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slovo otce Petra
Drazí přátelé a kamarádi, moje 
farní rodino, jako váš pastýř 
musím být tím, kdo se o vás 
stará a nad vámi bdí. Proto 
mám pro vás do nového škol-
ního roku pár výzev a pozvá-
nek.

V prvé řadě, a to je podstat-
né, vás chci pozvat ke každo-
nedělnímu slavení eucharistie. 
Tzn. nejen účast na mši sv., ale 
hlavně její slavení. Můžete se 
případně zapojit do některé 
ze služeb, které jsou potřeb-
né k dobrému slavení. Možná 
si řeknete, že v neděli se toho 
při mši moc nedělá, tak v čem 
bych se mohl nebo mohla 
angažovat. Slavení eucharis-
tie začíná jindy než v neděli. 
Začíná doma, když se modlí-
te společně se svou rodinou, 
manželé spolu, rodiče večer 
s dětmi. Začíná tehdy, kdy se 
snažíte jeden druhému pomá-
hat a podporovat se navzájem 
v každodenních povinnostech 
a starostech. Pokračuje tehdy, 
když si přečteme Boží slovo 
na danou neděli. Pokračuje 
zásadně a neodmyslitelně v 
pravidelném slavení svátosti 
smíření. Dále v různých služ-
bách a úkolech - výzdoba a 
úklid kostela, zpěv, uvědomo-
vání si, co v kostele dělám a 
jak. Vzdělávat se ve víře, pro-
hlubovat svůj duchovní život 
atd. Je mnoho věcí, do kterých 
se můžete zapojit a připravo-
vat sami sebe a třeba i druhé 
na slavení eucharistie. Ona je 
středem našeho křesťanského 
života, a pokud není, tak celý 
náš křesťanský život postrádá 
nejhlubší základ.

A zkusme se nevymlou-
vat. Víte, jak to je: nemám 
čas, nevím, jak na to, děti mi 
nedovolí, abych…, mám mno-

Farní den v biblickém duchu (Eva s hadem a pantomimicky ztvárněné Mrtvé moře)        foto: redakce

Setkání biřmovanců

pokračování na 2. straně

Pokud jsem to dobře spo-
čítala, 30.8. jsme prožili již 
osmnáctý ročník farního dne. 
Ten začal tradičně mší svatou 
v 11 hodin. Při mši otec Petr 
požehnal všem školákům, stu-
dentům a učitelům k novému 
školnímu roku. Po mši bylo 
možné poobědvat s panem fa-
rářem na farním dvoře a z do-
slechu vím, že zúčastněným 
chutnalo. Hlavní program byl 
zahájen ve 14:00 vřelým při-
vítáním pana faráře a hrou pro 
děti.

Protože letošní rok je Ro-
kem Bible, celý den se nesl 
v tomto duchu. 

Biřmovanci převlečení za 
biblické postavy si připravili 
program pro děti. Ty na farní 
zahradě obcházely připravená 
stanoviště a za splněné úkoly 
mohly hledat poklad. Soutěž 
pro dospělé byla letos tříko-
lová. Zúčastnilo se jí dvanáct 
izraelských kmenů. Nejlepší 
tři kmeny byly odměněny ori-
ginálními výhrami, jak jinak 
než opatřenými citáty z Bib-

le. Během celého odpoledne 
nechybělo točené pivo, limo, 
káva v kavárně, pochutiny na 
grilu či tradiční sladké a slané 
od šikovných farnic.  Specia-
litou dne bylo tradiční španěl-
ské jídlo paella, které mohli 
všichni zúčastnění ochutnat 
- kdo nepřišel, o hodně přišel 
- opravdu výborné.

Celé odpoledne provázela 
živá hudba k tanci i poslechu. 
Počasí se vydařilo a dětí letos 
také přibylo. 

Alena Ostrá

Covid zkřížil plány každému. 
Výjimkou jsme nebyli ani my, 
kunštátští a sebraničtí biřmo-
vanci. Kvůli karanténě jsme 
přišli o několik pátečních se-
tkání, a proto nám pan farář 
navrhl nahradit si to (alespoň 
částečně) o prázdninách.

Los padl na poslední srp-
nový víkend. Své „soustředě-
ní“ jsme zahájili v pátek večer 
mší svatou. Pokračovali jsme 
posezením na farním dvoře. 
Při večeři jsme probírali, co 

nás v příštím roce čeká a ne-
mine. Společnou část progra-
mu jsme zakončili v kostele 
večerní modlitbou spojenou 
s adorací.

Sobotu jsme začínali opět 
modlitbou. Po snídani nás če-
kal dopolední blok zaměřený 
na svátost smíření. Nejprve 
jsme se sami zamýšleli, co 
o tomto tématu víme. Dali 
jsme toho dohromady celkem 
dost, ale přesto nás pan farář 
během následující přednášky 

nejednou překvapil. Odpoled-
ne jsme se rozdělili. Sebranič-
tí vytvářeli plakát k blížícímu 
se MadonaFestu, Kunštátští 
připravovali farní den – kluci 
posekli a uklidili farní hřiště a 
holky vymýšlely program pro 
děti.

Protože to v kostele začalo, 
muselo to v kostele i skončit. 
Kolem páté jsme se po závě-
rečném požehnání rozešli do 
svých domovů.

Alžběta Lepková

Farní den
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Letní farní tábory pro starší i mladší děti

Tábor pro mladší děti - slu-
níčko, zábava, spousta her, 
napínavý děj a výborné jíd-
lo. Tak vypadal letošní tábor 
2020. Tento rok nás děj tá-
bora zavedl na Divoký zá-
pad, kde se děti jako členové 
indiánského kmene „Kunš-
táňáci“ vydaly hledat bájný 
indiánský poklad. Během 
svého putování musely děti 
překonat řadu překážek. Do 
cesty se jim postavil nejen 
další indiánský kmen, který 
chtěl poklad ukořistit pro 
sebe, ale i zrádní bandité, 
kteří náš kmen do poslední 
chvíle pronásledovali. 

Tábor jsme jako každým 
rokem zahájili opékáním 
špekáčků nad táborovým 
ohněm, po kterém následo-
valo uvítání dětí od náčelníka 
„Deset veverek“ a indiánský 
tanec kolem ohně. Další dny 
se děti učily všem dovednos-
tem, které pro získání pokla-
du potřebovaly. Lov divoké 
zvěře, luštění tajných indi-
ánských vzkazů, plížení se 

v zarostlém terénu nebo in-
diánský tanec. Tohle všechno 
se malí indiáni učili. Postu-
pem času se nám do cesty za 
pokladem postavilo hned ně-
kolik překážek. Již zmíněný 
nepřátelský indiánský kmen, 
tlupa banditů i stará indián-
ská kletba, kterou byl poklad 
chráněn. I přes všechny tyto 
obtíže si děti vždy dokáza-
ly hravě poradit a poklad 
nakonec získat. Myslím, že 
největší úspěch na letošním 
táboře, hned vedle pizzy a 
zmrzliny, sklidila lanová drá-
ha, kterou pro děti připravili 
vedoucí.

Celý tábor jsme zakončili 
jak jinak než u indiánského 
ohně, kde jsme vyhlásili ví-
těze tábora a rozdali dětem 
památeční diplomy.

Doufáme, že děti přijely 
domů plné zážitků, příjemně 
unavené a hlavně spokojené.  

Věříme, že se dětem na 
táboře líbilo a potkáme se 
s nimi i příští rok.

Bára Čechová

Letošní tábor pro starší děti 
jsme strávili putováním do 
Santiaga de Compostela. Aby 
to nebylo jen tak, po cestě se 
nám začali ztrácet vedoucí. 
Úkolem dětí bylo najít člověka 

zodpovědného za toto mizení. 
Fara se nacházela v malebné 
vesnici Branná. Počasí nám 
vyšlo perfektně a celý tábor si 
užili nejen děti, ale i vedoucí. 

Ondřej Sojka

V sobotu 22. srpna vyrazily 2 autobusy naplněné farníky 
z okolních farností na pouť Sloup – Křtiny – Vranov. Velké 
díky organizátorovi celé akce – Radku Hanskutovi z Vřesic a 
duchovnímu doprovodu – otci Petru Košuličovi a jáhnu Fran-
tišku Bačovskému.                foto: Radek Hanskut

ho úkolů a povinností… mu-
sím toho tolik stihnout… 

Jako váš pastýř vám ří-
kám, že kdo si najde čas na 
Boha, ten bude mít vždycky 
dost času na vše ostatní. Kdo 
si ho nenajde, nebude mít ni-
kdy dostatek času na nic. A to 
vše vám říkám s láskou, ne 
abych na vás hodil břemeno, 
ale abych vás povzbudil ke 
konání…

o. Petr

dokončení ze strany 1

V neděli 30. srpna proběhlo žehnání našim školákům.
foto: Monika Lepková

Žehnání aktovek - Kunštát

Pouť Sloup - Křtiny - Vranov

Letní fotosoutěž
Děkujeme všem účastníkům 
naší soutěže, kteří nám zaslali 
krásné fotografie z prázdnin. 
Jsme rádi, že výzva oslovila 
děti i dospělé. Nakonec se sešlo 
několik desítek snímků. Během 
září budou fotografie vytisk-
nuty a umístěny v zadní části 
kostela. Vybrat vítězné snímky 
bude nesnadný úkol, ale hlav-
ním cílem byla myšlenka sdíle-
ní a inspirace a to se, troufám si 
říci už teď, podařilo.             -ah-
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V neděli 30. srpna proběhlo při 
mši svaté již tradiční každoroční 
žehnání do začátku nového škol-
ního roku. Letos je v naší farnosti 
jen jeden prvňáček, ale celkově 
byla skupina žáků, studentů i 
kantorů velmi početná! 

Přejeme všem, aby v první 
školní den vykročili tou správnou 

nohou a aby měli vždy dost vůle, 
píle i trpělivosti, a to jak děti, tak 
učitelé i rodiče. K tomu jim vy-
prošujeme Boží požehnání.

Eva Škrabalová

FARNÍ KAVÁRNA NA 
PODPORU FONDU PULS

Neděle 27. září

V neděli 23. srpna po mši svaté 
proběhlo slavnostní požehnání 
opravené sebranické Boží muky u 
hřbitova. Tato památka byla opra-
vena za přispění obce Sebranice a 
díky šikovným rukám našich far-
níků již koncem loňského roku. 
Nyní byly do výklenků umístěny 
i nové keramické plastiky, znázor-
ňující utrpení Krista. Slavnostní 
požehnání proběhlo za přívětivého 
počasí, farníci se na místo přesunu-
li rovnou z kostela a po požehnání 
následovalo tradiční nedělní pose-
zení na faře. Díky našemu společ-
nému úsilí tak toto místo získalo 
tolik potřebný důstojný vzhled.

Eva Škrabalová

Pátý přífarní tábor pro nejmenší se 
nesl v duchu Noemovy archy. A 
přestože letošní léto naznačovalo, 
že nás bude čekat opravdová po-
topa, ani letos (jako ani v ostatních 
letech) nám průběh tábora déšť 
nenarušil. Bohu díky! Mohli jsme 

si tak naplno užít připravený pro-
gram – seznámit se s Noemovou 
rodinou, postavit archu, připravit 
si potravu na plavbu, nalodit zví-
řata a nakonec vyplout a s radostí 
nalézt pevnou půdu pod nohama. 

Díky všem, kteří se podíleli na 

přípravě a chodu celého týdne, ne-
boť jen díky šikovným vedoucím 
a skvělým kuchařkám mohlo cel-
kem 22 dětí prožít krásný poslední 
prázdninový týden plný dobro-
družství. 

Markéta Kudláčková

Žehnání aktovek

sebráno v Sebranicích

Boží muka v novém

Plavba na Noemově arše
PULS slaví třetí 

narozeniny
Koncem září fond PULS 
slaví své třetí narozeni-
ny. Při této příležitosti 
bych se rád podělil o ra-
dostnou skutečnost, že 
již zhruba každý desátý 
návštěvník nedělních bo-
hoslužeb v naší diecézi je 
také donátorem. Zároveň 
bych chtěl poděkovat za 
veškerou Vaši podporu.  
Dary donátorů v loňském 
roce přesáhly deset mili-
ónů korun. Mám také ra-
dost z toho, že během ko-
ronavirové pandemie jste 
PULSu zachovali přízeň a 
že i navzdory nepříznivým 
okolnostem se naše velká 
rodina malých dárců na-
dále rozrůstala. Věřím, že  
brzo přivítáme šestitisícího 
donátora. 

Donátorství je totiž vý-
raznou pomocí pro farnost, 
protože dary donátorů po-
máhají snížit příspěvek 
(cca 40 Kč měsíčně za do-
spělého farníka), kterým se  
farnosti podílí na zajištění 
mezd kněží v naší diecé-
zi.  V některých farnostech 
dary donátorů dokonce ten-
to podíl již zcela pokryjí.

Od letošního roku již 
nebude vyhlašována sbírka 
na účely PULSu.  Využij-
me této příležitosti k tomu, 
abychom se naučili  daro-
vat i jinou formou (např. 
převodním příkazem, inka-
sem – SIPO).  Nejedná se 
jen o změnu technickou, 
ale o změnu zažitých zvyk-
lostí.

Zkusme udělat krok od 
„příležitostného darování 
na nějaký účel“ k rozhod-
nutí pro „pravidelný dar“. 
A to vyžaduje změnu naše-
ho smýšlení. A právě k této 
změně smýšlení vás chci 
pozvat. Věřím, že se to po-
stupně bude dařit a osvojí-
me si dárcovskou mentali-
tu, se kterou se setkáváme 
u křesťanů v jiných evrop-
ských zemích.

Mgr. Pavel Kafka 
správce fondu PULS
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co nás čeká
SETKÁNÍ DĚTÍ PŘED 

1. SV. PŘIJÍMÁNÍM 
KUNŠTÁT

Středa 9. září v 16:30

PRVNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 
DĚTÍ V SEBRANICÍCH

Pátek 11. září v 19:00

SMÍRNÁ POUŤ
P. L. KUBÍČKA

DO SLOUPU
Sobota 12. září

začátek v 8:00 na hřbitově

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 
DĚTÍ - SEBRANICE
Neděle 13. září v 9:30

POUŤ NA KULÍŠEK
Neděle 13. září ve 14:00

POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Pondělí 14. září 18:00

mše sv. v Kunštátě

SETKÁNÍ MLADŠÍCH 
BIŘMOVANCŮ
Pátek 18. září

začátek v 18:00 mší sv.,
poté zahajovací setkání 
druhé etapy přípravy

MŠE SV. ZA HRNČÍŘE
Neděle 20. září v 8:00

SETKÁNÍ 
PRVOKOMUNIKANTŮ 
V BRNĚ NA PETROVĚ 

S O. BISKUPEM
Čtvrtek 24. září

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

SVATOVÁCLAVSKÝ 
TURNAJ VE FOTBALE 

Neděle 27.9. od 14:00
farní hřiště, pořádá farnost 

ve spolupráci
s Kolpingovou rodinou

SLAVNOST SV. VÁCLAVA 
Pondělí 28.9.

8:00 mše sv. Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice

Modlitby rodičů- 
společný růženec

Návštěva u otce Víta Fatěny

Kunštátské kříže známé i neznámé - 12. část

Dnes se budeme věnovat obci 
Touboř. Na prvním snímku 
je mramorový kříž před kaplí 
Narození Panny Marie. Nápis 
na kříži:  „Pochválen buď Pán 
Ježíš Kristus. Pozdraven buď 

svatý kříž, tvrdé lůžko Ježíše, 
kdo se k Tobě přivine, ten se 
cíle nemine. L. P. 1896“

Na druhém snímku je kaple 
Narození Panny Marie na Tou-
boři.                      Alois Havelka

Poslední červnovou sobotu 
podniklo několik našich far-
níků „pouť“ do farností Přís-
notice a Křepice u Hustopečí. 
Putovali jsme za otcem Vítem 
Fatěnou, abychom mu pob-
lahopřáli k 25. výročí jeho 
kněžského svěcení a zároveň 
i k 50. narozeninám. Otec Vít 
nás provedl oběma farními 
kostely, zavedl nás k poutní-
mu místu U Svaté a bohatě nás 
pohostil v útulné faře v Kře-
picích. Tuto faru si místní 
opravili ještě před příchodem 
kněze do farnosti a dlouho se 
za jeho přítomnost modlili. Je-

jich přání bylo vyplněno a byli 
obdarováni tímto vzácným 
knězem, se kterým jsme i my 
mohli strávit pět let v našich 
farnostech. Otec Vít děkuje 
všem za modlitby a poslané 
dárky (mariánský ornát, soška 
Pražského Jezulátka i několik 
praktických věcí). My pout-
níci děkujeme paní Ježkové 
za organizaci celého zájez-
du, „farnímu“ řidiči Romanu 
Houdkovi za bezpečnou jízdu 
a našim farnicím za vynikající 
koláčky. Bylo to opravdu krás-
né odpoledne!

Alena Hladilová

Každý čtvrtek večer probíha-
jí modlitby rodičů. Možná se 
někdo zalekne názvu a neví, 
co si má konkrétně představit.  
V současné době je to „úplně 
obyčejná“ společná modlitba 
svatého růžence. Rodičem je 
člověk po celý život. Může se 
modlit za své malé děti, ale i 
za děti dospělé nebo se může 
modlit za své rodiče. Každý 
si do společné modlitby může 
vložit své vlastní úmysly, které 
se třeba jeho rodiny nebo rodi-
čovství vůbec netýkají. 

Modlíme se každý čtvrtek 
ve 20 hod., se zkracujícím se 
dnem začínáme už v 19 hod. 
Páry jsou vítány, ale samo-
zřejmě může přijít každý sám. 
Momentálně naše komorní se-
stava čítá cca 5 členů.  Pokud 
se doma k modlitbě růžence 
nedostanete nebo se chcete 
jednou týdně pomodlit společ-
ně, určitě ve čtvrtek přijďte.

Helena Videmanová

ZAHÁJENÍ VÝUKY 
NÁBOŽENSTVÍ

ve školním roce 2020/2021 
Úterý 29. září

PRVNÍ MŠE SV. PRO 
DĚTI

Středa 30.9. v 18:00

1. PÁTEK V MĚSÍCI
2. října - 17:00 sv. smíření

18:00 mše sv. a Sv. požehnání

PRVNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 
DĚTÍ

Pátek 2. října v 19:00 - Kunštát

RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST
Sobota 3. října v 7:30

8:00 mše sv.

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 
DĚTÍ - KUNŠTÁT

Neděle 4. října v 11:00
při mši sv.

SOUKROMÁ TICHÁ 
ADORACE

Soboty 19:00 - 20:00

foto: Vladimír Bravenec


