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slovo otce Petra
Milí farníci, farnice a farní-
čata,

žijeme v čase nejistoty a dá 
se říci i určitých zmatků. Ni-
kdo neví, co bude zítra – asi 
nouzový stav republiky. (Na-
psáno 29. 9. – pozn. redakce)

Určitě nebude v takové 
míře jako na jaře, ale přesto 
to v člověku vyvolává obavy.

Jako váš pastýř a duchovní 
správce bych každého z vás 
chtěl podpořit. Ale není to 
úplně možné. Někdo chápe 
situaci jako velmi rizikovou, 
někdo jako rizikovou a ně-
kdo jako bezrizikovou. Do 
toho, jak kdo a co chápe, já 
mluvit nechci. Jen bych Vás 
chtěl povzbudit, abychom se i 
v tomto čase řídili třemi „R“ 
a třemi „B“, a tak si uchovali 
naši schopnost žít.

Tři „R“ jsou tato: Rozum, 
Rouška a Ruce. To, co nám 
dělá asi nejmenší problém, 
jsou ruce. Rouška už je vět-
ším problémem i proto, že se 
stala symbolem odporu proti 
současné vládě. Nedivím se 
těmto tendencím, ale nesou-
hlasím s nimi. A apeluji na 
jednu věc: rouška v kostele 
vyjadřuje respekt a úctu k li-
dem, kteří tam jsou. Nejde 
o politické přesvědčení, ale 
o úctu k lidem! Poslední, ale 
vlastně první z těchto tří „R“ 
je Rozum. A zde apeluji ob-
zvlášť, abychom dokázali být 
rozumní a moudří. Strach je 
zbytečný, opatrnost na mís-
tě. Apeluji na zdravý selský 
rozum: rouška v autě, když 
v něm sedím sám anebo se 
svou rodinou, je nesmysl. Vy-
varujme se prosím extrémů. 
A nevnucujme své extrémní 
tendence druhým.

A tři „B“ jsou tato: Bůh, 

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

Sebranický MadonaFest

pokračování na 4. straně

foto: Radek Hanskut - Člověk a víra

První zářijová sobota patřila 
v Sebranicích Madonafestu čili 
prvnímu sebranickému farnímu 
festivalu. Myšlenka festivalu 
se zrodila začátkem letošní-
ho roku, kdy jsme v pastorační 
radě přemýšleli, jak zrealizovat 
finančně náročnou opravu věže 
kostela. Vznikl nápad uspořá-
dat akci, která bude určena širší 
veřejnosti. Představí naše plány 
s rekonstrukcí kostela 
a zaujme i ty, kteří do 
kostela nechodí, a třeba 
je přesvědčí, aby se na 
opravě nejvýznamnější 
sebranické památky také podí-
leli. Postupně festival nabýval 
konkrétní podoby, vyladil se pro-
gram, naplánovaly se workshopy, 
připojila se k nám s pomocí paní 
senátorka, přidalo se více ochot-
ných rukou i hlav a konečnou 
podobu mohli návštěvníci prožít 
a zhodnotit spolu s námi 5. září.

Program začal v jednu hodinu 
po poledni otevřením workshopů 
a ve dvě hodiny slavnostně akci 
zahájil otec Petr a paní senátorka 
Vítková. Po přivítání návštěvní-
ků se na podiu rozběhl kulturní 

program. Prvním vystupujícím 
byl Dominik Levíček, který 
předvedl fantastické zhudebněné 
pásmo Tiché volání. Jako další 
účinkovalo bezvadné Divadlo 
Bez Pravidel s příběhem Rybář a 
moře, do něhož se zapojili i divá-
ci, zejména děti. Poté předvedla 
úžasnou hudební show brněnská 
kapela Way to go a návštěvníky 
přiměla i k tanci. V kostele pro-

běhla perfektní přednáška Lenky 
Čechové o jejím životě v USA, 
spolu se spoustou fotografií a 
zajímavých postřehů, informací, 
dojmů a zážitků. Večerní zlatý 
hřeb pak zajistila folková skupina 
Trní, která spolu s návštěvníky 
zpívala až téměř do tmy.

Kolem kostela byly rozmístě-
ny workshopy, kde si návštěvníci, 
a to nejen děti, mohli vyzkoušet 
práci na hrnčířském kruhu nebo 
v truhlářské dílně, vytvořit si 
vlastní šperk, navléknout korál-
ky nebo namalovat vlastní tašku. 

Děti se zabavily tvořením v dět-
ském koutku a spousta z nich si 
odnesla pěkný obrázek nejen na 
papíře, ale i na obličeji. Sportov-
ní zóna nabídla kroket, bumper 
bally, míčové hry nebo skákací 
hrad.

Občerstvovací zóna na terase 
fary spolu s krytým posezením 
připravovala výbornou kávu s ne-
spočetným množstvím dezertů, 

farní bylinkový čaj, ne-
alko nápoje, pivo, víno 
a pochutiny z grilu. Ve-
dle podia byl umístěn 
propagační stan, kde se 

prodávaly kelímky, oplatky, farní 
čaj a nově i trička s logem farnos-
ti. Stánku doslova vévodila krásná 
velká pokladna s logem farnosti, 
do níž návštěvníci přispívali svý-
mi dary. Farnost a její činnost byla 
představena na velké nástěnce, 
kde se zájemci mohli dočíst zají-
mavosti o kostele a plánovaných 
opravách a prohlédnout si fotky z 
akcí i z kostela samotného.

Celý festival byl postaven na 
dobrovolném vstupném, včetně 
bezplatné účasti na workshopech. 

pokračování na 4. straně

MadonaFest se podařilo zrealizovat díky 
obrovskému elánu a společnému úsilí všech, 

kteří přiložili tak potřebnou ruku k dílu!
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Babičky mají svou patronku

Tou ženou je svatá Ludmi-
la. Její svátek připadá na 
16. září. Narodila se okolo 
roku 860. Někdy kolem roku 
874 se provdala za prvního 
historicky doloženého pře-
myslovského knížete Boři-
voje I. Spolu přijali křest na 
Velké Moravě, pravděpodob-
ně od sv. Metoděje. Ludmila 
byla velmi zbožnou ženou a 
jako kněžna byla tou, o které 
vypovídá její jméno – Lidu 
milá. Pečovala o chudé a po-
třebné. Velmi si oblíbila své-
ho vnuka Václava a přičinila 

se o to, aby dosáhl solidního 
vzdělání na škole v Budči, 
což v této době nebylo vůbec 
pravidlem. Vedla Václava 
také ke křesťanské víře.

Kněžna Ludmila byla za-
vražděna v noci z 15. na 16. 
září roku 921. Podle legen-
dy byla zardoušena vlastním 
závojem. Záhy po své smrti 
byla českým lidem uctívána 
jako mučednice a její ostat-
ky pak vnuk kníže Václav 
nechal uložit v chrámu sv. 
Jiří na Pražském hradě, kde 
v boční kapli spočívají do-
dnes. O oficiální svatořečení 
mučednice kněžny Ludmily 
se pak velkou měrou zaslou-
žil Quido di Catello, papež-
ský legát a kardinál v letech 
1143 – 1144, který pobýval 
v Praze. Ludmila je kněžna 
– babička, žena, která nám 
ukazuje velký význam pra-
rodičů pro život a výchovu 
vnoučat.

Petr Košulič

I politik může být svatý

Všichni si myslíme, že ho 
opravdu dobře známe (asi 
907 – 28. 9. 935). Vždyť jeho 
svátek je nejvýznamnějším 
českým státním svátkem. 
Víte, že vnuk sv. Ludmily je 
také prvním svatořečeným 
českého původu? Kníže a 
světec, který je hlavním pa-
tronem českého národa a 
symbolem české státnosti. 
Byl vychováván svou babič-
kou sv. Ludmilou. Jako kníže 
se narodil do složité doby. 
Údajně osmnáctiletý převzal 
knížecí stolec po svém otci. I 
přes své mládí a nezkušenost 
dokázal zachovat suverenitu 
českého státu. Byl zavraž-
děn ve Staré Boleslavi, v síd-
le svého bratra Boleslava. 

Po smrti začal být Václav 
uctíván jako svatý pro svou 
zbožnost, péči o chudé, ne-
mocné a vězně a také pro zá-
zraky, které se udály na jeho 
přímluvu. Stavěl kostely, ká-
cel šibenice.  Mnich Kristián 
o něm napsal: „Byl dokonalý 
ve víře, neboť všem chudým 
činil dobře, nahé odíval a 
hladové sytil. Měl rád chudé 
i bohaté.“ 

Svatý Václav je jedním 
z nejoblíbenějších českých 
světců. Postava, jejíž kult 
a úcta sehrála zásadní roli 
v ukotvení českého státu 
v rámci velmocí křesťanské 
Evropy. Karel IV. mu zasvě-
til to, co mělo být a stále zů-
stává státotvorným prvkem 
našeho státu – korunovační 
klenoty českých králů.  Ano, 
svatováclavská koruna je 
symbolem české státnosti 
zakotvené v křesťanském du-
chu. Je stálým znamením pro 
politiky jakékoliv generace a 
postavení a je výzvou k po-
koře: Hospodine, ty vládneš 
nade vším!

Petr Košulič

Výzvy
Křest

Zájemci o křest z řad dospě-
lých se můžou osobně přijít do-
mluvit anebo kontaktovat kněze 
na tel: 604 538 482. Za-
hájení přípravy je odvis-
lé od zájmu. Příprava na 
křest probíhá buď skupi-
nově anebo individuálně 
podle možností zájemců. 

Příprava trvá cca je-
den rok a datum křtu je určeno 
podle vyjádření biskupa. Sou-
částí přípravy je přijetí do ka-
techumenátu, který je nedílnou 
součástí procesu. Děje se obvyk-
le na začátku přípravy a jedná se 
o začlenění žadatele o křest do 
společenství církve. Dále pak je 
přijetí mezi čekatele křtu, které 
je začátkem bezprostřední pří-
pravy na vlastní křest. Obvykle 
bývá na 1. neděli postní v ka-
tedrále a čekatele přijímá sám 
biskup. Součástí tohoto finál-
ního období jsou tzv. skrutinia 

neboli modlitby církve za čeka-
tele. Dále přijetí pokladů víry: 
Písmo svaté, modlitba Otče náš 
a Vyznání víry. Vlastní křest je 

pak udílen obvykle na 
Bílou sobotu večer při 
vigilii Zmrtvýchvstání. 
Poté následuje období 
tzv. „mystagogie“, tedy 
doprovázení v přijímání 
svátostí a praktikování 

nového křesťanského života.
Biřmování

Zájemci o biřmování z řad 
starších 20 let ať se přihlá-
sí mně osobně anebo na tel: 
604 538 482. Příprava je vedena 
podle domluvy se zájemci. Se-
tkání jsou cca 1x za 14 dnů.

Svaté přijímání
Zájemci z řad dospělých, tedy 

starších 14 let, hlaste se osobně 
u mě. Příprava je individuální. 
Jedná se o přípravu jednak na 
přijetí eucharistie, ale i sv. smí-
ření.                                     o. Petr

A my zase na říjen, protože se 
konečně rozbíhají farní aktivity. 
Začneme dospělými - zapojit se 
můžete do „náboženství pro do-
spělé“ – tedy úterní setkání nad 
Písmem od 19,30 na faře. Letos se 
bude probírat Janovo evangelium. 
Dospělí nad dvacet asi do sta let, 
kteří ještě nebyli biřmovaní nebo 
se chtějí připravit k jiným svá-
tostem, mají možnost se přihlásit 
u pana faráře. Pokud byste si chtě-
li v neděli po mši posedět trochu 
svátečně u kafe, vzpomeňte si, že 
je po ranní otevřená farní kavár-
na. Pokud byste chtěli raději spo-
lečnost, která je nejcennější, pak 
máte možnost tiché adorace před 
nejsvětější svátostí ve středu po 
mši do 20,00 hodin (je přítomen a 
dává i požehnání pan farář). V so-
botu je adorace od 19,00 do 20,00 
hodin (jsou přítomni jáhni nebo 
akolyté). Do modlitby růžence 
se můžete zapojit, pokud přijdete 
o půl hodiny dřív na mši svatou. 
V měsíci říjnu k tomu bude víc 
příležitostí. Rodiče, kteří se chtě-
jí modlit za své děti, mají tuhle 
speciální možnost každý čtvrtek 
večer (podle ne úplně ověřených 
zpráv - v létě ve 20,00 a v zimě 
v 19,00 v kostele). Společenství 
manželů se schází jednou měsíč-

ně podle domluvy (vedou manže-
lé Líkařovi). Doprovodný chrá-
mový sbor Tacet trénuje každý 
pátek od 20,00 a uvítal by nové a 
čerstvé hlasy. 

Pro děti začala školní výuka 
náboženství v úterý 29. září. Nej-
mladší děti učí Eva Horáková, 
starší pan farář. Středeční mše pro 
děti budou mít letos téma „Ptáčci“ 
a průvodcem jim bude ptáček, co 
má fráček – zkuste hádat jaký. A 
má speciální jméno, které hned 
uhádnou znalci klasického čes-
kého filmu. Kdo rád zpívá, může 
kromě ptačích mší navštěvovat 
také scholu, která každou středu 
od 17,00 hodin na faře cvičí do-
provodné cvrlikání. Kluci, kteří si 
troufnou pomáhat panu farářovi, 
mají schůzky také ve středu na faře 
od 16,30 do 17,30. Určitě nebudou 
zpívat, cvrlikat ani trylkovat, na 
programu je cvičení ministrant-
ských dovedností. Mládež od 
dvaceti let se připravuje na přijetí 
svátosti biřmování už od minulé-
ho školního roku a jejich cílovou 
metou je červen 2021. Díky všem, 
kdo dávají své síly do služeb dru-
hým, a povzbudivé mrknutí pro ty 
z vás, kdo si doposud netroufli se 
někam zapojit seberte odvahu a 
přijďte, je to potřeba!                  -IK-

Na září těšili se sadaři…
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Přípravy
MadonaFestu

sebráno v Sebranicích

MadonaFest svým rozsahem 
výrazně převyšoval farní den, 
karneval či jiné akce pořáda-
né naší farností. To také zna-
mená, že v jeho pozadí stály 
desítky lidí, kteří byli ochotni 
přiložit ruce ke společnému 
dílu a vzít na sebe část zodpo-
vědnosti. Některým spoluo-
rganizátorům jsme položili 
následující otázky: 
1) Na jaký okamžik spojený 
s MadonaFestem si vzpome-
neš jako první? 
2) Co Tě při přípravě Ma-
donaFestu překvapilo? 

1) Při vystoupení skupiny 
Trní se začala obloha zlověst-
ně zatahovat. Začalo se blýs-
kat. Ale jako by mezi bouřkou 
a chrámem stála osoba, která 
poroučela bleskům, aby se 
obloukem MadonaFestu vy-
hnuly. Byl to krásný důkaz 
toho, jak si Panna Maria ne-
nechala tuto událost vzít a 
vlastně celý den si tuto akci 
krásně a mile režírovala.
2) Překvapilo mě, s jakou leh-
kostí přípravy proběhly. Po 
bilanci spoustu organizátorů 
přiznalo, že prožívali velkou 
nervozitu, ale klobouk před 
nimi dolů, nebylo to na nich 
vůbec znát. Dále množství 
sponzorů, kteří nám věnova-
li finance a jiné prostředky. 
Bylo to dílo Boží. Bůh dal 
všem sílu, aby přípravy pro-
běhly v pohodě a i to ovlivni-
lo příjemnou atmosféru Ma-
donaFestu.                     

Lenka Čechová

1) Hodně složité a kompliko-
vané plánování, organizace, 
protože akci tak velkého roz-
sahu jsme organizovali popr-
vé. Zejména odhadnout počet 
účastníků s ohledem na další 
akce v okolních obcích byl 
velký oříšek. 
2) Příjemně mě překvapilo 
počasí. Na farních akcích je 
téměř tradicí, že vždy prší, 
tentokrát se obloha roztrhla, 
až jsme vše uklidili. Také mě 

mile překvapily obě hudební 
kapely, byla to moc příjemná 
hudba.                 Přemek Štencl

1) Festival byl zábavný, hlav-
ně dílničky s tvořením. Z pro-
gramu se mi nejvíc líbila ka-
pela Way to go. Myslím, že si 
to všichni užili, nejenom děti.
2) Na workshopu jsem měla 
dětský koutek a korálkovou 
dílničku. Pro děti jsem měla 
připravené omalovánky, pas-
telky, tašky k vymalování, 
plastelínu, bublifuky a tak po-
dobně. Na korálkové tvoření 
jsem potřebné věci nakoupila 
v obchodě v Brně a v Leto-
vicích. Náramky a náušnice 
tvořili nejenom děti, ale i do-
spělí. Pro příště určitě může-
me mít víc materiálu, protože 
by se jistě všechno k vyrábění 
využilo.

Lucie Škrabalová

1) Nádherné počasí bylo tím,  
co celkově přispělo a umocni-
lo tu krásnou atmosféru…
2) Překvapilo mě velmi mile, 
kolik dobrých duší si našlo 
čas a bylo ochotno nezištně 
fungovat. A přes některé pe-
ripetie nakonec vše klaplo. 
Třeba se nám v pátek odpole-
dne zatoulaly trička na Mado-
naFest až do Protivanova, ale 
naštěstí zavčas dorazily...

Milada Hladilová

Letos podruhé byla poslední farní 
kavárna v měsíci září věnována 
podpoře Fondu PULS. Všichni 
farníci byli pozváni k příjemnému 
posezení a ochutnání „pulsovního 
muffinu“ spolu s výbornou ká-
vou. To vše za dobrovolný příspě-
vek, který putuje právě do Fondu 
PULS. Letošní výše příspěvku se-
branické farnosti činí 45.124,- Kč, 
z čehož téměř polovinu (22.306,-) 
pokrývají příspěvky celkem 13 
registrovaných donátorů. PUL-
Sovní farní kavárna letos do Fon-
du přinesla 2525,- Kč. 

Poděkování patří šikovným 

slečnám z řad nadějných biřmo-
vanců, které připravily několik 
druhů „pulsovních muffinů“ a za-
řídily chod farní kavárny. A díky 
všem ostatním, kteří k PULSu 
naší farnosti přispívají. Ať už je 
to modlitbou, účastí na bohosluž-
bách, aktivním zapojením se do 
chodu farnosti či právě donátor-
stvím. Neboť PULS kostela ani 
farnosti nebije ani tak rychlostí 
přibývání (nebo naopak ubývání) 
peněz na bankovním kontě, jako 
spíše v „tempu“ modliteb těch, 
kteří farnost přijímají za svou. 

Markéta Kudláčková

PULSovní farní kavárna

Pět dětí i přes komplikovanou přípravu poprvé přijalo svaté přijímání. 
Ať je tato svátost provází a posiluje po celý jejich život! foto: Jiří Votoček

První svaté přijímání
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co nás čeká
SETKÁNÍ NAD PÍSMEM 

SVATÝM
každé úterý v 19:30 na faře
téma: Evangelium sv. Jana

MODLITBY RODIČŮ
každý čtvrtek ve 20:00

RŮŽENCOVÉ 
POBOŽNOSTI

Kunštát:
úterý a čtvrtek v 18:00
středa a pátek v 17:30

sobota v 7:30, neděle v 17:00
Sychotín:

pondělí, úterý a čtvrtek 
v 18:00 v kapli

MISIJNÍ NEDĚLE
18. října

sbírka na misie
14:00 -  misijní tvoření

17:00 - adorace a společná 
modlitba za misie

SLAVNOST POSVĚCENÍ 
KOSTELA

Neděle 25. října
výročí založení včelařského 

spolku, žehnání praporu včelařů
mše sv. v 8:00 a 11:00

PLNOMOCNÉ 
ODPUSTKY

pro duše v očistci lze získávat 
od neděle 25. října až do 

neděle 8. listopadu za splnění 
obvyklých podmínek: 

1. daný den přijmout eucharistii
2. navštívit hřbitov a zbožně se 

pomodlit za zemřelé 
3. pomodlit se na úmysl 

Svatého otce
4. v těchto dnech vykonat 

svatou zpověď

SLAVNOST VŠECH 
SVATÝCH

Neděle 1. listopadu
mše sv. v 8:00 a 11:00

Sebranice - 15:00 pobožnost 
na hřbitově

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Pondělí 2. listopadu

mše sv. 7:00 farní kostel, 
17:00 Sebranice, 18:30 Lipka

Smírná pouť p. Ladislava Kubíčka
Bible a Bohoslužba. Zde mys-
lím, že máme problém všichni 
a se všemi. První „B“ je Bůh 
– jde o to mu věřit, důvěřovat 
a svěřovat se do Boží ochra-
ny a moci. Modlitba a poká-
ní jsou základní prostředky 
tohoto procesu. Neopouštěj-
me modlitbu a čiňme poká-
ní. Vezměte konečně do ruky 
růženec! Druhé „B“ je Bible. 
Kolikrát jste vzali Písmo svaté 
do ruky a četli jste ho? A ko-
likrát jste ho odložili, protože 
jste neměli čas, nerozuměli 
tomu, co čtete, bylo to fádní a 
nicneříkající? Písmo svaté je 
živé Boží slovo, ne detektiv-
ka. Nikdy nebudeme schopní 
Božímu slovu rozumět, pokud 
ho budeme číst jako román. 
Dejme mu čas, aby v nás 
mohlo začít žít. Je to semeno 
a to potřebuje čas, aby moh-
lo vzklíčit. Pokud rozoráme 
zaseté, nevzejde nic. K to-
muto „B“ patří dvě „Č“: číst 
a čekat. A to vyžaduje trpěli-
vost. Třetí „B“ je Bohoslužba. 
Buďme lidmi, kteří se nebojí 
svou víru žít. Bohoslužba je 
obecně chápána jako mše sv. 
Ale má mnohem hlubší smysl, 
znamená sloužit Bohu, a to je 
nejen mše sv., ale každý dob-
rý skutek vykonaný z lásky 
k Bohu. Mše sv. je nekrásnější 
způsob naší služby Bohu, ale 
i služby Boha nám. Apelu-
ji na to, abychom nepřestali 
svou víru žít. Bohoslužba je 
regulérním vyjádřením naší 
svobody a darem svobody. 
Je také výrazným způsobem 
vyjádřením našeho nábožen-
ského přesvědčení. Strach a 
obavy z Covid-19 nejsou dů-
vodem přestat žít. Kdo se od-
střihuje od Boha, od Bible a 
od Bohoslužby, odstřihuje se 
od života.

Tři „R“ a tři „B“ jsou jen 
jakési pomůcky, abychom ne-
přestali vidět smysl věcí ko-
lem nás. 

Přátelé a moje farní rodino, 
chci vás povzbudit, abychom 
byli lidmi života.

o. Petr
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Letošní smírná pouť p. Ladisla-
va Kubíčka do Sloupu připadla 
na 12. září. Nevím přesně, koli-
krát jsem se této pouti zúčastni-
la, ale tentokrát jsme neprosili 
ani o sluníčko, ani o blahodárný 
déšť, ale spíš o zklidnění situace 
způsobené šířením koronavi-
ru. Od hřbitova 
v Kunštátě nás 
vyšlo asi 34 a do 
Sloupu došlo 43. 
Na cestu nám dal 
požehnání náš p. 
Košulič a přislí-
bil, že pokud Pán Bůh dá, příště 
se k nám poutníkům přidá. Bylo 
příjemné teplo a cesta lesem, 
který hodně prořídnul, za zpěvu 
a modlení dobře ubíhala. Hlav-
ní zpěvák je mladý muž Tomáš 
se školeným hlasem, takže kdo 
rád zpívá, dokáže se brzy přidat. 
Poutníky doprovází zkušený já-
hen Kinc, který vede modlitby. 
Kromě modliteb si v jeho podání 

vyslechnete zajímavé myšlen-
ky p. Kubíčka vydané knižně. 
V Doubravici je pamatováno i 
na odpočinek a občerstvení. Le-
tos jsme dostali obloženou bage-
tu nebo dvě, takže i velcí jedlíci 
měli dost. Na faru a do kostela 
jsme mohli jen s rouškou, ale 

to dnes nikoho 
nepřekvapí. Pout-
níky jako každo-
ročně provázel 
p. Alois Heger 
z Chomutova, 
u  něho je mož-

nost během pouti vykonat svá-
tost smíření, a byl také hlavním 
celebrantem při mši ve Sloupu. 
Kromě promodlených proseb si 
ze Sloupu odvezli vylosovaní i 
knižní odměny. Je potěšující, že 
poutě se zúčastní hodně mládeže 
a atmosféra mezi poutníky je ve-
selá a optimistická. Takže příště 
rádi půjdeme znovu a ve větším 
počtu.                  Marta Pitnerová 

I letos v září byla naplánována 
tradiční pouť po stopách otce La-
dislava Kubíčka, od jehož úmrtí 
uplynulo již 16 let.  Vyráželo se 
autobusem do Rozseče a pak 
se putovalo na Kulíšek.  Vedení 
křížové cesty se ujal pan Kintr. 
Nově je prvních 8 zastavení ve 
směru od Rozseče věnováno ži-
votu kněze Josefa Toufara. Na 
cestu za velice hezkého počasí  

vyrazilo kolem 20 lidí.  Pro příští 
rok navrhují účastníci pro oživení 
pouti možnost změny směru trasy 
Kunštát – Kulíšek, jelikož i z této 
strany vede křížová cesta, která je 
plně věnována myšlenkám otce 
Ladislava. Doufejme, že nám do 
příštího roku na Kulíšku zbyde 
nějaký les a sejdeme se v hojněj-
ším počtu.       Helena Videmanová

a Marie Křepelová

Pouť na Kulíšek

Každý mohl dle svého rozhod-
nutí přispět zakoupením farních 
výrobků nebo libovolnou část-
kou do kasičky. Veškerý výtěžek 
z festivalu putuje na opravy naše-
ho farního kostela.

A jaké máme my, pořadate-
lé, dojmy a dozvuky z festivalu? 
Uvědomili jsme si, že Mado-
naFest se podařilo zrealizovat 
díky obrovskému elánu a společ-
nému úsilí všech, kteří přiložili 
tak potřebnou ruku k dílu! Během 
příprav se objevily i slabé chvil-
ky, kdy jsme měli pocit, že jsme 
si přece jen ukousli příliš velké 
sousto… a v té chvíli jsme se roz-
hodli svěřit vše v modlitbě Bohu a 
Panně Marii, naší Madoně, kvůli 

níž jsme se vlastně k celému to-
muto počinu rozhodli. A modlitba 
nám přinesla klid a uvědomění 
si, že každý dobrý nápad se stane 
ještě lepším, pokud jej odevzdá-
me do Božích rukou.

Velké díky patří paní senátorce 
Vítkové, která nad celou akcí pře-
vzala záštitu a zajistila i mediální 
podporu v TV Noe a v radiu Pro-
glas. Počastí nám přálo doslova 
do poslední chvíle, neboť přes-
tože večer byly na obloze vidět i 
slyšet hromy a blesky, bouřková 
nadílka se spustila až ve chvíli, 
kdy program skončil a uklízel se 
poslední stan. A tak závěrem jen 
Bohu díky za vydařenou akci a 
snad příští rok na dalším ročníku!

Eva Škrabalová
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