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slovo otce Petra
Drazí přátelé,
v současné situaci nouzového stavu se vám spolu
s pastorační radou snažíme
zprostředkovat příležitost
pro milost a posilu pramenící ze svátosti smíření
a eucharistie. Jsou určeny
dny a časy pro svaté přijímání, dny a časy ke svátosti smíření. Ostatní svátosti
bohužel v současné době
zůstávají pozastaveny, přípravy se zatím nekonají
vyjma těch individuálních.
Sám sobě jsem si už kolikrát říkal, co bych ještě
v tomto čase mohl udělat
pro vás děti, mládež, rodiny, manžele a také pro vás
seniory a nemocné? Prostě
pro všechny. Trápí mě, že
vás nemohu osobně pozdravit a povzbudit. Každému z vás bych chtěl tedy
aspoň touto cestou říct, že
na vás myslím. A to nejenže bych na vás vzpomínal,
ale modlím se za každého
z vás. Zjistil jsem, že je to
asi to jediné smysluplné,
co pro vás v současné situaci můžu udělat, a přitom
vás třeba nějak neohrozit.
Ale pokud byste sami věděli o něčem dalším, určitě
mi dejte vědět, a pokud to
půjde, rád to udělám.
Chci vás také povzbudit. Sice jsem to udělal už
na internetu, ale takto se to
dostane i k těm, kteří internet nemají. Přátelé, buďte dobré mysli. Ne proto,
že by se situace lepšila,
ale proto, že je zde něco,
co nám má dodat odvahu.
Naše víra nám dává schopnost svobodně přijmout
omezení a přitom si uchovat svobodu. Dává nám

První svaté přijímání proběhlo netradičně v říjnu.			
sílu, abychom dokázali
překonat strach a zmatek,
který se v nás usazuje díky
protichůdným
zprávám.
Díky víře se chaos kolem
nás neusadí v nás. Přátelé,
buďte dobré mysli. I když
jsou politici takoví, jací
jsou, i když jsou kolem
nás nezodpovědní lidé,
i když je kolem nás dost
těch, kteří myslí jen na
sebe. Je tu vždycky někdo,
kdo myslí stále jen na nás,
kdo nedovolí, abychom
byli zkoušení víc, než sneseme. Je to Pán a jemu je
třeba důvěřovat. Na konci
listopadu budeme slavit
slavnost Ježíše Krista krále. Nevím, jak a co bude,
ale vím, že on zůstane králem, i kdybychom tento
den neslavili.
Pane, dej nám více víry!
A nejen nám, ale celému
národu a světu.
S požehnáním do vašich
životů a domovů!
o. Petr

foto: Jiří Suchomel

Neposlední svaté přijímání!
Když se děti ze třetích tříd
začaly na jaře připravovat na
1. svaté přijímání, nikdo netušil, že karanténa všechno
zastaví. Náhradní podzimní termín vypadal slibně, ale
kvůli další vlně covidu hrozilo, že se tato slavnost zase
nějak pokazí. Naštěstí to byla
poslední klidná neděle s možností neomezené účasti na
bohoslužbách a s možností
zpívat. Hned následující týden
byl počet účastníků bohoslužeb omezený a bez hudebního
doprovodu. Od dalšího týdne
už je v kostele pan farář sám
(doufáme tajně, že si od jara
schoval naše fotky a zase je
přilepí na židle a lavice...), aby
nebyl při slavení mše opuštěný.
Děti připravuje na tuto svátost vždycky pan farář osobně,
dospělí se zapojují spíš organizačně. Některý rok nesměle,
jindy zase naplno. Letos se
rodiče prvokomunikantů ujali

aktivně obou čtení, přímluv,
zapracovali na krásném hudebního doprovodu, nachystali originální dárek a mohli tak
naplno prožít slavnostní pocit,
že jejich služba a námaha připravila dětem něco hezkého…
Vítáme teď tedy další mladou generaci v řadách farníků,
kteří mohou přistupovat ke
společnému stolu! Budeme se
ale taky těšit, že jejich první
přijímání nebylo zároveň posledním, protože situace není
jednoduchá. Ale jak se lze
dočíst v předsíni kostela na
nástěnkách, i během nouzového stavu je možné přijímat eucharistii individuálně v určené
dny a hodiny. Nebude to sice
tak slavnostní jako s celým
společenstvím, možná komplikované, než se zorientujeme a vystojíme třeba i frontu,
ale pro duchovní život občerstvující a nezbytné.
Jaromír Kintr,
Irena Kintrová
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Kunštátské kaple známé i neznámé - 13. část Sv. Martin biskup chudoby a chudých

Dnes Vám chci představit dvě
kaple.
Kaple sv. Floriána a sv.
Maří Magdaleny v Rudce a její

interiér (vlevo). Kaple Panny
Marie Sněžné v Sychotíně a
její interiér (vpravo).
Alois Havelka

Pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka římské
posádky začal v Itálii vojenskou
kariéru. Všichni známe krásný příběh, kdy sv. Martin ještě jako voják
za velmi nepříznivého počasí, když
byl kontrolovat vojenské hlídky, se
u městské brány setkal s polonahým žebrákem, který prosil o almužnu. Uvádí se, že Martin neměl
s sebou peníze, ale celým srdcem
cítil s tímto chuďasem, třesoucím
se zimou. Nerozpakoval se a mečem rozpůlil svůj vojenský plášť,
aby ubožáka ochránil před následky prochlazení. Následující noci se
mu ve snu zjevil Kristus zahalený
polovinou jeho pláště.
Po těchto událostech se dal
Martin pokřtít. Brzy nato se rozloučil s armádou, protože se v jeho
očích nedala spojit křesťanská a
vojenská služba. Přijal nižší svěcení a snažil se jako bývalý voják šířit
křesťanství spíše silou. Nakonec
však došel k názoru, že modlitbou
toho dokáže o mnoho více a část

Potřebujeme v dospělosti anděla strážného?
Všichni jsme v dětství znali
modlitbičku „Andělíčku, můj
strážníčku“. Později v náboženství jsme ji vyměnili za
„Anděle Boží, strážce můj“.
V dospělosti máme pocit, že
role našeho ochránce skončila. Přitom jsou tito „poslové“
stále důležití. Pojem anděl pochází z řeckého slova angelos,
což znamená posel. Andělé
strážní mají svátek 2. října.
V první knize Mojžíšově
(Ex 23, 20-23) je psáno: „Hle,
pošlu před tebou anděla, aby
nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti
určil. Uctívej ho a naslouchej
jeho hlasu a nebouři se proti
němu... neboť v něm přebývá
mé Jméno. Jestliže však budeš
jeho hlasu bedlivě naslouchat
a budeš dělat, co říká, budu
nepřítelem tvých nepřátel a
odpůrcem tvých odpůrců. Můj

anděl půjde před tebou...”
O důležité roli andělů
strážných svědčí i úcta mnohých papežů. Například Papež
Pius XI. vzýval svého anděla
na počátku i na konci každé-

ho dne a v různou denní dobu.
Prohlašoval, že považuje za
svou povinnost projevovat
vděčnost a úctu ke svému an-

dělu strážnému, jehož cítil
stále nablízku a kterého mu
Bůh poslal "aby ho chránil
na všech jeho cestách" (Ž 9l,
ll). Pozdějšímu papeži Janu
XXIII. svěřil krásné tajemství: "Když se mi stane, že
musím mluvit s někým, kdo
je jen málo přístupný mým
argumentům, obracím se ke
svému andělu strážnému.
Celou záležitost mu svěřím
do rukou a prosím ho, aby se
přimluvil u anděla strážného
toho člověka, s nímž se mám
setkat a prosím ho, aby uklidnil a osvítil svého chráněnce. Rozhovor se pak velice
usnadní."
Myslím si, že by bylo
velmi dobré a krásné, kdybychom dokázali svého anděla strážného „vyslat“ pro
záchranu mnohých sporů a
vztahů.		
-pk-

života žil jako poustevník.
V roce 371 zemřel biskup Libor v Tours a v zájmu věřících
sem byl Martin údajně vylákán a
manifestačně zvolen biskupem.
(Některé legendy hovoří o tom,
že se Martin, který neměl zájem
o veřejnou službu, pokusil před
zvolením schovat mezi husami, ale
jejich hlasitým kejháním byl prozrazen. Proto se husa dostala mezi
jeho atributy a také do tradičních
svatomartinských pokrmů). Martin nakonec volbu přijal a údajně
4. 7. 371 byl vysvěcen na biskupa
v Tours. Z tohoto města se vydával
na misijní cesty po Francii a snažil
se o apoštolské působení mezi venkovským obyvatelstvem.
Zakládal malé venkovské kláštery a zasloužil se o pokřesťanštění
galského venkova. Mnozí životopisci připomínají četné zázraky,
které souvisely s úkony víry a projevy jeho oddané lásky ve službě
postiženým lidem. Zasazoval se za
nespravedlivě a tvrdě vězněné. Dožil se 80 let a zemřel při pastorační návštěvě v Candes 8. listopadu
397.
Kéž si jeho myšlenku "Komu
se v životě dobře daří, neměl by
zapomínat na ty, kteří žijí v nouzi"
osvojí všichni, kteří nouzí netrpí.
– pk -

Tučňák pošťákem

Letošním školním rokem nás na
středečních mších pro děti začal
provázet tučňák Tuček. Vyjel si
z Antarktidy poznávat nové kamarády z ptačí říše, kteří věřte
nevěřte, mají často co naučit i nás
lidi. I obyvatelé ptačí říše mají
dobré i špatné vlastnosti a mohou
nám být inspirací na cestě k životu podle Božího plánu. Jenže návštěvy kostela zarazila Tučkovi i
dětem karanténa, a tak teď Tuček
objevuje nové kamarády v ptačí říši sám a dětem píše alespoň
dopisy. Každý týden dostávají
děti (až po páťáky) do schránky
od Tučka psaní, ve kterém se dozvědí o novém ptáčkovi a o tom,
jak nás může svým chováním
inspirovat. Dětem zatím vyprávěl
o holubovi (který mu s roznášením dopisů pomáhá), bernešce,
lelkovi a pěnkavě. A přidal pár
zajímavostí ze svého tučňáčího
pokračování na 4. straně
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Brněnské biskupství zve k zapojení do projektu Náš společný domov

Svatý František z Assisi
řekl: „Příroda je krásná kniha, v níž k nám promlouvá
Bůh a sděluje nám něco ze
své krásy a dobroty.“ Aby
i další generace „měly co
číst“, zve Biskupství brněnské skrze své Diecézní katechetické centrum k zapojení
do projektu Náš společný
domov.
Ten začíná 24. 10. 2020
a končí s rokem Laudato si´
24. 5. 2021. Zapojit se do
něj může kdokoliv - rodiny,
společenství nebo jednotlivci. „Projekt nám pomáhá
obejmout tento svět v duchu
a v myšlenkách encykliky
papeže Františka Laudato
Si´,“ říká ve videopozvánce pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.
Vedoucí Diecézního katechetického centra ThLic.
Tomáš Koumal považuje za

velkou výhodu projektu to,
že se dá realizovat i v těchto dnech, kdy nemůžeme do
kostela,
mezi přátele nebo
do
kulturních či
sportovních zařízení. Projekt nabízí
k plnění
úkoly, které se týkají našeho
vztahu
k druhým
lidem,
k
přírodě i k samotnému
Stvořiteli.
Jak se účastníci zapojí?
Nejdříve si vytisknou plán
projektu a seznam úkolů.

Modlitba národů v čase pandemie,
doporučená předsedy biskupských
konferencí evropských zemí

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené
době
v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu,
spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Domácí bohoslužba v čase, kdy nemůžeme do kostela

Neděle je den k oslavě Boží, nabízíme několik odkazů s návodem, jak si připravit domácí liturgii pro jednotlivce i pro rodinu:
• www.mseonline.cz
• pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu
• nedelevrodine.cz
• deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-b-mezidobi-1/slavnost-vsech-svatych
• kc.biskupstvi.cz/namety-zemreli
• youtube.com/watch?v=nXjfwGSluRU

Obojí najdou na webu „kc.
biskupstvi.cz“. Pak už se
mohou pustit do plnění úkolů a kreativně se
jich zhostit.
Odměnou
jim
bude nejen dobrý
pocit
z toho, že
udělali
něco pěkného pro
sebe, pro
své bližní
a pro tento
svět.
Když své
snažení
fotograficky zdokumentují,
budou mít i naději na nějakou malou věcnou odměnu
nebo na to, že se jejich fo-

tografie stane součástí plánované výstavy v brněnské
katedrále.
K projektu jsou založeny
i facebookové stránky „Náš
společný domov“, kde budou organizátoři postupně
publikovat různé podněty a
zajímavosti, které s tématem
souvisí.
„Věřím, že už přečtení úkolů vás aspoň trochu
nadchne a že se rozhodnete
zapojit,“ píše nejen svým
farníkům Tomáš Koumal. I
když doba trvání projektu
je poměrně dlouhá, úkoly
nejsou náročné a barevný
„plán projektu“, který si dá
rodina doma na viditelné
místo, bude výzvy projektu
stále připomínat. Organizátoři si přejí, aby projekt
přinesl jeho účastníkům a
hlavně rodinám také radost
a zážitek společenství.

Výzva Stálé rady České biskupské
konference k modlitbě růžence
Dne 7. října tohoto roku se
v Olomouci konalo jednání
Stálé rady ČBK. Její členové

vyzývají věřící, aby se modlili
růženec za ukončení pandemie
COVID-19.

sebráno v Sebranicích

Naše farnost má svůj transparentní účet! Po zdolání
zdlouhavých
administrativních překážek se nám podařilo
zřídit účet, který bude sloužit
ke shromažďování financí na
podporu opravy věže kostela.
Transparentní účet umožní,
aby se kdokoliv mohl kdykoliv
na webu podívat na stav finan-

cí, na to, kolik peněž a od koho
připutovalo a naopak kolik
bylo za jakým účelem použito.
Číslo účtu je 295430226/0300.
Přispívat lze libovolnou částkou, přičemž finanční dary na
dobročinné účely si lze odečítat
od základu daně. Děkujeme za
každý příspěvek!
Eva Škrabalová
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Nouzový stav dušičky 2020 - čas modliteb za zemřelé
4. svátost smíření – 1x v tomto
čase tj. od 25.10. do konce listopadu (pozn. pokud jste byli v čase
od 21.10. do 25.10., pak není sv.
smíření nutná).
Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos
získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den:
1. návštěva kostela nebo kaple,
2. modlitba Otčenáš, modlitba
Věřím,
3. modlitba na úmysl Svatého
otce,
4. vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
5. svaté přijímání 1x za den,
6. svátost smíření – 1x v tomto
čase tj. od 25.10. do konce listopadu (pozn. pokud jste byli v čase
od 21.10. do 25.10., pak není sv.
smíření nutná).
Kromě toho senioři, nemoc-

ní a všichni, kteří z vážných
důvodů nemohou opustit své
bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat
odpustky na dálku. Stačí, pokud
se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit,
jakmile to bude možné, i další
podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce) a před obrazem Pána Ježíše
nebo Panny Marie se pomodlí za
zesnulé.
Touto modlitbou mohou být
např. ranní chvály nebo nešpory
z breviáře za zesnulé, růženec,
Korunka k Božímu milosrdenství
nebo jiné modlitby za zemřelé,
které se věřící obvykle modlí,
četba úryvku z evangelia, který je
součástí liturgie za zesnulé, nebo
vykonání skutku milosrdenství
spojeného s obětováním bolestí a
útrap vlastního života Bohu. -pk-

Když se řekne odpustek, často se všechna peříčka!“ Žena mu na to
nám vybaví školsky již tradičně odpověděla: „Ale to je nemožné,
omílaná představa o prodeji od- vítr je zavál, ani nevím kam.“
pustků. Co je to odpustek? Jaký- Kněz jí na to řekl: „Ano, stejně je
koliv skutek, modlitba či cokoliv, to s vašimi slovy, vítr je zavál, ani
co církev díky své moci svazovat nevíte kam.“
a rozvazovat (Mt 18, 18) určí jako
Ano, v tomto příběhu je krásmožnost k zahlazení důsledků ně ukázáno, že i hříchy odpuštěhříchů. Odpustek získává člověk né ve svatosti smíření mají své
zásadně vždy jen pro sebe, vyjma následky, které my lidé nevidíme
času dušiček.
a nejsme nikdy schopni plně poJe třeba si uvědomit, že hřích chopit. A právě proto je zde onen
jako každé zlo v sobě
dar odpustků. Jedná se
k zahlazení
nese tři prvky. Prvním
tedy o narovnání toho,
prvkem je skutková důsledků hříchů co jsme svým hříchem
podstata, tedy vlastní čin. Druhý pokazili a zničili.
prvek je vina, která se dotýká tzv.
V případě odpustků, které
přičitatelnosti neboli to, nakolik získáváme pro duše v očistci se
je zlo mnou zaviněné anebo ne. jedná o určitou formu solidarity
Vina je často vnímána pocitově, nás živých se zemřelými. Oni již
ale sama o sobě na pocitu nezá- nemůžou udělat nic pro zahlazení
visí. Poslední jsou důsledky, které důsledků svých hříchů, ale můžez uvedeného skutku vyplynou.
me to udělat my. A proto církev
Zde mě napadne vždy jeden a dává tuto možnost. Aby bylo
ten stejný příběh. Žena přišla ke vše jasné, jsou zde nastavená urknězi do zpovědnice a vyznala čitá pravidla. Ovšem pozor. Ne
se, že hřešila pomluvou. Kněz ji všechny odpustky jsou vázány
dal rozhřešení a sdělil, že dostane pravidly. Mnohé je v našich vlastúkol. Půjde domů, vezme polštář, ních silách a možnostech a to,
rozpáře ho a peří vysype na ulici. co není, je svěřeno Boží milosti
Potom se vrátí zpět. Žena uděla- skrze určité pravidlo dané církví.
la, co měla a přišla zpátky. Kněz Poctivost, pravdivost a láska zde
ji řekl: „A teď jděte a sesbírejte hrají velkou roli.
Petr Košulič

dokončení ze strany 2
života. Příští dopis
je zatím tajemstvím,
ale už brzy budou
součástí dopisu i
samolepky, které si
děti budou lepit na
nakreslený strom. Na každé dítě
navíc na konci roku čeká malý
keramický ptáček, který jim bude
tato setkávání dlouho připomínat.
Pokud byste i vy chtěli dostávat
Tučkovy dopisy, nebojte se ozvat
panu faráři. Dopisy se objeví na
webu a facebooku farnosti.
Zde je malá ukázka: Bohužel se často chovám taky jako
lelek. Máma třeba řekne: „Plav
pro ryby!“ A já nic, předstírám,
že tady nejsem. Jindy říká táta:
„Kdo mi rozsypal ty hřebíčky,
jak mám teď opravit iglú?“ A já
zase nic, dělám, že jsem zapomenutý kus ledové kry… Jenže potom mě napadá, co by asi
udělal Pán Ježíš na mým místě?
No, v první řadě by se pořádně
voblíknul a vzal si lepší boty,
protože v těch sandálích a košili
by u nás umrznul! A pak by asi
řekl: „Mami, já ty ryby nalovím.
Peťa s Kubou a Honzou mi s tím
určitě pomůžou.“ A tátovi by řek:
„Promiň, tati, zkoušel jsem si za-

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné
získat plnomocné odpustky po
celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8.
listopadu, byla nyní prodloužena
na celý měsíc z důvodu pandemie
Covid-19.
V  České republice je tato možnost i týden před prvním listopadem, tj. letos již od 25. října.
Odpustky spojené s návštěvou hřbitova lze letos získat
kterýchkoli osm dní od 25. října
do 30. listopadu dle vlastní volby.
Podmínkami jsou:
1. přijetí eucharistie 1x za den
v uvedeném období,
2. návštěva hřbitova a jakákoliv modlitba za zemřelé,
3. modlitba na úmysl Svatého
otce – jakákoliv modlitba, při které myslíme na úmysly papeže,

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
lze přijmout v těchto časech
Středa vždy 18:30 – 19:30
Čtvrtek vždy 16:30 – 17:30
Pátek vždy 18:30 – 19:30
Neděle vždy 15:00 – 16:00
Svaté přijímání bude podáváno v intervalu 10 minut
(např. středa 18:30; 18:40;
18:50; 19:00 atp.)
SVÁTOST SMÍŘENÍ
v čase od 25. října do
konce listopadu
Středa vždy 17:30 – 18:00,
19:00 – 20:00
Pátek vždy 17:30 – 18:00
NÁVŠTĚVA HŘBITOVA,
KAPLE, KOSTELA
• hřbitov je možné navštívit
kdykoliv během dne,
• předsíň kostela je během
dne otevřená,
• návštěva kaple – dostačující
je zastavit se přede dveřmi
MODLITBA NA ÚMYSL
SVATÉHO OTCE
viz např. apoštolát modlitby
Svatého otce k dispozici
v předsíni kostela
SLAVNOST JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE
Neděle 22.11.
Adorace od 12:00 do 18:00
s možností sv. přijímání
po celou dobu adorace.
Zapisovat se můžete
v předsíni kostela.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
29. listopadu
obvykle žehnání věnců
tloukat hřebíky a vony mně uplavaly.“ Tak takhle já si to přestavuji. Asi by klidně vydržel i pár
na zadek, když by si to zasloužil.
O tom jsem přesvědčenej. Protože Pán Ježíš tehdy vydržel to bičování a jiný, i když byl úplně nevinnej. Jenom kvůli nám. A když
pro něho přišli vojáci do Getsemanské zahrady, nedělal, že tam
není jako lelek. On se jich ještě
zeptal: „Koho hledáte? Jestli mě,
odveďte si mě, ale mý kamarády
nechte jít domů.“ Hustý, co?
Monika Lepková
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