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

letošní rok je rokem extré-
mů. V první polovině se ne-
dělo nic, protože to z důvodu 
epidemie nebylo možné, dru-
há část roku je naproti tomu 
vcelku hektická a je toho na 
můj vkus až příliš. Člověk je 
postaven do pozice, kdy musí 
vážit, co je dobré a co lepší. 
Letošní rok je rokem zasvěce-
ným sv. Josefovi, zahájil ho sv. 
otec František v prosinci 2020. 
V březnu vyhlásil a zahájil 
nový rok a to je „Rok rodiny“. 
Letos je také výročí 1100 let od 
smrti sv. Ludmily. Dále v Bu-
dapešti probíhá v těchto dnech 
52. Mezinárodní eucharistický 
kongres a další týden je sv. 
otec na návštěvě Slovenska. 
24. září přijme náš spolufar-
ník Vladimír Olšan jáhenské 
svěcení z rukou otce biskupa 
Vojtěcha. A věřte, že je těžké 
zvážit a vybrat, co je důleži-
tější a lepší. Všechno je dobré, 
ale nelze dělat všechno. 

Nechci říci, abychom ne-
dělali nic, ale zkusme se za-
měřit pouze na to podstatné. 
Výsledkem pak je Rok sv. 
Josefa a Rok rodiny, což jsou 
dvě témata, která jsou vnitřně 
hluboce propojená. A já bych 
se proto bez ohledu na již pro-
bíhající roky chtěl od 1. října 
tohoto roku do 31. srpna roku 
příštího věnovat v naší farnosti 
dvěma tématům: sv. Josefovi a 
rodině. Asi jste zaregistrovali 
v únorovém Okně nějakou tu 
„vlaštovku“ kolem Roku sv. 
Josefa. V březnu proběhla No-
véna ke sv. Josefovi, a tím se 
kvůli covidu vyčerpaly mož-
nosti. Ohledně rodiny se pak 
nedělo nic. 

Chtěl bych nadcházející již 
uvedený čas věnovat těmto 

foto: Ondřej Sojka

pokračování na 4. straně

dvěma velkým tématům. Od 
středy 8. září jsme zahájili pří-
pravu na 1. sv. přijímání. V pá-
tek 24. září proběhne v Brně 
v katedrále jáhenské svěcení, 
při němž se jeden z nás stane 
jáhnem. Od pátku 1. října zahá-
jíme znovu přípravu na biřmo-
vání. Výuka náboženství začne 
od úterý 5. října – doufejme, že 
nám ji volby neukončí. Letoš-
ní mše sv. pro děti budou do-
provázeny sv. Josefem a Sv. 
rodinou. První bude ve středu 
6. října. Náboženství pro do-
spělé bude poprvé také v úte-
rý 5. října. A další aktivity na 
sebe nenechají dlouho čekat. A 
věřte, nebude toho málo. Chtěl 
bych, aby nás vždy a ve všem 
v tomto roce provázel sv. Josef 
a Sv. rodina. Je těžké zvolit to 
správné, a proto je třeba se za 
to modlit. Moje prosba je tedy 
jedna. Modlete se za farnost, 
za kněze a za církev. Vyprošuj-
me si přímluvu Matky Boží a 
sv. Josefa. 

Svatá Maria, Matko Boží a 
sv. Josefe, orodujte za nás, za 
naši farnost, za kněze a za ce-
lou církev.

o. Petr

Farní den 2021
Tak jako každý rok i letos po-
slední srpnovou neděli proběh-
lo farní odpoledne na farním 
dvoře s obvyklým programem. 
Kdo chtěl, mohl začít skvě-
lým řízkem s bramborovým 
salátem  podávaným hned pro 
hrubé mši svaté, kde se žeh-
nalo všem žákům a učitelům 
do nadcházejícího školního 
roku. Ve 14.00 hodin pan fa-
rář všechny srdečně přivítal.  
Na stolech byla spousta cuk-
roví, k pití káva, limo, víno. 
Na grilu se chystaly klobásky 
i hermelín. Hudební doprovod 
nám dělala rocková skupi-
na ze Slovenska, která vážila 
cestu až z Trenčína. Připraven 
byl program pro děti, které si 
mohly vyrobit pestrobarevné 
ptáčky, navléct korálkové ná-
ramky, naučit se složit perfekt-
ně létající vlaštovku z papíru 
nebo něco hezkého vykreslit. 
Ani dospělí nebyli ochuzeni o 
vědomostní test na téma zví-
řata v Bibli. Velice zajímavá 
byla první část, kde jsme  z na-
hrávek poznávali druhy ptáků 
pohybujících se v našem okolí. 
Jako poslední vzorek se obje-

vila kukačka v podání pana 
faráře. Do zvoleného tématu 
bylo laděno i dramatické pro-
vedení rozhlasové hry o slepi-
cích.

Počasí bylo na vážkách, 
v průběhu spadlo pár kapek, 
ale nakonec vysvitlo i sluníč-
ko.  I to bylo možná důvo-
dem, že účastníků bylo málo. 
Zato vesměs všichni dostali 
možnost zapojit se do přípra-
vy. Přinejmenším poskládat si 
svoji lavičku se stolem a nad 
hlavu  postavit stan, což při-
spělo ke stmelení kolektivu.   
Jednotlivé sekce byly obsaze-
ny zkušenými matadory, kte-
rým patří velký dík za to, že se 
jim po těch letech ještě pořád 
chce nebo možná i nechce, ale 
jdou, a to se cení. Kuchyně 
(Císková, Kopecká, Křepelo-
vá), kavárna (holky Lepkovy), 
program (Lepková, Hladilo-
vá), gril  (Pavlů, Bednář, Švan-
dová, Slavík) a spousty dalších 
nejmenovaných. A velký dík 
patří těm, kteří přišli, dobře se 
bavili a byli rádi, že mohou být 
spolu, a to je nejdůležitější.
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Kunštátské sakrální památky - 19. část

Pozlacená socha Panny Marie na 
náměstí Krále Jiřího, umístěná na 
monumentálním soklu, vystřídala 
v roce 1906 již poškozenou pís-
kovcovou sochu Panny Marie. 
Kamenný podstavec původní 
sochy byl použit při stavbě kříže 
poblíž hotelu Rudka. Pískovcová 
socha je uložena v depozitáři fary. 
1. října 2016 proběhlo slavnost-
ní znovuposvěcení sochy Panny 
Marie po celkové opravě, čiště-

ní, nátěru a pozlacení. Nápisy na 
podstavci: Svatá Maria, pros za 
nás u Boha. Zřízena dobrodinci 
1906.

Kovovou sochu sv. Jana Ne-
pomuckého u školy nechal posta-
vit svobodný pan Honrichs v roce 
1884 na místě zchátralé kamenné 
sochy sv. Judy Tadeáše. V roce 
2019 byla socha restaurována a 
umístěna na nový pískovcový 
sokl.                           Alois Havelka

Pro děti i dospělé bývá Bůh 
těžko uchopitelný a snaží se 
ho nějak zobrazit. V kunštát-
ském kostele máme jeden ta-
kový „obraz“, a tím 
je krásné Jezulátko – 
dítě Ježíš. Má něko-
likery nádherné šaty. 
Bílé, modré, červe-
né, stříbrné a šijí se 
zelené. Ke každému 
období a svátku v li-
turgickém roce se 
pojí vždy určitá barva. Jedná 
se o malou službu Bohu a sta-
rost, která Bohu náleží.

Hledáme malá i velká 
děvčata, která by přišla s ma-
minkami nebo s kamarádkami 
a pomohly Jezulátko ustrojit. 
Pan farář sám má na to moc 
velké ruce, přestože ho dosud 
převlékal pouze on. 

Každý obleček se skládá 
z několika vrstev. Nemusí-
te se bát, že Jezulátko přijde 
k úrazu. Vydrželo už mnohé. 

Vše bude spojeno 
s krátkou modlitbou 
a vysvětlením, kdo 
a proč je dítě Je-
žíš v našem životě. 
Uděláme si rozpis, 
kdy se bude strojit 
pro další příležitosti. 
Bude to krátké a ča-

sově nenáročné. Prostá služba 
Bohu a péče o věci, které mu 
slouží…

Kdo by mohl pomoci, ať 
s modlitbou nebo oblékáním, 
přijděte ve středu 29. září 
v 17:00 před mší sv. do koste-
la. Uděláte radost dítěti Ježíši 
i těm u Vás doma.

-lc-

Dejme šanci kunštátskému Jezulátku– 
dejme šanci dětem

Bohužel červnová pouť naší 
farnosti do Francie byla pro 
malý zájem zrušena. Čtyři 
farníci to ale nevzdali a při-
jali nabídku pana Vondráčka 
z CK Voma a společně s far-
níky z jablunkovské farnosti 
se v polovině července vydali 
na poutní a poznávací zájezd 
do Lurd. Na své si přišel zřej-
mě každý. Autobus projížděl 
několika poutními místy – 
Nevers, Le Puy, Lurdy. Osvě-
žující byly i krásné pláže v Bi-
arritzu, San Sebastianu či na 
Francouzské riviéře. Fantastic-
kými výhledy se mohli kochat 
milovníci hor z vrcholu Pic du 
Midi, kde zažili i malé dob-

rodružství. Kvůli špatnému 
počasí přestala jezdit lanovka 
a pobyt ve výškách se trochu 
protáhl. Největším zážitkem 
byl ale jistě pobyt v samot-
ných Lurdech. Kvůli pandemii 
několikanásobně klesl počet 
turistů, takže poslední den 
ráno mohli sloužit mši svatou 
snad na nejkrásnějším místě 
v Lurdech – v jeskyni zjevení. 
Poutníci nepřišli ani o kou-
pání v lurdské vodě. Posíleni 
na duši i na těle se po devíti 
dnech vrátili domů. Věříme, 
že v příštím roce se poznávací 
pouť opět stane nedílnou sou-
částí života i naší farnosti.

-ah- 

Pouť do Francie a Španělska

Letní tábory pro děti
Ve dnech 1. - 7. července došlo 
v okolí Pačlavic k řadě zločinů. 
Případu se ujal tým Záhady s.r.o. 
známý z kresleného seriálu Sco-
oby-Doo. S vyšetřováním pomá-
halo také devatenáct mladých 
detektivů z Kunštátu, Sebranic a 
okolí. Společnými silami nako-
nec dopadli zákeřnou šamanku, 
krvežíznivého piráta, nelítostné-
ho yettiho a strašlivou mumii. 
Poslední den se jim s pomocí 
místní policie podařilo chytit i 
hlavu této zločinecké organiza-
ce, Lady S.

Akce došla ke zdárnému kon-
ci díky odvaze a disciplinova-
nosti mladých detektivů a jejich 
vedoucích. Všem patří velké 
díky za ochranu veřejného bez-
pečí.              Alžběta Lepková

Tábor pro starší děti se také 
konal na faře v Pačlavicích 
poblíž Vyškova. Jako ná-
zev letošního tábora jsme 
zvolili „Mise přežít divo-
činu“. Děti si vyzkoušely 
úlohu tajných jednotek. Po 
osobních testech a náročné 
přípravě se úspěšně ubrá-
nily vlivům nepřátelských 
organizací. Nakonec se 
vypořádaly i se zradou ve-
litele výcviku. Jakou roli 
v tom sehrály stylové vo-
jenské helmy, nelze posou-
dit. Faktem ale je, že všich-
ni účastníci divočinu přežili 
a vrátili se v plném počtu a 
spokojení.

Kryštof Kintr
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Foto: Radek Hanskut - Člověk a víra

Disneyland pro nejmenší

Mickey Mouse a Minnie letos 
přivítali rekordních 27 dětí na 
faře v Kunštátě při šestém roč-
níku přífarního tábora. Prožili 
jsme veselé chvíle s princeznou 
Vaianou a jejím tancem, sbírali 
jsme v potoce rozsypané korá-

le mořské víly, zazávodili jsme 
si jako Blesk McQueen a další 
auťáky a nakonec jsme zápoli-
li s kapitánem Hookem, který 
nám ukradl poklad. Vše však 
dobře dopadlo, poklad nám 
byl vydán a děti prožily týden 

plný zážitků. Velké díky patří 
kuchařkám, které se celý týden 
staraly o naše žaludky, a také 
všem vedoucím za jejich ocho-
tu, připravený program i sílu 
celých pět dní bavit kupu po-
bíhajících dětí. A v neposlední 

řadě všem, kdo na nás mysleli 
v modlitbách. Na to, jak vypa-
dala předpověď počasí v neděli 
večer (dešťové kapky, kam až 
oko dohlédne), jsme pláštěnky 
oblékli jen párkrát. Bohu díky!

Markéta Kudláčková

MadonaFest II
Sobotní odpoledne 4. září patřilo 
v Sebranicích druhému ročníku 
farního festivalu MadonaFest. 
Počastí bylo opravdu vymod-
lené a celý den nás provázelo 
slunce a teplo. Program začal ve 
dvě hodiny vystoupením sebra-
nické scholy, která si za pilnou 
prázdninovou přípravu odnesla 
zasloužený potlesk. Následova-
la zajímavá ukázka poskytování 
první pomoci, kterou pod vede-
ním učitele Zdravotnické školy 
Boskovice Jirky Votočka před-
vedli dva nadšení figuranti. Poté 
se většina návštěvníků přesunula 
do kostela, kde v chládku přeč-
kala největší odpolední sluneční 
žár u úžasné přednášky Pavla 
Kafky o cestě na kole do Říma. 
Na hlavním podiu se v podvečer 
představila schola z Knínic u Bo-
skovic s perfektně zazpívanými 
písněmi. Děti se zábavnou for-
mou dozvěděly mnoho o vodě a 
bezpečném pobytu u ní díky Di-
vadlu Bez Pravidel. V půl sedmé 
nás čekal vrchol programu Pavel 
Helan s hudebním vystoupením, 

prokládaným zábavným poví-
dáním. Jeho písně rozezpívaly 
i roztančily početné publikum, 
včetně dětí. 

Během celého odpoledne 
se prodávalo spoustu dobrého 
jídla i pití a kolem kostela bylo 
rozmístěno několik dílniček, 
kde si nejen děti mohly vyrobit 
korálkové přívěsky, růžence, 
náušnice, zaskákat si na hradě, 
zahrát venkovní hry, nechat si 
namalovat něco na obličej, vy-
modelovat si hrníček z keramiky 
nebo si vyzkoušet základy první 
pomoci. 

Celé odpoledne dopadlo na 
výbornou, účast byla hojná a 
všichni se snad celou dobu dob-
ře bavili. 

Všem návštěvníkům děkuje-
me za účast a každému, kdo při-
spěl, Bohu díky! Výtěžek z celé 
akce je určen na opravu střechy 
našeho kostela.

A pokud Bůh dá, zase příští 
rok na viděnou na akci Mado-
naFest III.

Eva Škrabalová
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co nás čeká
SVÁTEK POVÝŠENÍ

SV. KŘÍŽE 
Úterý 14. září
18:00 mše sv.

HRNČÍŘSKÝ JARMARK
Neděle 19. září

8:00 mše sv. za hrnčíře-Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice 
11:00 mše sv. Kunštát

SETKÁNÍ
prvokomunikantů s o. bis-
kupem v Brně v katedrále

Čtvrtek 23. září

 JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
P. VLADIMÍRA OLŠANA 

v Brně v katedrále
Pátek 24. září v 17:30

Autobus pojede v 15:30 od 
fary, návrat kolem 20:00, zá-
jemci, zapisujte se v kostele.

POUŤ V ÚJEZDĚ
Sobota 26. září

11:00 poutní mše sv. - Újezd

SLAVNOST SV. VÁCLAVA
Úterý 28. září

8:00 mše svatá Kunštát
9:30 mše svatá Sebranice

Cyklopouť mužů po mši sv.

PÁTEK 1. ŘÍJNA
• dopoledne návštěva 

nemocných
• 17:00 – 18:00 sv. smíření

• 18:00 mše sv.
• po mši sv. adorace a 
svátostné požehnání
• 18:00 zahajujeme 

setkávání biřmovanců
• Biřmovancům zde 

doporučuji sv. smíření, pokud 
nebyli na začátku šk. roku.

1. SOBOTA V MĚSÍCI
2. října

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše sv.

ÚTERÝ 5. ŘÍJNA
Zahájení výuky náboženství 

podle rozvrhu (viz web).
V 19:30 zahájení setkávání 
nad Písmem svatým na faře.

dokončení ze strany 1

Čtěte Nezbedu a Cvrčka

Nabízíme dětem i jejich rodi-
čům dva křesťanské časopisy, 
které mohou být jejich tištěný-
mi průvodci v objevování du-
chovních hodnot i formování 
jejich postojů k lidem i světu.

NEZBEDA je zaměřen na 
děti ve věku od 7 do 12 let a 
vychází již třicet let. Jeho ob-
sah tvoří například rozhovory 
se zajímavými a inspirativ-
ními lidmi, příběhy, články 
o lidech, kteří nám mohou být 
příkladem vytrvalosti, pocti-
vosti a víry, komiksová zpra-
cování životopisů světců, rub-
riky pro šikovné ruce a bystré 
hlavy, zajímavosti z přírody i 
techniky a oblíbená stránka 
humoru. Svým obsahem také 
reaguje na aktuální liturgickou 

dobu, ve které je časopis vy-
dáván.

Nezbeda vychází 11x roč-
ně, prázdninové dvojčíslo je 
rozšířeno.

CVRČEK je volitelnou pří-
lohou Nezbedy a je zaměřen 
na předškolní děti. Každé čís-
lo je tematicky zaměřeno na 
rozvoj některé vlastnosti nebo 
dovednosti. Spolu se svými 
rodiči tak může malý čtenář 
pomocí kreativních článků i 
aktivit formovat svůj vztah 
k Bohu, lidem i ke světu.

Další informace i ukázky: 
www.casopisnezbeda.cz

Na vyžádání zdarma zasílá-
me ukázkové výtisky.

Leoš Hrdlička
šéfredaktor Nezbedy

Přípravka a nábor nových ministrantů
Vážení přátelé farníci,

vzhledem k tomu, že nám 
ministranti během covidové 
epidemie trošku zvlčili, je zapo-
třebí, aby se začali opět scházet 
a formovat. Každou středu před 
mší sv. bude setkání ministrantů 
v 16:30 na faře. Účast na těchto 
setkáváních je pro ministranty 
důležitá proto, aby jejich služba 
byla co nejlepší a co nejprofesi-
onálnější.

Se začátkem mší sv. pro děti 

se také otevře tzv. „přípravka“ 
pro nové ministranty. A tímto 
bych Vás farníky chtěl požádat, 
jestli víte o někom z chlapců, 
kteří by byli vhodní pro tuto 
službu, abyste je podpořili a 
případně je doprovodili na naše 
první setkání, které se uskuteční 
ve středu 6. 10. v 17:00 na faře. 
Bude to první organizační se-
tkání. Doporučený věk chlapců 
je 6 – 7 let, nejlépe 1. třída.

Děkuji a žehnám, o. Petr

MŠE SV. PRO DĚTI 
Středa 6. října v 18:00

MŠE SV. NA PENZIONU
Čtvrtek 7. října v 9:00

PŘÍPRAVA NA
1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Setkání dětí vždy ve středu 
v 16:00 na faře.

 PŘÍPRAVA NA 
BIŘMOVÁNÍ

Vždy v pátek, zahajujeme 
v 18:00 mší sv. (mše 

sv. je nedílnou součástí 
přípravy!!!)

Krásný pohled je na ten Boží 
svět. Tak vnímá krajinu věřící 
poutník. Trápilo nás velké sucho, 
dnes je Vírská přehrada plná. Ty 
stromy zas třeba vyrostou a zaze-
lenají se. Věřící křesťan neztrácí 
naději v lepší budoucnost.  Za 
tento dar víry děkují poutníci na 
Velehradě, dávném sídle věroz-
věstů Cyrila a Metoděje. V 9. st. 
slovanský kníže Rastislav zatou-
žil po tom, aby i prostým lidem 
kněz srozumitelně vysvětlil uče-
ní Ježíše Krista. A to se bratřím 
z řecké Soluně, kde křesťanství 
už zapustilo pevné kořeny, po-
dařilo. V obnovení poutí na Ve-
lehrad z více směrů naší vlasti 
se zasloužili kněží od roku 2001. 
Letos se proudy poutníků potka-
ly na hřišti v Tupesích, nedaleké 
vesnici asi čtyři kilometry od Ve-
lehradu. Jako památka na přistá-
ní helikoptéry s papežem Janem 
Pavlem II. zde byl letos vybudo-
ván a posvěcen pomník. Cesta na 
Velehrad pro statečné poutníky 
z Radešínské Svratky, Vítocho-
va, Znojma, Brna, Vranova nad 
Dyjí a dalších míst zde už konči-
la. Odměnou je mše svatá na Ve-
lehradě a svátostné požehnání na 
cestu domů. Nechybí ani občerst-
vení a naděje, že příští rok se zde 
setkají ti, kteří už se poznali, ale 
i noví, kteří zatouží prožít týden 
jinak, než zavaleni každodenními 
starostmi o chléb vezdejší.             

Marta Pitnerová

Srpnová pouť na 
Velehrad

Každý jsme  originál, kaž-
dý máme na určité události ba 
dokonce i na ostatní lidi růz-
né názory. Někdo raději řízek 
vepřový někdo kuřecí, někdo 
cimbálku, někdo rock, někdo 
hudbu tišší,  jiný hlasitější, ně-

kdo soutěží rád, někoho to vy-
loženě otravuje, někdo je ext-
rovert, jiný introvert. Klidně si 
ty rozdílnosti vezměme s se-
bou, ale pojďme zase všichni 
společně příští rok na setkání 
naší farní rodiny.

Helena Videmanová


