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Celý měsíc březen budeme prožívat ve víru postní doby. Její 
typickou záležitostí je takzvaná modlitba křížové cesty. Jedná se 
sice o modlitbu vytvořenou lidovou zbožností, ale pevně zako-
řeněnou v Písmu. Tato modlitba nás vede k jádru naší víry. Jak 
říká svatý Pavel: „Židé chtějí zázraky, Řekové hledají moudrost, 

ale my hlásáme Krista ukři-
žovaného.“ A dál pokračuje: 

„Pro Židy je to kámen úrazu, 
pro ostatní bláznovství, ale 
pro povolané je Kristus 
Boží moc a moudrost.“

Kříž vždycky provokuje – každého ale jiným způsobem. Pau-
la Claudela vyprovokoval k napsání křížové cesty s názvem Na-
před je třeba unést kříž. Tuto křížovou cestu se budeme společně 
modlit na třetí neděli postní a to s panem Miroslavem Částkem, 
který ji přednese formou divadla jednoho herce. Nicméně kříž 
provokuje i jinak. V rakouských školách se stal fenomén kříže 
pověšený ve všech učebnách skutečným skandálem. (Milovní-
kům řečtiny jen připomínám, že ve výše uvedeném textu, který 
v překladu zní „pro židy je to kámen úrazu“, svatý Pavel používá 
slovo „skandalon“, což je terminus technicus pro špatně zasazený 
kámen v dlažbě, o který lidé zakopávají. A právě od tohoto řecké-
ho slova vzniklo slovo skandál). Skandálem tak velikým, že byly 
kříže z rakouských škol odstraněny. Ale i u nás kříže provokují. 
Třeba zrovna ten na cestě ze Sychotína do Hlubokého. Co jsem 
tady farářem, pamatuji, že dvakrát z něho zůstal jen podstavec 
a to ještě značně poškozený. Naštěstí se najdou lidé, které tor-
zo kříže vyprovokuje k tomu, aby ho posbírali po poli, svařili 
a uvedli do původního stavu, aniž by jim kdo poděkoval nebo 
věděl, že to byli právě oni, kdo se o to zasloužili. Další provoka-
ce, jejímž hlavním aktérem je ukřižovaný Ježíš, vedla ke změně 
života člověka. Ten mi vyprávěl o tom, jak během procházky 
přemýšlel o svém životě, až nevědomky došel k jednomu kříži 
v okolí Kunštátu a najednou pochopil, že … 

K čemu vyprovokuje kříž nás, bude záležet také na tom, kolik 
času mu věnujeme během této postní doby.

 Pavel Ka a, farář

Na webových stránkách jis-
té organizace jsem se dočetl, 
že smyslem postního úsilí 
je dosažení určitého postu. 
Nejdříve jsem tomu nevě-
noval pozornost, ale v po-
sledních dnech nebo spíše 
hodinách mi docvakávají 
spojitosti mezi některými 
událostmi. Tento proces ješ-
tě umocňuje poselství knihy 
Marie Svatošové Náhody 
a náhodičky, jež přímo či 
nepřímo zpochybňuje sa-
motnou existenci náhod.

Uprostřed letošní postní 
doby otec Pavel odjíždí do 
Říma. Ale je přece rozjeto 
náboženství pro dospělé 
a spousta dalších farních 
aktivit a on raději nic ne-
přerušuje. O jarních prázd-
ninách byl navíc v Polsku 
a pokud vím, cestuje nerad 

– tím spíše do Říma, kde léta 
studoval a nemohl se dočkat, 
až se vrátí domů. Proč tedy 
zrovna letos, proč uprostřed 
post-ní doby, a proč právě 
do Říma?

Ledaže by ho někdo 
pozval, důrazně pozval. Ná-
hody neexistují, ale je veřej-
ným tajemstvím, že kardinál 
chce odejít na odpočinek 
a svatý otec musí začít hle-
dat…                             M.L.
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► Ne 4. 3. v 14.30h – křížová cesta a příležitost 
ke sv. zpovědi  
► V Sebranicích je křížová cesta každou post-
ní neděli v 14.30h
► Ne 4. 3. v 17h – v kostele beseda s otcem 
Pavlem Havlát, paulánem z Vranova na téma: 
Magie, okultismus, esoterika
► Ne 11. 3. v 14.30h – křížová cesta pro děti 
► Od 12. 3. do 23. 3. je kněz mimo farnost. 
Kontaktní os. je Josef Chvíla, tel.:608 950 978. 
Pořad bohoslužeb obvyklý kromě: 
Út 13. 3. a 20. 3. – bohoslužba slova
Čt 15. 3. a 22. 3. – mše svatá zrušena jak v Se-
branicích tak v Kunštátě. 
Výuka náboženství v Kunštátě je beze změn. 
Zastupuje Jitka Trčková.          
► Ne 18. 3. v 17h – v kostele divadlo jednoho 
herce. Miroslav Častek přednese hru Paula 
Claudela Napřed je třeba unést kříž 
► Ne 25. 3. v 14.30h – od kostela vychází pěší 
křížová cesta z Kunštátu do Sebranic. Odvoz 
zpět zajištěn. 
► So 31. 3. od 9h – setkání mládeže s otcem 
biskupem v Brně. Zajištěn autobus tam i zpět. 
Přihlášky formou SMS u Mirka Vitoula, tel.:
774 191 511
► V sobotu 31. 3. končí farní kolo soutěže 
o diecézi pro všechny kategorie. 
►Ne 1. 4.  od 14.30 h – křížová cesta a příležitost 
ke svaté zpovědi s cizími zpovědníky.
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Nářadí mám, můžeme začít 
„Tak, pane faráři, co je nového s tou farou?“ 
To je asi nejčastější otázka, na kterou musím 
v poslední době odpovídat. Jak rád bych řekl, 
že po neděli se začnou kopat základy, nebo  
že je nejvyšší čas požehnat základní kámen, 
abychom se do toho s Božím požehnáním 
mohli pustit. Ale vyřizování stavebního povo-
lení podle nového stavebního zákona není tak 
rychlé, jak bych si přál. A tak jsme stále ve fázi 

shánění vyjádření a razítek od různých dotče-
ných orgánů. Někdy se něco povede vybojovat 
snadno a rychle, jindy se vyskytnou nečekané 
překážky, nemilá překvapení a zjištění, ze kte-
rých je člověk slušně rozladěn. A jindy zase se 
člověku dostane milého povzbuzení, jak od 
lidí tak od Boha. 

Naposledy to bylo na sebranickém plese. 
Zaparkoval jsem auto u kostela na svém mís-
tě a při pohledu na plochu, kde by měla stát 
nová fara, jsem letmo pronesl k Bohu něco ve 
smyslu „Bože, dej ať se to povede, ať už se co 
nejdřív začne kopat“ a šel jsem klidně do sálu. 
Celá akce mě mile překvapila, jak co do počtu 
lidí, tak co do úrovně organizace. Když jsem 
se okolo půlnoci vracel, nesl jsem krompáč, 
lopatu a násadu na rýč, své výhry v tombole. 
Při nakládání do auta jsem se znova podíval 
na ono místo budoucí fary a vzpomněl si na 
svou střelnou modlitbu. „Že by?“ řekl jsem si 
v duchu a musel se pousmát tomu, jak někdy 
Bůh dokáže člověka povzbudit i skrze takovou 
obyčejnou věc, jako je výhra krompáče a lopa-
ty v plesové tombole. 

V dané souvislosti jsem z těch obyčejných 
věcí měl větší radost, než kdybych vyhrál prv-
ní tři ceny.    
                 Pavel Ka a, farář     
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Letní tábor pro děti
od 1. do 4. třídy. 

Bližší informace na přihlášce ve škole 
nebo v kostele.    

Celá akce mě mile překvapila, jak 
počtem lidí, tak úrovní organizace.

… došel k jednomu kříži 
v okolí Kunštátu a najednou 

pochopil, že … 

Koná se od 1. do 7. července
v Diecézním centru života mládeže 

v Osové Bitýšce. 
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Pomoc do Indie
Během minulého měsíce se v naší farnosti 
začal realizovat projekt Adopce na dálku. Jde o 
pomoc chudým dětem a jejich rodinám v růz-
ných částech světa. Naše farnost se rozhodla 
adoptovat dítě v Indii. Celou pomoc orga-
nizuje Charita Praha, která zajišťuje kontakt 
s dítětem. A jaké jsou konkrétní kroky adopce 
na dálku? 

Prvním krokem je rozhodnutí a touha po-
moci někomu druhému. Adoptivním rodičem 
dítěte může být jednotlivec, ale také skupina 
lidí, například farnost.

Druhým krokem je nashromáždění potřeb-
né částky, která pro Indii činí 4.900 korun. Dítě 
za ni obdrží školné, školní uniformu a základ-
ní zdravotní péči. V případě, že se zajistí větší 
obnos peněz, částka nad stanovený rámec na 
jedno dítě jde na podporu komunity, ve které 
se dítě pohybuje – staví se nové školy, nemoc-
nice apod. 

Rozhodli jsme se nevyhlásit jen pasivní 
sbírku na daný účel, ale zapojit do této akce 
aktivně především děti. Společně s nimi jsme 
se sešli v sobotu 10. února na faře a ozdobili  
květináče ubrouskovou technikou. Účastníků 
přišlo tolik, že fara byla pro nás malá. Práce 
nás bavila, naučili jsme se něco nového a zjisti-
li, jak jednoduše a rychle lze ozdobit jakoukoli 
novou, ale i starší věc. Dětem jsme připomněli, 
že ne všechny děti na světě se mají tak dob-
ře jako my a zdobením květináčů jednomu 
z nich pomůžeme. Květináče se prodávaly 
v neděli 25. února po obou mších svatých. 

Třetí krok je výběr dítěte, ten probíhá přes 
internet. Na webových stránkách Charity Pra-
ha je seznam dětí, které čekají na naši pomoc. 
Dozvíme se zde základní informace o věku, 
rodině, zálibách a je zde i fotografie dítěte.

Pak už se můžeme těšit na první dopis od 

našeho nového kamaráda. Krátké dopisy cho-
dí asi dvakrát do roka a dítě nás bude infor-
movat o svých školních pokrocích. Obdržíme 
také jeho fotografii.

Největším úspěchem projektu Adopce na 
dálku je, když takto podporované dítě dostu-
duje a najde si práci. 

Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli. 
Pomůžete adoptovanému dítěti a budete mít 
radost sami ze sebe.

Helena Videmanová

Oblastní setkání mládeže 
Je osm hodin ráno 24. února a my, kunštátská 
mládež, stojíme všichni ještě rozespalí před 
farou a připravujeme se na cestu do Boskovic 
na oblastní setkání mládeže.

V Boskovicích se nás shromáždilo asi sed-
desát, z toho třináct z Kunštátu.

Před boskovickým kostelem dostal každý  
barevnou kartičku se svým jménem a s jmé-
nem farnosti. Podle barev jsme se rozdělili do 
čtyř skupinek, zelené, žluté, červené a oran-
žové.

Podle barev jsme chodili po čtyřicetimi-
nutových intervalech na stanoviště, kde pro 
nás byl připraven program.V první skupince 
jsme se zamýšleli nad dobou postní, v druhé 
jsme měli za úkol rozdělit tři miliony korun 
do naší farnosti, ve třetí jsme zobrazovali čtyři 
evangelia a ve čtvrté jsme hráli hry. Hodinu po 
poledni byl oběd, hranolky a smažený sýr. Po-
tom jsme odešli do zdejší Orlovny, kde pro nás 
boskovičtí připravili dovednostní a vědomost-
ní hry. Překvapivě jsme skončili jako poslední 
farnost s pouhými dvěma body, první místo 
a výhru jednodenního pobytu na faře získala 
farnost Olešnice. 

Jako rozloučení s naším setkáním jsme 
slavili mši svatou, při ní nám zpívali mladí 
z farnosti Letovice. No a na závěr musím říct: 
Sláva vítězům a čest poraženým.

Anna Hansgutová, 9. třída

Soutěž k výročí diecéze
Letošní rok vyhlásil náš biskup jako Rok die-
céze. Hlavním důvodem, proč se právě letošní 
rok týká diecéze, je 230. výročí jejího založení. 
A v této souvislosti vyhlásila brněnská diecéze 
výtvarnou, vědomostní a internetovou soutěž. 
Farní kolo všech kategorií končí 31. března.

Výtvarná soutěž je rozdělena do dvou ka-
tegorií:

1. kategorie – předškolní věk a 1. třída ZŠ
2. kategorie – 2. a 3. třída ZŠ
Téma: Brněnská diecéze očima dětí.
Úkolem dětí je nakreslit obrázek libovol-

nou technikou do formátu A3. Všechny děti 
se v hodinách náboženství seznámí s tím, co 
je to diecéze a co nebo kdo všechno do ní patří. 
Doma pak nakreslí obrázek a přinesou jej do 
náboženství. Na Květnou neděli, 1. dubna, bu-
dou všechny dětské práce vystaveny v kostele 
a poté je zašleme na Katechetické centrum, 
kde je zhodnotí odborná porota. Výsledky 
budou známy začátkem května a vítězové 
obdrží pozvání na biskupství, kde jim budou 
předány odměny.

Vědomostní soutěž je také rozdělena do 
dvou kategorií:

3. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ
4. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ
Soutěžit se bude ve vědomostech a zna-

lostech diecéze. Zájemci se mohou přihlásit 
u pana faráře.

Zapojit do soutěže se samozřejmě mohou 
i dospělí, pro ně je připravena internetová 
vědomostní soutěž:

5. kategorie – učni, studenti a dospělí
Tato kategorie má internetovou formu a za-

čne 1. března. V tento den budou na interneto-
vých stránkách www.biskupstvi.cz/rokdieceze  
vyvěšeny otázky na březen a po zaregistrování 
můžete soutěžit.

Vítězové výtvarné, vědomostní i interneto-
vé soutěže budou samozřejmě štědře odměně-
ni. Mezi hlavní ceny patří osobní počítač, MP3 
přehrávač, dárkové šeky, výtvarné potřeby, 
knihy, DVD a další zajímavé výhry.

Marcela Šafářová

Děti začaly s přípravou
„Svědomí je Boží hlas v nás. Pomáhá nám 
poznat, co je správné a co ne. Svědomí si 
vychováváme tím, že se snažíme poznávat 
Pána Ježíše a poslouchat jeho přikázání. Ve 
svatém přijímání se pak setkáváme s živým 
Bohem.“

V neděli 25. února se konala mše svatá, při 
které děti zahájily společnou přípravu k prv-
nímu svatému přijímání. V letošním roce 

půjde celkem sedmnáct dětí. Celá příprava je 
vedena v duchu podobenství „Já jsem pravý 
vinný kmen“. 

Nejdříve děti společně obnovily křestní slib. 
Poté každé z nich obdrželo svůj zelený hrozen, 
který si pověsilo na živou vinnou révu. Bu-
dou-li se děti dobře připravovat, jejich hrozny 
mohou i „uzrát“.

Tímto přirovnáním si děti, ale i ostatní pří-
tomní, měli uvědomit spojení mezi Bohem-

-kmenem a námi-ratolestmi. V závěru mše 
svaté děti zmačkaly papír, kde bylo napsáno 
jejich jméno a prosba o modlitbu a pak tuto 
papírovou kouli vhodily mezi věřící. Ke komu 
koule dolétla, má za úkol se za jmenované dítě 
v době přípravy modlit a prosit, neboť součás-
tí přípravy je zapojení nejen rodiny, ale i celé 
farnosti.

Příprava bude pokračovat každý pátek 
v sedmnáct hodin na faře. Hlavními tématy  
jsou svátost smíření a eucharistie.

Závěrem děkuji otci Kaovi za vzornou 
přípravu a přeji mu hodně radosti při práci 
s těmito dětmi. Díky jeho pedagogickým 
schopnostem mají děti obrovskou možnost 
seznamovat se s vírou jim zcela přirozeným 
způsobem. 

Těšíme se na 10. června, kdy celá příprava 
vyvrcholí přijetím svátosti eucharistie.

Bohdana Hlavoňová

Ke komu koule dolétla, má za úkol se 
za jmenované dítě modlit a prosit, ne-

boť součástí přípravy je zapojení nejen 
rodiny, ale i celé farnosti.Rozhodli jsme se nevyhlásit jen pasivní 

sbírku na daný účel, ale zapojit do této 
akce aktivně především děti.

Překvapivě jsme skončili jako poslední 
farnost s pouhými dvěma body. 


