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slovo otce Petra
Drazí farníci a přátelé farnosti, 
chci každého z Vás povzbudit 
ve velikonoční radosti a popřát 
Vám požehnané Velikonoce. 
Ty stále ještě neskončily, i když 
si to mnozí kolem nás myslí.

V životě člověka přicházejí 
různé situace a okamžiky, ve 
kterých naráží na jisté manti-
nely. Ať už jsou to mantinely 
našich schopností a dovedností, 
tak i omezení psychická a fy-
zická. Jsou zde také přítomny 
naše povahové a charakterové 
hranice. Mnohem častěji jsou 
to však mantinely, které vyrůs-
tají z našich vztahů, nepocho-
pení a zklamání.

Toto zakoušeli i učedníci po 
Ježíšově smrti. Měli tu stejnou 
snahu. Ze strachu před dalším 
zklamáním a selháním, dal-
ším nepochopením se uzaví-
rají. Přesto je zde někdo, kdo 
je vyvádí z této uzavřenosti a 
temnoty. Je to živý Pán, Zmrt-
výchvstalý. On prostupuje 
uzavřenost, strachy a obavy 
každého z nás. Ale i my jako 
učedníci můžeme být strachy 
bez sebe a utíkat před ním, ane-
bo se nechat přesvědčit o jeho 
skutečné přítomnosti. Jeho zna-
mením jsou jeho rány. V nich 
ho učedníci poznávají. Stejně 
tak jeho přítomnost můžeme 
poznávat v ranách druhých 
lidí, ale i těch svých. Ano, Pán 
je přítomný právě v bolestech, 
ranách a selháních našich ži-
votů. On překračuje tyto naše 
hranice, aby nám přinesl svo-
bodu a s ní pokoj, který nikdy 
tento svět nedokáže člověku 
dát. Slovy našeho Pána přeji do 
tohoto času zmatků a chaosu: 
„POKOJ VÁM!“ Ať ve Vás 
zůstává Kristův pokoj a Bůh ať 
s Vámi zůstává. K tomu Vám 
žehnám.

+ o. Petr

„Prosíme Tě tedy, Bože, ať tato svíce, ke cti Tvého jména posvěcená, stále svítí neslábnoucím jasem, aby 
rozehnala temnotu této noci.“ (Exsultet)                         foto: Suchomelovi

Nečekané rozloučení s panem kostelníkem
Drazí přátelé a farníci,

v sobotu 17. dubna 
zemřel ve věku nedožitých 
75 let náš pan kostelník 
Josef Mágr. Jménem celé 
farnosti bych chtěl vyjádřit 
účast jeho rodině. Byl duší 
našeho kostela a farnosti. 
A upřímně, bude mi velmi 
chybět. Nejen jeho práce, 
ale hlavně jeho osobnost. 
Jeho pracovitost, ochota, 
specifický humor, prostě 
jeho aktivní život. Je to 
člověk, kterého mám 
velmi rád. To proto, že pro 
farnost žil. Jeho zapojení 
v díle farnosti bylo 
velmi široké. Zpočátku, 
když jsem nastoupil do 
farnosti jako novopečený 
farář, vypomáhal panu 
kostelníku Dobešovi, byl 
členem pastorační rady a 
aktivně se staral o pořádek 
a technický stav kostela, 
fary a kostela na Lipce. 
Postupem času dohlížel 

na topení, elektriku, plyn, 
dokonce i kostelní zvony.... 

Po odchodu pana Dobeše 
převzal všechnu práci 
kostelníka. Vykonával 
tedy výše zmíněné 
činnosti a nadto chystal 

na mši potřebné liturgické 
předměty a texty, otevíral 
a zamykal kostel, staral 
se o sbírky... Téměř celé 
nedělní dopoledne strávil 
v kostele. Zastal hodně 
práce a na svá bedra 
bral mnohé věci často 
přesahující rámec jeho 
běžných povinností. Mého 
odjezdu na dovolenou 
často využíval k větším 
akcím, o kterých jsem 
se dozvěděl až po svém 
návratu. Takto například 
vyklidil celou půdu nebo 
vyměnil prahy v průjezdu. 

Chtěl bych tímto 
„Josefovi“ za všechno 
poděkovat. A věřím, že 
jako byl blízko Pánu zde 
jako kostelník, tak je v jeho 
blízkosti i na věčnosti. Ať 
mu Pán odpustí všechny 
jeho dluhy, za to se modlím 
a k tomu mu žehnám.

Vás prosím o modlitbu.
P. Petr Košulič, farář
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Varhaník a sbormistr František Ostrý
O varhaníky bývá ve farnostech 
nouze. Za kunštátské varhany 
však v běžných dobách usedají 
varhaníci tři. S Radkem Líkařem 
jsme rozhovor otiskli před ro-
kem. Tentokrát jsme se ptali toho 
varhaníka s velmi silným hlasem 
– Františka Ostrého.

Pocházíš z početné rodiny 
z Rozseče. Kdo se v Tvé rodině 
hudbě věnoval a věnuje? Jaké 
jsou Tvoje vzpomínky na dětství 
ve spojitosti s hudbou?

Žiji v Rozseči, ale v posled-
ních letech se hodně pohybuji i 
jinde. Dost času trávím v Brně, 
kde mám podnájem i nejvíc 
práce. V naší rodině se nějakým 
způsobem hudbě věnují praktic-
ky všichni. Ovšem na různých 
úrovních a různými způsoby. 
Bratři Josef, Pavel a já jsme uči-
teli hudební výchovy. Pro tátu 
je hudba vlastně celoživotním 
koníčkem, kterému se kvůli bol-
ševikovi nemohl věnovat na pro-
fesionální úrovni. Pro moje další 
sourozence je hudba také větším 
či menším koníčkem. 

Moje hudební vzpomínky 
z dětství jsou od začátku spojeny 
s chrámovou hudbou. Vzpomí-
nám si, že i jako ministrant jsem 
měl vždy po ruce kancionál a 
s chutí z plna hrdla zpíval. Vlast-
ně řadu textů kostelních písniček 
si pamatuji od dětství. Hlavním 
hudebním fenoménem mého 
dětství byl ale klavír. Později 
jsem na osmiletém gymnáziu 
chodil zpívat do smíšeného škol-
ního sboru Nota, což mě tenkrát 
hodně posunulo. Zároveň jsme 
s tátou i odrostlejšími mladšími 
sourozenci začali zpívat a hrát 
při různých příležitostech. Hrá-
li jsme i křesťanskou populární 
hudbu většinou na svatbách. Na-
konec ale převládl vážnější re-
pertoár. Fungovali jsme vlastně 
jako čtyřhlasý vokální ansámbl 
s instrumentálním doprovodem. 
Dokonce jsme pořádali i vlastní 
vánoční koncerty. Šéfoval tomu 
táta a my jsme poslouchali, nebo 
se s ním dohadovali... Nakonec 
to skončilo prakticky tím, že 
jsme dospěli a rozprchli se na 
vysoké školy.

Po kom jste zdědili hudební 
nadání?

Určitě z obou stran. Z mámi-

ny strany je to ale takové nadá-
ní nerozvíjené a spící. Naproti 
tomu z tátovy strany je to nadání 
možná větší, ale hlavně je ještě 
spojené s další vlastností, která 
člověka žene k tomu, že s tím 
něco dělá, cvičí a snaží se zlep-
šovat. Víte, ve společnosti není 
hudební nadání nebo i talent 
něčím zas tak mimořádným. Co 
je ale důležitější, je píle a trpěli-
vost. Bez toho by nadání bylo k 
ničemu. To máte jak o těch hřiv-
nách...

Na jaké hudební nástroje 
umíš hrát?

Třeba na triangl... Ale ono to 
o tom počtu nástrojů není. Když 
budete umět na jeden nástroj 
perfektně, všichni s vámi budou 
chtít hrát. 
Na druhou 
stranu není 
problém se 
naučit hrát 
na cokoliv. 
Je to pouze 
o cvičení 
a o čase. 
Můj hlav-
ní nástroj 
je klavír, 
no a varha-
ny k němu 
mají docela blízko. Zároveň jsou 
v mnoha věcech jiné, velice in-
spirativní a zvukově bohaté. Je 
trochu paradoxní, že na klavír se 
učí hrát spousta lidí, ale na var-
hany téměř nikdo. Vlastně ochu-
zují sami sebe.

Co považuji za důležité, je 
zpěv, tedy hlasová výchova ve 
smyslu odborně školeného hla-
su. Na ZUŠ tomu říkáme só-
lový zpěv. Já jsem se mu začal 
věnovat na střední škole. Hlas je 
hudební nástroj, který má každý 
zdarma. Nemusí nic kupovat, 
nic ladit. Navíc je každý hlas je-
dinečný.

Pak občas hraji na kytaru. Asi 
bych mohl zahrát i na basu nebo 
jiné nástroje, ale to dělají zase 
jiní. V posledních letech diriguji, 
takže „hraji na lidi“.

Na jakých školách a institu-
cích jsi hudbu studoval?

Od dětství to byla hlavně 
ZUŠ Boskovice, jmenovat si 
zaslouží zejména paní učitelka 
Golubkova. Kdyby byla Češka, 

učila by na konzervatoři nebo na 
JAMU. Z její ruské školy budu 
těžit asi navždy...

Jinak jsem vlastně vystudo-
vaný učitel hudební výchovy pro 
střední školy. Studoval jsem na 
Pedagogické fakultě Masaryko-
vy univerzity v Brně. Tam jsem 
také absolvoval doktorské studi-
um v oboru Hudební teorie a pe-
dagogika, takže jsem se věnoval 
a dosud věnuji i hudební vědě.

Kde v současnosti působíš a 
jaké sbory vedeš?

Zčásti pracuji jako vyučují-
cí na Katedře hudební výchovy 
na Pedagogické fakultě, zčásti 
jako sbormistr. Ještě před pan-
demií bych řekl, že vedu čtyři 
sbory. Z těch, které mě živí, je to 

hlavně Lu-
mír v Brně, 
dále muž-
ský sbor 
Novocantus 
v Novém 
Městě na 
Moravě a 
J a n á č e k 
v Boskovi-
cích. Nej-
déle vedu 
kunštátský 
Tacet, a to 

„pro bono“ jako takové národní 
obrození pro rodný kraj. Musím 
ale říct, že někdy se různé akce 
kříží, a pak musím dát přednost 
těm tělesům, které mě živí. Asi 
bych to úplně nemohl zvládat, 
kdyby mi nepomáhal bratr Josef, 
který vede zkoušky, pokud já 
nemohu z nějakého důvodu při-
jít, nebo pár dalších pomocníků, 
kteří pomáhají např. na dělených 
zkouškách. Patří jim za to velký 
dík.

A kdybych zabrouzdal do 
minulosti, tak krátce jsem vedl 
školní sbor na Gymnáziu v Řeč-
kovicích. Můj první sbor byl 
chrámový sbor v Olešnici, který 
jsem dirigoval šest let.

Jak pěvecké sbory fungují 
v době koronaviru?

Popravdě docela mizerně 
a obávám se, že řada sborů do 
budoucna nepřežije. V minulém 
roce to byla velká improviza-
ce s časem, ale aspoň některé 
věci se přes léto a září podaři-
ly. S Lumírem a Novocantem 

míváme teď zkoušky online. 
Pochopitelně to nese řadu ne-
dostatků, ale je to lepší než nic. 
Boskovický Janáček je na tom 
hůř. Od října prakticky vůbec 
nefunguje, přidaly se ještě ně-
jaké organizační problémy, tak-
že mám o jeho existenci docela 
obavu. Co se týče kunštátského 
Tacetu, tak tam jsme aktivi-
tu přerušili v březnu loňského 
roku. V létě jsme se sešli jen na 
takovém našem každoročním 
posezení. Před Vánocemi jsme 
využili uvolnění k tomu, že jsme 
narychlo odjeli na soustředění, 
abychom měli co zpívat alespoň 
na vánočních mších. A teď pořád 
čekáme... Jen doufám, že se zase 
dáme dohromady.

Probíhá stále nábor nových 
členů sboru Tacet? Co musí zá-
jemce splňovat?

Ten probíhá prakticky neu-
stále, byť není aktuálně žádná 
vyloženě náborová akce. Sta-
rostí každého sbormistra je na 
prvním místě shánění nových 
zpěváků. Taky občas někdo ode-
jde nebo přeruší aktivitu, takže 
je třeba řady sboru stále obno-
vovat. Zájemce nemusí splňo-
vat prakticky nic. Od začátku 
chápeme Tacet jako přátelské 
těleso otevřené veřejnosti. Byť 
máme určité ambice a chceme si 
držet nějakou kvalitu, nemělo by 
to být překážkou přijetí nových 
členů, kteří třeba žádnou zkuše-
nost se zpěvem nemají. Ostatně i 
úroveň sboristů je různá. Máme 
tam jak bývalé členy velice kva-
litních brněnských sborů, tak 
třeba ty, kteří v Tacetu začali od 
nuly. Často se setkávám s tím, že 
mi někdo tvrdí, že neumí zpívat, 
protože mu to kdysi řekla paní 
učitelka na základní škole. To je 
prosím v naprosté většině přípa-
dů úplný nesmysl. Zpívat může 
téměř každý člověk. 

To nejdůležitější, co by tedy 
zájemce měl mít, je chuť. Také 
by měl vědět, že se chceme zlep-
šovat a zpěv ve sboru je týmová 
práce, která vyžaduje pravidelné 
zkoušky. Je to podobné jako ve 
fotbalu. Trénovat musíte stejně, 
byť hrajete „jen“ okresní přebor.

Takže kdokoli máte chuť, ne-
bojte se nás oslovit a přijít, nebo 
se třeba jen nezávazně přijít po-
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Areál zemědělského družstva 
majetkem sester Těšitelek

Letos bylo na velikonoční neděli požehnáno malé "stádo" 
beránků...                 Foto: Eva Škrabalová

Jaké jsou plány s objektem, na-
cházejícím se v těsné blízkosti 
sebranického kostela? Za krát-
ký rozhovor děkujeme generální 
představené Kongregace sester 
Těšitelek, S.M.Pavle Pichlerové. 

Kongregace sester Těšitelek 
Božského Srdce Ježíšova uplat-
nila restituční nárok na maje-
tek patřící původně Velkostatku 
Kunštát, tedy převážně na lesní 
pozemky. K jakému účelu jsou 
využívány výnosy z tohoto majet-
ku? 

Firma INÉS Kunštát, s.r.o. 
byla založena v roce 2013 právě 
za účelem správy bývalého Vel-
kostatku Kunštát – historického 
majetku Kongregace sester Těši-
telek Božského Srdce Ježíšova. 
Původní lesní a zemědělské hos-
podářství velkostatku bylo z větší 
části do majetku kongregace vrá-
ceno v rámci restitučního procesu. 

Výnosy z majetku se využí-
vají např. na podporu: našich se-
ster a jejich činnosti v Argentině 
a zabezpečení důstojného života 
všech sester kongregace;  bezplat-
né péče o nemocné v rodinách; 
brněnské diecéze – Fond PULS;  
sdružení Bakhita, které podpo-
ruje vícečetné rodiny s dětmi; 
Sant‘Egidio, které se věnuje lidem 
bez domova. 

Ze zisku firmy se rovněž finan-
cují opravy lesních cest v majetku 
kongregace, nákup lesní techniky 
a v této době i nákup sazenic a 
pěstební činnost v našich lesích, 
které trpí rozsáhlou kůrovcovou 
kalamitou. Více na: www.ine-
skunstat.eu

K majetku, který byl Kongre-
gaci sester Těšitelek navrácen, 
patří také areál současného ze-
mědělského družstva, které je zde 
stále v provozu. Jak dlouho bude 
ZD Sebranice v tomto místě fun-
govat? 

Zatím jsme na základě nájemní 
smlouvy domluveni do konce říj-
na 2021.

Jaké jsou plány Kongregace s 
tímto areálem do budoucna?

V rámci restitučního procesu 
byly do majetku kongregace vrá-
ceny i zemědělské pozemky. Tyto 
pozemky se z větší části nachá-
zejí v okolí Kunštátu, Sebranic a 
Nýrova. Prostory areálu by měly 
sloužit svému původnímu účelu 
– jako hospodářský dvůr na skla-
dy pro sklizené obilí a jiné plodi-
ny, pracovní dílny, na parkování 
strojů a techniky, v budoucnu i 
na ubytování dělníků, kteří pro 
nás pracují… Zatím vidíme jeho 
využití jako zázemí pro činnost 
v zemědělství.

Je něco, co byste ráda vzkáza-
la sebranickým farníkům? 

Pandemie nám klade různá 
omezení, na která jsme nebyli 
zvyklí. Mnoho lidí a rodin je exi-
stenciálně ohroženo, mnozí z Vás 
ztratili své blízké, jste vystaveni 
různým zkouškám… Modlíme 
se za vás. Ať v této náročné době 
neztrácíte naději a důvěru v Boha, 
který nad námi bdí jako Otec …

Radostné Aleluja o Velikono-
cích, ať v nás všech posílí víru! 
Přejeme všem hlavně hodně zdra-
ví a Boží požehnání. 
Připravila Markéta Kudláčková

dívat na zkoušku.
Jak často sbor Tacet v nor-

málních dobách trénuje?
Páteří všeho bývají pravi-

delné zkoušky, které probíhají 
v pátek večer. Sezónu obvykle 
začínáme během září a končí-
me prakticky v červnu. K tomu 
míváme soustředění, které bývá 
většinou v období před Váno-
cemi někdy v listopadu. Co se 
týče vystupování, tak naší am-
bicí jsou každoročně vánoční 
koncerty. Naší další metou je 
zpěv během liturgie o největších 
církevních slavnostech - tedy 
zejména hody Boží. To doplňu-
jeme podle situace a možností 
dalšími vystoupeními. Mezi 
zpěváky se občas objevuje i ten-
dence ke světské tématice, ale na 
tu jsme zatím neměli dost příle-
žitostí a času.

Jaká hudba Tě nejvíce oslo-
vuje?

Asi na to neumím odpovědět. 
Když řeknu, že každá dobrá, tak 
to nikomu asi nic moc neřekne... 
Od dospívání mám rád rockovou 
muziku a snad se k ní i někdy 
vrátím jako muzikant. Časem 
člověk ale přece jen chce něco 
víc, než mu může nabídnout 
moderní populární hudba. Mým 
oblíbeným obdobím je baroko a 
časem se jím stal i klasicismus, 
který ale postupně chápu spíš 
jako závěrečnou etapu baroka. 
Snažím se být také propagáto-
rem českých skladatelů. Řada 
z nich dosáhla světové úrovně, 
ale postupně upadli v zapomně-
ní. Třeba vynikající skladatel a 
Beethovenův přítel Antonín Rej-
cha nebo barokní mistr František 
Ignác Antonín Tůma. Nejvíce se 
zabývám českými kantory, pře-
devším Jakubem Janem Rybou. 
Z jeho tvorby jsem nedávno pře-
pisoval jedno requiem a postní 
moteta. Je to pozoruhodná hud-
ba s vážnou tematikou. Doporu-
čuji si na internetu pustit Rybovo 
Stabat Mater.

Dokážu si ale poslechnout i 
cimbálovku nebo jazz. Ta šíře je 
opravdu velká.

Jaké ordinárium máš nejra-
ději?

Je těžké si vybrat. V Kan-
cionálu jsou běžně čtyři česká. 
Máme zde Břízovo, které je ta-
kové pozdně romantické a líbi-

vé - líbí se snad každému, a to i 
mně. Někdy ale vidím problém 
v tom, že bývá nadužíváno, což 
v důsledku vede k ochuzení. Pak 
je zde Olejníkovo ordinárium, 
které je jako celá jeho tvorba 
zároveň moderní i inspirováno 
tradičním katolickým zpěvem - 
gregoriánským chorálem. Vlast-
ně je to postmoderní skladba. 
Hrávám ho rád, ale někdy je to 
na můj hlas dost hluboko. V ně-
čem má podobný charakter Ebe-
novo ordinárium, které je zase 
inspirováno středověkou hud-
bou, připomíná mi trochu naši 
historii. Poslední je Pololáník, 
jeho ordinárium je inspirová-
no jazzem, zahrnuje chrámový 
sbor, který se má střídat s lidem, 
a může se k němu připojit kro-
mě varhan i smyčcový orchestr 
a žesťová sekce. Je velice vhod-
né k těm největším slavnostem. 
Trochu mě mrzí, že někteří lidé 
mu zatím nepřišli úplně na chuť. 
Je ale třeba si uvědomit, že Kan-
cionálem svět nekončí. Něko-
lik dalších českých ordinárií je 
např. v olomouckém dodatku 
Kancionálu, další jsou obsaženy 
v Mešních zpěvech.

Teď v době pandemie je za-
kázán zpěv lidu a i já hraji méně. 
Hrávám teď latinské chorální 
ordinárium Missa mundi. Latina 
je základním liturgickým jazy-
kem a její spojení s nevtíravou 
melodií chorálu může posunout 
estetiku liturgie do dlouho netu-
šených a zapomenutých sfér.

Co bys vzkázal našim far-
níkům, co se kostelního zpěvu 
týče? 

Aby byli živi a zdrávi, aby 
byli otevřeni k různým způso-
bům liturgické hudby a její este-
tiky a až budou moci zase všich-
ni zpívat, aby se nechali strhnout 
a pořádně si od plic a od srdce 
zapěli a nebáli se.

Před několika roky zemřela 
jedné paní z Kunštátu starší teta, 
o kterou se starala. Říkala, že 
z pohřbu si moc věcí nepama-
tuje, ale vybavuje si Františkův 
silný zpěv, který jí dodával sílu a 
odvahu.

Děkujeme Františkovi za 
rozhovor a přejeme mu hojnost 
Božího požehnání nejen při roz-
víjení jeho talentů.

Ptala se Alena Hladilová
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co nás čeká
1. SOBOTA V MĚSÍCI

1. května 
7:30 májová pobožnost

8:00 mše sv.
Mše sv. na zámku v kapli 

sv. Josefa podle ep. situace

POUTNÍ MŠE SV. SDH
Neděle 2. května

11:00 Kunštát

GENERÁLNÍ ÚKLID 
FARNÍHO KOSTELA

Čtvrtek 6. května
16:00 sraz v kostele

1. PÁTEK V MĚSÍCI
7. května 

17:00 sv. smíření, 18:00 mše sv.
Po mši sv. adorace 

a Svátostné požehnání

HLAVNÍ POUŤ 
KE SV. STANISLAVOVI

Neděle 9. května
mše sv. v 8:00 a v 11:00

SLAVNOST 
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ
Neděle 16. května

mše sv. v 8:00 a v 11:00

GENERÁLNÍ ÚKLID 
KOSTELA NA LIPCE

Čtvrtek 20. května
16:00 sraz u kostela 

(náčiní s sebou)

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO

Neděle 23. května
8:00 mše sv. farní kostel
11:00 mše sv. na Lipce

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Úterý a čtvrtek v 18:00 

kostel sv. Stanislava
kaple PM Sychotín

Sobota v 7:30 ve farním kostele

KVĚTNOVÉ SOBOTNÍ 
MŠE SV.

vždy v 8:00 ve farním kostele

SVATODUŠNÍ NOVÉNA
od pátku 14.5. do soboty 22.5. 
vždy v 17:00 ve farním kostele

Via Lucis

Pěší poutě
Na poutích se mi nejvíce líbí, kudy 
a kam vedou – jejich trasa a cíl. 
Pouť je cesta přírodou, jež kon-
čí v kostele. Podněty k rozjímání 
dává sama příroda, neboť „nebesa 
vypravují o slávě Boží a dílo jeho 
rukou zvěstuje obloha". XXI. pěší 
pouť na Velehrad začíná v pondělí 
23.8.2021 ve Vítochově. Vede přes 
Olešnici, Boskovice, Sloup, Sene-

tářov... Vrcholí v sobotu 28.8.2021 
v bazilice na Velehradě mší sv. 
v 11:30 hod. V sobotu jezdívá přes 
Kunštát na Velehrad autobus, ale 
je třeba se předem nahlásit u jáhna 
Ladislava Kince.                            

XVIII. smírná pouť P. MUDr. 
Ladislava Kubíčka do Sloupu je 
v plánu 11.9.2021.                 

Marta Pitnerová

Duch Svatý vane, kam chce… 
A kdo je pro jeho vanutí ote-
vřený, bývá úžasně inspiro-
ván. V roce 1988 vznikla mezi 
salesiány zajímavá myšlenka 
vytvořit novou pobožnost, kte-
rá by volně navázala na formu 
tradiční modlitby křížové ces-
ty (Via crucis). Myšlenku ná-
sledoval čin a vzniklo čtrnáct 
zastavení, díky kterým může-
me rozjímat nad velikonoč-
ními událostmi až do svátku 
Seslání Ducha svatého a díky 
tomu prožít hlouběji posilující 
radost a naději.  

Možná se už někdo z vás 
modlil „Cestu světla“ na sva-
tém Hostýně, která vznikla 
v roce 2010 v podobě velkých 
ikonových obrazů s textem. 
Možná má někdo z vás doma 
sešitek Jana Graubnera, který 
má také obrázky s texty „Ces-
ty světla“ (prosím neplést si 
s knížkou Jana Ámose Ko-
menského, i když má stejný 
název). Ale možná se k vám 

zatím zprávy o téhle pobož-
nosti nedostaly, a tak budete 
mít příležitost k bližšímu se-
známení.

 Dovolili jsme si v postní 
době připravit putování pro 
rodiny s dětmi, které začína-
lo v předsíni kostela a vedlo 
kolem penzionu až na kopec 
Mramorka s křížem a zase 
zpět. Dospělí četli modlitbu, 
děti hledaly text schovaný 
v krabičce a nakonec všichni 
plnili cestovní úkoly. Kdo se 
s chutí zapojil, nebyl zklamán, 
i když krabičky někdy vzdoro-
valy nalezení a úkoly vypada-
ly příliš namáhavě. Od čtvrtka 
20. dubna (jestli to nestálé po-
časí dovolí) vznikne podobná 
cesta, tentokrát ve verzi pro 
dospělé, kteří sice neužijí leg-
raci při hledání krabiček, zato 
mohou v přírodě, daleko od ru-
chu zpráv a informací rozjímat 
o tom, co je pro náš život pod-
statné. Cesta začne v předsíni 
kostela, kde najdete instrukce 

a nápis „Via lucis“, bude zna-
čená opět růžovými mašlemi a 
povede kolem penzionu doza-
du. Čas od času vám putování 
zpestří obyčejný dokumento-
vý euroobal, ve kterém bude 
číslo a název zastavení a také 
zatavený text k přečtení, který 
si můžete vyjmout a po pře-
čtení uložit zpátky. Doufáme, 
že připravené texty vydrží na 
místě, tak jako vydržela téměř 
bez úhony zastavení křížové 
cesty nebo školní putovací 
úkoly pro děti, s kterými se 
naše trasa vesele křížila.

Nikdo z nás, přátelé, neví, 
co nám přinese budoucnost. 
Pokud by měla být taková, ja-
kou nám malují někteří politici 
nebo samozvaní vizionáři, pak 
je mírně řečeno hodně nejistá. 
Jedno nám ovšem nikdo ne-
může vzít – naše budoucnost 
s Kristem je vždy jistá, ať už 
se stane cokoliv! Přejeme vám 
krásnou „Cestu světla“. 

Irena Kintrová

Farní pouť
Po domluvě s cestovní kancelá-
ří Voma jsme přesunuli termín 
pouti na červen 2021, přesněji 
na termín 20.–27.6.2021. V této 
době bude, doufejme, situace 
na cestování příznivější. Věřím, 
že většina účastníků starších 60 
let bude již naočkována (ales-
poň jednou dávkou). A dále že 
omezení v Evropě budou vol-
nější a cestování bude možné 
za podmínek, které budou pro 
tuto situaci přijatelnější. Samo-
zřejmě nejsem prorok ani věš-
tec, a proto nevím, jak se vše 
bude vyvíjet. Proto ponechá-
vám účast na zvážení každého.

Pokud se chcete z pouti od-
hlásit, kontaktujte prosím ces-
tovní kancelář – většina z Vás 
jistě obdržela informační email, 
ve kterém jsou uvedeny nové 
skutečnosti. S CK se domluvte 
na podrobnostech. Zálohy byly 
zaplaceny CK již v lednu 2020 
a já v této věci nemohu už nic 
dělat.

S požehnáním na cestu
P. Petr Košulič, farář

Jak lépe oslavit svátek sv. Jose-
fa dělníka, než prací se dřevem. 
Lépe řečeno s miminky od dřeva, 
miminky stro-
mů – stromečky. 
Kdokoliv se šel 
v nedávné době 
projít po okolí 
Kunštátu, nepo-
znává to. Lesy 
jsou bez stromů. Alespoň maličko 
můžeme přispět k obnově lesů 
kolem Kunštátu, každý stromek 
se počítá. Máte-li chuť se zapojit 
do farní pomoci v lesích sester 
Těšitelek, rádi vás uvidíme. Při-

pojit se mohou malí i velcí. Sraz 
je 1. května v 9:00 u kostela. S se-
bou pracovní rukavice, nějakou tu 

motyčku a svači-
nu. Sázet budeme 
cca do oběda. A 
kdo ví, třeba se 
ještě i dožijeme 
toho, že se jednou 
na Prvního máje 

půjdeme projít a dostaneme pusu 
v rozkvetlém lese.

 Sledujte stránky farnosti nebo 
FB, bližší informace budou vyvě-
šeny tam.

Monika Lepková

Sázení stromků aneb První máj 
v lese, který jednou zase bude

Pojďme zachránit náš „Kraj“, 
co třeba na První máj?
Skřetí kůrovci se činí,

tak nebuďme skleslí, líní.
Větvičkou vždy nahoru, 

vysázejme oboru.


