přesto prošla přes „print“. 
Poutní podvečer přespolních 
(prozatím) platí – poznáme. 
Případným připutováním po-
děkujme, protože Pánova pří-
tomnost při proměňování před 
poutníky představuje pádnou 
pobídku. Překryté papuly, 
patlání prstů protivirovým pa-

čokem, poodstoupení – pro 
poutníka přijatelná prkotina, 
puchýře při patách pocítíme 
podstatněji. Poznali jsme před-
tím prázdné prostory Pánova 
přístřešku pouze přes počítač, 
posazení po pohovkách pří-
bytků (přesto přísluší povděk). 
Provětrejme proto plíce putová-
ním přírodou. Poděkování Pánu 
přeživších představuje pro-
spěšný počin, připojme prosím 
prosbu pro potřebné, proputuj-
me pěšky přímluvy.

Příležitostný přespolní 
poutník

Těšíme se na „MadonaFest“

Postepidemické první prázdninové 
poutní pobídnutí

POUTNÍ SLAVNOST
sv. Cyrila a Metoděje

Neděle 5.7.2020
CHRUDICHROMY

s žehnáním opraveného zvonu

Program:
18:00 Poutní mše svatá 
u kapličky sv. Cyrila a Metoděje 
s doprovodem scholy ze Svitávky. 
Sbírka na vyřezání osla, vola a 
dalších zvířat do chrudichrom-
ského betlému. Požehnání opra-
veného zvonu a nového zařízení 
pro pravidelné zvonění.
od 19:15 Areál kulturního domu: 
Občerstvení – pivo, limo, grilo-
vané klobásy, hermelín …
Poutní tombola – prodej losů (ka-
ždý vyhrává), vyzvednutí cen
Chrudichromský betlém – výsta-
va doposud vyřezaných figur

Kdybychom svaté rozděli-
li na dvě skupiny - „sva-
té rebely“, kteří umřeli 
mučednickou smrtí, a na 
„hodné svaté“ žijící poko-
rou, láskou a sebeobětová-
ním, patřil by mezi ty dru-
hé i sv. Medard, o kterém 
už dnes víme velmi málo.

Svátek má 8. června a 
asi každý zná některou 
z pranostik o počasí vzta-
hující se k tomuto ochrán-
ci úrody a patronovi sedlá-
ků, sládků či vinařů (např. 
Medardova kápě, čtyřicet 
dní kape). Lidé se k němu 
vždy modlili za suché po-
časí – za úrodu polí i vi-
nic.

Svatý Medard byl franc-
ký biskup ve Vermandois, 
který žil  na přelomu 5. a 
6. století. Již od dětství se 
projevoval velmi lidsky a 
milosrdně – svoje šaty dal 

slepému žebrákovi a třeba 
jídlo sám odmítal, aby ho 
mohl dát chudým. Po stu-
diích Medard přijal kněž-
ské svěcení, poté působil 
jako kněz a později i jako 
biskup vermandoiský. Ze-
mřel v roce 540 v Noyonu.

Medard je považován za 
ochránce úrody a patrona 
sedláků, pastýřů, meteo-
rologů, sládků, vinařů a 
také za patrona proti bo-
lesti zubů. Lidé se k němu 
modlili za suché počasí při 
senoseči, za úrodu polí a 
vinic. Je zajímavé, že je 
podle pranostik v našich 
myslích obvykle spojo-
ván s deštěm, přestože je 
přímluvcem za suché po-
časí.

-pk-

Sv. Medard
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co nás čeká
OSLAVA 10. LET 

KNĚŽSTVÍ 
Neděle 28.6. - Sebranice

9:30 mše sv.
10:30 oslava na faře...

Zváni jsou všichni farnici. 
Darem je Vaše přítomnost, 
proto nenoste žádné dary.

SLAVNOST SV. PETRA 
A PAVLA, APOŠTOLŮ

Pondělí 29. června
18:00 - mše sv. v Kunštátě

KNĚZ NA DOVOLENÉ
19. - 25. července

SLAVNOST NANEBE-
VZETÍ PANNY MARIE

15. srpna
8:00 - mše sv. v Kunštátě

POUŤ 
SLOUP-KŘTINY-VRANOV

Sobota 22. srpna
odjezd v 7:00

PŘÍFARNÍ TÁBOR PRO 
NEJMENŠÍ

24. - 28. srpna

FARNÍ DEN KUNŠTÁT

Neděle 30. srpna

MADONAFEST
SEBRANICE

Sobota 5. září

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 
DĚTÍ - SEBRANICE

13. září v 9:30 při mši sv.

POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Pondělí 14. září 18:00 mše sv. 

v Kunštátě

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 
DĚTÍ - KUNŠTÁT

4. října v 11:00 při mši sv.

poutěTeologický kurz a Učitelství náboženství 
POUŤ HLUBOKÉ

SLAVNOST SV. CYRILA 
A METODĚJE

Neděle 5.7. mše sv. 11:00

POUŤ ZBRASLAVEC
SLAVNOST PANNY 

MARIE KARMELSKÉ
Neděle 19.7. mše sv. 11:00

POUŤ RUDKA
SLAVNOST SV. MARIE 

MAGDALSKÉ
Neděle 26.7. mše sv. 11:00

POUŤ SYCHOTÍN
SLAVNOST PANNY 

MARIE VĚTŠÍ (SNĚŽNÉ)
Neděle 2.8. mše sv. 11:00

POUŤ SEBRANICE
SLAVNOST  NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE
Neděle 16.8. mše sv. 9:30

POUŤ TOUBOŘ
SLAVNOST NAROZENÍ 

PANNY MARIE
Neděle 6.9. mše sv. 11:00

POUŤ ÚJEZD
SLAVNOST SV. VÁCLAVA
Neděle 27.9. mše sv. 11:00

Biskupství brněnské otevře 
ve školním roce 2020/2021 
pro katolickou veřejnost 
Teologický kurz. Bude 
probíhat v Brně od října 
2020 do června 2021 dle 
stanoveného rozvrhu (17 
sobotních setkání). Kurz je 
vhodný pro zájemce z řad 
katolické církve, kteří si 
chtějí rozšířit nábožen-
ské vzdělání, prohloubit 
duchovní život a prožitek 
společenství církve nebo 
se aktivně začlenit do ži-
vota farnosti.

Kurz je také prvním 
stupněm vzdělání pro bu-
doucí katechety na farách, 
(druhým stupněm je kurz 
Katecheta) a je nutný také 
pro zájemce o kurz Služba 
ve farnosti (studují ho ti, 
kdo mimořádně podávají 
svaté přijímání, jsou lek-
tory, vedou různé společ-
né modlitby atd.). Teolo-

gický kurz je určen rovněž 
pastoračním asistentům, 
kteří dosud nemají vystu-
dovanou teologickou fa-
kultu. 

Nově nabízíme možnost 
spojit studium Teologické-
ho kurzu se studiem obo-
ru Učitelství náboženství 
pro ZŠ, který probíhá jako 
program Celoživotního 
vzdělávání ve spolupráci 
s CMTF UPOL. Pro účast 
v kurzu je nutné magister-
ské vzdělání v oblasti pe-
dagogických nebo spole-
čenských věd. 

Přihlášky na Teologický 
kurz se podávají na Diecé-
zním katechetickém centru 
v Brně do 14. září 2020. 
Podrobné informace a for-
mulář přihlášky ke stažení 
naleznete na <kc.biskupst-
vi.cz/teologicky-kurz>. 

Podmínky přijetí: včas-
né odevzdání přihlášky, 
biřmování, maturita. Pří-
spěvek na náklady spojené 
s organizací kurzu bude či-
nit 1200 Kč na celý kurz. 

Kontakt: Marie Šum-
berová, tel. 533 033 247, 
e-mail <sumberova@bis-
kupstvi.cz>.

proběhne v Diecézním centru 
života mládeže Mamre v Oso-
vé Bítýšce.

Již tradičně pořádaný 
prázdninový týden pro mládež 
od 12 do 19 let se v Diecézním 
centru života mládeže Mamre 
v Osové Bítýšce uskuteční i 
letos, a to od 23. do 28. srpna 

2020. Účastníci se mohou zú-
častnit katechezí zajímavých 
hostů, společné modlitby, her, 
setkání a workshopů. Letošní 
téma Na plný plyn bude in-
spirováno závodní jezdeckou 
stájí. Přihlášení a více infor-
mací na <mladez.biskupstvi.
cz/mamre>.

Týden pro mládež Portál Liturgie.cz ve spoluprá-
ci s Katolickou teologickou fa-
kultou UK a Želivským kláš-
terem zvou všechny zájemce 
z řad kněží, jáhnů i laiků na 
Letní školu liturgiky, letos 
věnovanou svátostem manžel-
ství a kněžství. Letní škola se 
uskuteční od 18. do 23. srpna 
2020 v Želivském klášteře, 
více na <https://liturgie.cz>.

Letní škola liturgiky

Brněnské Centrum naděje 
a pomoci pořádá o letních 
prázdninách kurz pro dospí-
vající dívky ve věku od 12 
do 18 let s názvem Být sama 
sebou. Týdenní kurz probíhá 
vždy dopoledne od 27. do 31. 
července 2020. Na setkáních 
se formou her, testů a diskuzí 
probírají témata, jako jsou se-
bevědomí, osobnost, komuni-

kace, společenská etiketa, ima- 
ge, zájmy, partnerské vztahy, 
masáže, relaxace, lidská sexu-
alita, závislosti, zdravá výživa, 
kosmetika a kadeřnictví. Etic-
ké hodnoty jsou předkládány 
v souladu s morálním učením 
katolické církve. Další infor-
mace, přihláška i letáček jsou 
ke stažení na <www.cenap.cz/
byt-sama-sebou-1>.

Letní kurz pro dospívající dívky
Zájemci se již mohou přihla-
šovat na dvouletý animátorský 
kurz, který začne v září 2020. 
Kurz pořádá Diecézní centrum 
mládeže Brno a je vhodný pro 
mladé lidi od 14 let, kteří se 
chtějí aktivně zapojit ve své 
farnosti. Další informace a 
přihlášku naleznete na <mla-
dez.biskupstvi.cz/dcm/anima-
torsky-kurz>.

Animátorský kurz


