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slovo otce Petra
Drazí přátelé a kamarádi, moje 
farní rodino,

měsíc květen je ve svém ze-
nitu a Velikonoce jsou jakoby 
za námi. Ovšem Velikonoce 
v našem životě přetrvávají. 
Celý liturgický rok, jak ho 
prožívám, je vlastně veliko-
noční oslavou. Každá neděle 
je velikonoční nedělí a setká-
ním se vzkříšeným a oslave-
ným Pánem. A proto je neděle 
tak důležitá v křesťanské ko-
munitě. Máme za sebou obdo-
bí, které nebylo zrovna přízni-
vé pro účast na bohoslužbách. 
Sice jakási možnost byla ve 
všední dny, ale neděle byla 
prostě omezena a bez velkých 
možností. Nechci se vracet 
k tomu, co bylo, ale chci Vás 
jen povzbudit, aby se nedě-
le ve Vašem životě stala opět 
dnem svátečním, ve kterém 
je nedělní bohoslužba jeho 
pevnou součástí, bez které ne-
děle není nedělí a svátek není 
svátkem. Nedělní mše svaté 
jsou přístupné již bez omeze-
ní počtu věřících. Podmínky 
jsou desinfekce a respirátor či 
rouška. Rozestupy mezi jed-
notlivci jsou i nadále, vyjma 
rodinných příslušníků. Toto 
však ponechávám na Vašem 
uvážení.

V současné době se sna-
žíme alespoň trochu završit 
mše svaté pro děti, na které 
jsou všechny děti zvány. Ná-
boženství v letošním školním 
roce už nebude probíhat. Ale 
v novém školním roce bude 
zahájena výuka jako obvykle, 
pokud nenastane nějaká výji-
mečná situace. Příprava na 1. 
svaté přijímání bude zaháje-
na teď během měsíce června, 
kdy se sejdu s rodiči a dětmi. 
Během prázdnin probíhat ne-

Bohoslužby v kostelích se již otevřely pro všechny.                  foto: Lenka Císková

Hledá se kostelník / kostelníci

pokračování na 4. straně

Přátelé a milí farníci, s odchodem 
našeho kostelníka pana Josefa 
Mágra je třeba, aby jeho místo 
zaujal někdo nový. Kostelniče-
ní není odvozeno od slov ničit 
kostel. Úkolem kostelníka totiž 
je, aby udržoval kostel v ladu 
a kráse s pomocí dalších, kteří 
přebírají dílčí úlohy. Je třeba vě-
dět, že v našem kostele funguje 
množství služeb:

• úklidová služba každý pátek 
po mši sv.,

• květinová služba a výzdoba,
• péče o oltářní textilie, plátna 

apod.,
• péče o paramenta kněžská, 

jáhenská i ministrantské obleče-
ní,

• služba ministrantů u oltáře,
• služba lektorů,
• služba podavatelů svatého 

přijímání,
• služba varhaníků,
• služba zpěváků,
• služba ekonomické rady a 

pastorační rady,
• od letošního roku bude také 

nově služba farního technika a 
pár dalších drobných služeb,

se kterými kostelník nutně 
spolupracuje. Tím nechci nikoho 
děsit nebo odrazovat, ale jen aby-
chom věděli, že služba kostelníka 
je vcelku rozmanitá, a ne vše na 

něm závisí. Tuto službu nemusí 
vykonávat pouze jeden člověk, 
ale může jich být více. Jsou far-
nosti, kde je třeba pět kostelníků. 
Je pravdou, že pan Mágr vyko-
nával mnoho úkolů, které nebyly 
úplně spojeny s jeho posláním 
kostelníka. 

V podstatě je služba kostelní-
ka prostá: otevřít a zavřít kostel 
ráno a večer. Otevřít kostel před 
a po mši sv., pouštět zvony pod-
le pokynů, připravit na mši sva-
tou vše potřebné a následně také 
sklidit, udržovat svíce, svícny a 
další předměty v pořádku a čisto-

tě. Nejedná se o úkol uklízet, ale 
o dohled nad tím, aby vše bylo na 
svém místě v čistotě a pořádku. 
V koordinaci s knězem a varha-
níkem zajistit pohřeb, případně 
svatbu. Jsou to věci, které je třeba 
se naučit, ale naštěstí vše postup-
ně, jedno po druhém. Je to úkol 
farníků, aby tato služba existova-
la, a je mým přáním, aby to nebyl 
jen jeden člověk, ale pracovní 
tým několika mužů a žen, kteří si 
vezmou službu za svou.

Je to velká služba pro farnost 
a pro společenství. Kostelník 
anebo kostelníci nesou velkou 
odpovědnost, ale mají též vel-
ké pravomoci, které jim svěřuje 
farář. A je nutné podotknout, že 
kostelník vždy pracuje pod ve-
dením faráře a v úzké spolupráci 
s ním. Je vedle jáhna nejbližším 
spolupracovníkem faráře. 

Mám tedy na vás velkou pros-
bu: modlete se za nového kostel-
níka, a pokud je mezi vámi někdo 
ochotný, tak se nebojte přihlásit.

S požehnáním o. Petr 

...a je mým přáním, aby 
to nebyl jen jeden člověk, ale 
pracovní tým několika mužů 
a žen, kteří si vezmou službu 

za svou...
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Farní kavárna

Sázení stromků

Ve zpravodaji kunštátské far-
nosti se minulý měsíc objevil 
článek paní Moniky Lepkové: 
Sázení stromků aneb První 
máj v lese, který jednou zase 
bude. Akce na záchranu na-
šich lesů vzešla z iniciativy 
farníků, kteří vidí, že krásné 

smrkové lesy, kam chodili 
jako děti a které patřily neod-
myslitelně k tomuto regionu, 
zmizely… Skřetí kůrovci se 
činí, ano, je to pravda, činí a 
napadli naše lesy s nebývalou 
silou. A protože je pravda, že 
každý stromek se počítá, ini-

ciativa nás mile překvapila i 
potěšila. 

V sobotu 1. května jsme se 
postupně scházeli za pískov-
nou Kory. Malí i velcí, všich-
ni odhodlaní spojit příjemné 
s užitečným, si na začátek 
vyslechli pár slov o tom, jak 

stromek správně zasadit. Po-
tom si každý vybral stromky 
svému srdci blízké, (sázely 
se smrky, duby, buky, třešně i 
modříny), a rozešli jsme se do 
oplocenek i po holinách kolem 
nich. Stáli jsme užasnutí, s ja-
kým zápalem se kopaly jámy 
a tahal provaz, aby stromky 
byly zasazeny rovně. Plochy 
se začaly zaplňovat a měnily 
se před očima. Otec Petr do-
hlížel na svoje ovečky a pilně 
pracoval spolu s nimi. Díky 
slunečnému počasí měli všich-
ni dobrou náladu a práce se 
dařila. K dobré náladě přispělo 
i malé občerstvení, o které se 
postarali naši zaměstnanci.

A tak jsme svátek sv. Jo-
sefa, dělníka, oslavili prací 
v lese, kde každý nový stro-
mek je znamením nového za-
čátku. Začátky obnovy něče-
ho, co sloužilo a bude znovu 
sloužit všem.

Milí farníci, přátelé našich 
lesů, ještě jednou veliké díky!

S. Pavla Pichlerová

Farní kavárny se v posledních 
letech staly nedílnou součástí 
mnoha farností. Ta naše kunš-
tátská začala fungovat za půso-
bení otce Pavla Kafky. Při mé 
návštěvě se o ni staraly sestry 
Lepkovy ze Zbraslavce, kterým 
jsem položila několik otázek. 
Měla jsem pocit, že jsem se 
ocitla na rodinné oslavě, kde 
všichni hosté působí náramně 
spokojeně.

Jak dlouho se kavárně vě-

nujete a po kom jste ji převzaly? 
O farní kavárnu se v jejích 

začátcích starali hlavně minist-
ranti a děvčata z farnosti, kteří 
zde měli původně rozepsány 
služby. S postupem času kavár-
na získávala na oblibě. A  z ob-
časných posezeních po ranní 
nedělní mši se stala pravidelná 
setkání. 

Vypomáhá Vám někdo? 
Střídáte se s někým?

V péči o kavárnu se dělíme 

s ostatními rodinami, které ka-
várnu navštěvují. Každou neděli 
připravuje pohoštění jiná rodi-
na. 

Co všechno starost o kavár-
nu obnáší?

Kavárna není starost, ale 
radost. Naplňují nás společná 
setkání s přáteli, se kterými se 
běžně v průběhu týdne nepotká-
váme.  

Kdy bývá kavárna otevřena?
Můžete za námi přijít každou 

neděli po ranní mši.
Kolik farníků do kavárny 

zavítá?
Návštěvnost farní kavárny se 

během posledních pár let zvýši-
la, což náš velice těší. Průměrně 
se každou neděli sejde kolem 20 
lidí.

Co kavárna nabízí? Co je 
nejoblíbenější?

Především společenství dob-
rých lidí, kteří mezi sebe s ra-
dostí přijmou každého, kdo se 
rozhodne k nám zavítat. Kro-
mě toho samozřejmě kávu, čaj, 
kapučíno, latté, presso, slané i 
sladké pochutiny domácí výro-
by.

Co byste vzkázaly farníkům, 
kteří k Vám dosud nezavítali?

Přijďte mezi nás… 
Z čeho máte v kavárně ra-

dost? Starost?
Radost nám dělá pozorovat, 

kolik nových přátelství v prů-
běhu fungování farní kavárny 
vzniklo. Mnozí z nás by bez ná-
vštěvy kavárny ani nezjistili, ko-
lik dobrých lidí mohou ve svém 
okolí nalézt.

ptala se Alena Hladilová
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Loňský zářijový MadonaFest 
nás naladil natolik, že jsme 
o něm dlouze diskutovali, 
přemýšleli a hodnotili jej. 
Epidemická situace a vládní 
omezení dosud neumožňova-
ly pořádat společenské akce 
a nebylo ani jasné, jaký vývoj 
nás čeká. Přesto jsme doufali 
a trošku kalkulovali dopředu. 
Jak to tak vypadá, pokud se 
nestane nic vážného, uspo-
řádáme v září MadonaFest, 
ročník druhý!!! Program nyní 
ladíme, doprovodné akce 

chystáme a vůbec jsme nadše-
ni a naladěni připravit vše tak, 
aby se vám to líbilo a přišli jste 
nás navštívit v hojném počtu. 
Hlavním vystupujícím bude 
Pavel Helan. Opět bude celý 
výtěžek určen na opravu věže 
kostela. Můžete si tedy již za-
psat do kalendářů datum sobo-
ta 4. září. Toho dne po obědě 
to vypukne! Za každého poča-
sí, pokud by lilo jako z konve, 
poskytne nám prostory kultur-
ní dům.

Eva Škrabalová

MadonaFest letos s Pavlem Helanem

Desetiletý Norbert Eriga 
z Ugandy zdraví všechny se-
branické farníky.

Drazí přátelé,
jsem šťastný, že vám mohu 

napsat, že se máme dobře. 
Právě dozrávají manga a my si 
užíváme sladko-kyselá man-
ga. Právě pomáhám babičce 
s prací na zahradě. Modlím se 
se svými kamarády a také spo-
lu čteme knihu. Příští pondělí 
jdeme zpět do školy a já jsem 
připravený jít a učit se. Připra-
vujeme se na Velikonoce. Přeji 
vám veselé Velikonoce. Díky,

E. Norbert Eriga.

Pozdrav z Ugandy

Hlavním hostem programu je 
Pavel Helan.
Dále vystoupí

Schola Knínice u Boskovic.
V přípravě je divadlo pro děti i 

dospělé a cestovatelská přednáška.
V doprovodném programu budou 

připraveny rukodělné dílny, 
malování na obličej, dětský koutek, 

hrací prvky a jiné atrakce. 
Akce je určena na podporu 

plánované opravy střechy kostela.
Podrobný program připravujeme.

vstupné dobrovolné

MadonaFest II
v areálu kostela a fary

v Sebranicích u Boskovic
sobota 4. září  2021

Biskup Cikrle posvětil nový obětní stůl

V pátek 21. května 2021 posvě-
til diecézní biskup Vojtěch Cikr-
le nový obětní stůl katedrály sv. 
Petra a Pavla v Brně. Pontifikál-
ní bohoslužba spojená s žehná-

ním i dalších prvků liturgické-
ho prostoru byla slavena právě 
v den, kdy se každoročně slaví 
výročí posvěcení katedrály. Le-
tos to bylo jubilejní 130. výročí.

Tip na prázdniny – poutní stezka
Romea Strata
Území Moravy protíná dál-
ková poutní stezka Romea 
Strata, která vede do Říma. 
V roce 2018 vznikla Evropská 
asociace Romea Strata s cí-
lem znovuobjevit a představit 
starobylou poutní stezku víry 
a kultury Romea Strata, která 
v minulosti vedla od Baltského 
moře až do Říma a fungovala 
jako spojnice mezi západem 
a východem. Romea Strata, 
v překladu doslova „Římská 
cesta“, je označení pro síť pout-
ních stezek (www.romeastrata.
org).

Poutnictví v sobě od pra-
dávna neslo kulturní význam 
a obohacení. Romea Strata 
vznikla na uzlech obchodních 
cest, které byly později užívá-
ny jako stezky věřícími poutní-
ky obohacovanými na každém 
kroku o nové zkušenosti. Cesta 
proměňovala člověka, který 
se vydal na cestu, v poutníka 
a vedla ho do svého nitra tak, 

aby po příchodu do Říma po-
hlédl na hrobky apoštolů Petra 
a Pavla jako nový člověk.

Úsek jihomoravské části 
stezky spojuje místa s boha-
tou duchovní a kulturní tradicí. 
Protíná místa Velehrad, Křtiny, 
Brno, Rajhrad a Mikulov. Trasa 
je vedena členitou vrchovinou 
Chřibů s četnými vyhlídkami 
a množstvím archeologických 
lokalit. V rozmezí měst Brna a 
Křtiny prochází nádhernou pří-
rodou Moravského krasu a již-
ní část cesty, která se napojuje 
na rakouskou trasu, lemují ne-
konečné vinohrady a jedinečná 
dominanta Pálavy s vrcholky 
Pavlovských vrchů.

Podrobnosti cesty jsou po-
psány na www.cirkevnituristi-
ka.cz.

Celé léto je před námi, tak 
nazujme boty a vydejme se na 
pouť!

Oddělení církevní turistiky 
brněnského biskupství
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co nás čeká
MŠE SVATÁ 

NA PENZIONU
Čtvrtek 3. června v 9:00

1. PÁTEK V MĚSÍCI
4. června 

dopoledne návštěva
nemocných

17:00 svátost smíření
18:00 mše sv.

po mši sv. adorace 
a Svátostné požehnání

1. SOBOTA V MĚSÍCI
5. června 

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše sv.

SLAVNOST TĚLA 
A KRVE PÁNĚ
Neděle 6. června 

mše sv. normálně jako v neděli

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA

Pátek 11. června
17:00 mše sv. Sebranice
18:30 mše sv. Kunštát

SVÁTEK 
NEPOSKVRNĚNÉHO 

SRDCE PANNY MARIE
Sobota 12. června

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše sv.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
Sobota 19. června

9:00 mše svatá v katedrále

KŘEST DOSPĚLÝCH
Neděle 20. června
při mši sv. v 11:00

SLAVNOST NAROZENÍ 
SV. JANA KŘTITELE

Čtvrtek 24. června
17:00 mše svatá Sebranice
18:00 mše svatá Kunštát

SLAVNOST
SV. PETRA

A PAVLA APOŠTOLŮ
Úterý 29. června

17:00 mše sv. Sebranice
18:00 mše sv. Kunštát

Poděkování
Vážení farníci, dovolte, aby-
chom vám poděkovali za účast 
na pohřbu Josefa Mágra. Vá-
žíme si všech vašich modliteb, 
projevů soustrasti i květino-
vých darů. Děkujeme.

Mágrovi

Kunštátské sakrální památky - 17. část

Na prvním snímku je socha sv. 
Floriána v nice nad vraty ha-
sičské zbrojnice ve Zbraslavci. 
Plastika sv. Floriána na dru-
hém snímku bude opět hádan-
kou. Na kterém domě v naší 

farnosti je umístěna tato plas-
tika? Jedna vylosovaná správ-
ná odpověď bude odměněna 
čokoládou. Odpovědi posílejte 
na email redakce.

Alois Havelka

bude a poté se sejdeme v září. 
Slavnost 1. svatého přijímání 
dětí bude 16. nebo 23. října 
2021. Biřmovanci budou mít 
během června dvě setkání a 
potom během prázdnin jed-
nu víkendovku, abychom se 
restartovali. Od září pak na-
stoupíme do nového vlaku 
příprav. Slavnost biřmování 
by měla být v červnu 2022. 
Ostatní přípravy na svátosti 
jsou již dlouho v běžném reži-
mu. Ohledně svateb a pohřbů - 
katolická svatba i pohřeb jsou 
ve své vlastní podstatě boho-
službou, a tudíž se na ně vzta-
hují pravidla pro bohoslužby.

Přátelé Boží, moje farní ro-
dino, přeji Vám, aby se uvol-
nění situace ve společnosti pro 
nás stalo příležitostí začít nově 
a znovu žít své křesťanství 
opravdově. A aby se nemož-
nost slavit neděli pro nás stala 
příležitostí k tomu začít ji sku-
tečně slavit.

P. Košulič, fárář

dokončení ze strany 1

Z důvodu velkého počtu odhlá-
šených účastníků se pouť do 
Francie ruší. Zůstalo pouze 8 
poutníků z původních 40. CK 
Voma jako náhradu nabízí mož-
nost připojit se k poznávacímu 
poutnímu zájezdu do Francie 
a Španělska v červenci. Další 
informace a postup ohledně fi-
nancí je na CK Voma. Děkuji 
všem, kdo vytrvali, a je mi to 
líto.              o. Petr

Zrušená pouť do 
Lurd

Přestože se již třikrát se-
šly děti na dětských mších 
svatých, Tuček se tam ještě 
neukázal. Návštěvy v rodi-
nách a volný pohyb osob 
po ukončení karantény mu 
zřejmě daly zapomenout 
na pravidelná 
středeční setkání 
v kostele. Tuček 
je asi 15 cm vy-
soký tučňák pa-
tagonský. Je čer-
nobíle zbarvený 
a naposledy byl 
viděn s červenou 
čepicí a šálou. Je 
ovšem možné, že 
vlivem nepatrného oteplení 
čepici i šálu odložil. Po-
znávací znamení je velké 
srdce. Jakékoliv informace 

o pohřešovaném volejte, 
prosím, panu faráři. Tuček 
totiž zřejmě netuší, že se-
tkání s dětmi ve středu bude 
už jen dvakrát 2. a 9. červ-
na. Ve středu 9. června se 
po mši svaté koná na faře 

táborák. Špekáč-
ky s sebou. Děti 
ať si přinesou i 
stromy, na které 
lepily nálepky 
ptáčků. Komnata 
pokladů se ote-
vře v 19:00.

Těšíme se na 
setkání s dětmi 
a věříme i ve 

šťastné shledání s Tučkem. 
Není to totiž poprvé, co se 
zatoulal na delší dobu. 

Monika Lepková

Hledá se Tuček

ODJEZD DĚTÍ NA
TÁBOR DO PAČLAVIC

Čtvrtek 1. července

POUŤ HLUBOKÉ
Pondělí 5. července

Motto 1. světového dne prarodičů a 
seniorů
Mottem prvního světové-
ho dne prarodičů a seniorů, 
který vyhlásil v lednu papež 
František, je úryvek z Ma-
toušova evangelia: „Já jsem 
s vámi po všecky dny.“  (Mt 
28, 20) Tento světový den 

se bude slavit vždy čtvrtou 
neděli v červenci, která le-
tos připadá na 25. července, 
v blízkosti liturgické památ-
ky sv. Jáchyma a Anny, Ježí-
šových prarodičů.

biskupstvi.cz


