
měsíční zpravodaj farností Kunštát a Sebranice         

Možná se budete divit, ale událostí, která významně promluví 
do života kunštátské farnosti v měsíci říjnu, budou volby. Dobře 
vím, že už dávno nehrozí předčasné volby do Poslanecké sně-
movny a ani bych si netroufal pouštět se na tenký led politických 
debat. Mám totiž na mysli volby do pastorační rady farnosti. Už 

II. Vatikánský koncil nám 
připomíná, že péče o věřící 
je sice záležitostí faráře, ale 
stejně tak i každý věřící laik 

má – podle svých darů a schopností – převzít zodpovědnost za 
pastorační činnost farnosti. 

V každé farnosti musí pracovat tzv. ekonomická rada. Její 
existenci vyžaduje dokonce církevní právo. Jak název napovídá, 
stará se o ekonomické záležitosti farnosti a je přímo jmenovaná 
farářem. Pastorační rada se může naproti tomu stát společným 
nasloucháním Božím záměrům ve věcech duchovních. Jejím 
úkolem je připravovat pastorační program farnosti (třeba na 
rok), nebo se i věnovat širší a dlouhodobější vizi pro danou far-
nost. Má se ptát, které skupiny lidí nebo kteří jednotlivci potře-
bují nějakou pomoc. Zároveň se starat o živou liturgii, o předá-
vání víry, o dobré prostředky pro život modlitby. Také podpořit 
vztahy farnosti k jednotlivým organizacím a skupinám ve městě. 
Část členů rady si farníci volí sami, část je jmenovaná farářem.

Snad si vzpomínáte, že hned při úvodní mši svaté po mém 
příchodu do Kunštátu, jsem všechny povzbuzoval, aby setrvali 
ve své obětavé práci pro farnost, navíc bych si přál, aby se zapo-
jili i další, kteří možná ještě nebyli osloveni, ale určitě mají také 
co nabídnout. Vnímejte, prosím, tyto volby také jako příležitost 
objevit obdarování, která do nás Bůh vložil ku prospěchu celé 
farnosti.

Být členem pastorační rady není zásluhou či poctou, ale pře-
devším službou. Obě dvě rady – ekonomická i pastorační – mají 
vždy jen poradní hlas. Poslední slovo, ale s tím i související zod-
povědnost za celou farnost, má stále farář. O to víc se vzájemně 
podpírejme upřímnými modlitbami, aby naše farnost vzkvétala 
a rostla do plnosti Božího království.

P. Tomáš Koumal
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I v letošním ročníku farního zpravodaje 
bude pokračovat rubrika zaměřená na akti-
vity spojené s životem farnosti. Zdaleka ještě 
nebyly vyčerpány všechny možné náměty do 
našeho sebranického sloupku. Popisované 
aktivity představují nejen přehled toho, co 
se stalo nebo právě děje, ale otvírá se zde i 
prostor pro případné zapojení dalších lidí do 
všednodenního i svátečního života farnosti.

Aby kdokoliv někam záměrně přišel nebo 
něco konkrétního udělal, musí v první řadě 
znát odpověď na základní otázky co, kdy, kde 
a jak. Platí to pro reálný svět a v posledních 
letech i pro virtuální prostředí elektronických 
dat, které nám zprostředkovává internet.

Pokud člověk nezná odpovědi na zmiňova-
né otázky, zpravidla bloudí. Buď okolo kostela 
a fary, aby se dověděl, co se bude dít − ovšem 
nástěnka nám tam zatím chybí, a tak se nic ne-
dovídá. (To je mimochodem také jeden z úko-
lů, který nás čeká). Nebo bloudí (či lépe řečeno 
surfuje) po internetu, a tam už od svátku 
sv. Václava může narazit na internetové strán-
ky sebranické farnosti, které mají následující 
adresu: http://farnost.katolik.cz/sebranice/

Jedná se o základní výchozí podobu strá-
nek, které mají potenciál k dalšímu vylepšení 
a rozšíření. Nicméně základem je skutečnost, 
že webová síť byla od počátku vytvořena ke 
sdílení důležitých informací (tedy obsahu) 
a tyto informace zahrnuje i farní web. V plánu 
je zařazení dalších rubrik, prostor je určitě pro 
každou oblast života farnosti.

Technické zázemí pro internetové stránky 
poskytl velmi rychle správce webových strá-
nek www. katolik.cz. Zde je také praktický se-
znam stránek farností v ČR, nyní také včetně 
té naší.

Pomocí různých prostředků lze tedy lidem 
zprostředkovávat informace na základní orga-

Papež nám jde příkladem. 
Ač konzervativní člověk, ne-
chává šířit myšlenky svých 
encyklik prostřednictvím sítí 
mobilních operátorů, vystu-
puje v televizi, na internetu 
a dokonce probleskla zpráva, 
že se chystá vstoupit na pole 
hudebního průmylu vydáním 
CD svých písní. Papež se okol-
ního světa nebojí. My jsme se 
během jeho návštěvy také 
neschovávali – Bohu díky za 
svobodu – byli jsme vidět jak 
v Brně, tak ve Staré Boleslavi, 
kde na nás Svatý otec apelo-
val, abychom to byli my, kdo 
ostatním lidem vlije radost a 
naději. A tak vzhůru do médií, 
na internet, na facebook, hlas-
me se k evangeliu a ke svému 
římskému katolictví. Snaha 
oslovit lidi mimo církev je 
v životě křesťana nutnost, ni-
koliv „něco navíc“. 
Z kunštátské fary už vati-
kánská vlajka zmizela. Vlajka 

– symbol čitelný pro všechny, 
i pro „cizince“. Nepřišel čas, 
kdy bychom každý měli 
vyvěsit svoji vlajku víry, s 
nadšením popisovat její 
barvy a být připraveni na 
dotazy kolemjdoucích? Ne-
zapomeňme ji ale předtím 
pořádně vyprat a vyžehlit!

Helena Hladilová
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Od měsíce října začíná
PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH KE KŘTU
bližší informace u P. Tomáše Koumala

nizační a technické otázky, což většinou nečiní 
při troše snahy větší potíže. Náročnější už je 
to s každou odpovědí na otázky typu proč. 
Zejména rodiče malých dětí mohou potvrdit, 
že se u těchto otázek pořádně zapotí. Ale i tyto 
otázky je důležité si zodpovídat, nebo přesněji 
řečeno pokoušet se odpovědi hledat.

Jiří Votoček

Život a lidé ve farnosti
Internetové farní stránky

► So a Ne 17.–18. 10. – otec Tomáš spolu se 
starostou města navštíví zpřátelenou farnost 
v německém Heidelbergu
►St až So 28.–31. 10.– podzimní prázdniny 
pro starší mládež na Pálavě, info: otec Tomáš

STUDENTSKÁ MŠE SVATÁ
V KRYPTĚ KOSTELA NA LIPCE

v pátek 6. listopadu v 18 hodin

POŘAD BOHOSLUŽEB
 Ne 1. listopadu – Slavnost všech svatých

● mše svaté v běžném nědělním sledu
● ve 14.30 v Sebranicích pobožnost

na hřbitově

Po 2. listopadu – Památka zemřelých
● v 18.00 mše svatá na Lipce, po ní modliba 

na hřbitově
● v 19.00 žehnání nového hřbitovního kříže

MISIJNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
v sobotu 24. října od 15 hodin na faře

NEZAPOMEŇTE
● každou středu v 18.00 – mše sv. pro děti a 
rodiče (hodinu před ní nácvik zpěvu na faře)
● každý pátek v 18.00 – mše sv. pro studenty

(hodinu před ní nácvik zpěvu na faře)



Z 

O

Vzpomínání na otce Ladislava 

STARÁ BOLESLAV
Do Staré Boleslavi nás nejelo už tolik, jako do 
Brna, ale přesto se našlo pár ,,odvážných“, kteří 
se setkání zúčastnili. Odjezd byl také v brzké 
hodině, i když o celých padesát minut později 
než v neděli. Sraz byl v Letovicích na nádraží. 
Jeli jsme společně s olešnickou mládeží a jejich 
knězem Pavlem Lazárkem. S námi jel náš otec 
Tomáš. 

Setkání se zúčastnila především mládež, 
pro kterou tato slavnost byla zvlášť určena. 
Krásné město Stará Boleslav je historicky 
spojeno s životem svatého Václava, na jehož 
památku se konala i celá mše svatá. 

Mládež během slavnosti nenechala své 
nadšení ukryté a společným potleskem a 
máváním přivítala Svatého otce mezi sebou. 
Příjemná nálada a radost papeže dojaly. Při 
mši svaté nám předal mnoho svých myšlenek, 
povzbudil nás, abychom se nebáli žít ve víře 
a svěřil nám budoucnost světa. Během mše 
svaté nás opět doprovázela kapela z Brna, ten-
tokrát jsme ale mohli zpívat s mládežnickou 
instrumentální scholou SBM. 

Takovéto duchovní ,,nakopnutí“, kterého 
jsme se jako mladí mohli zúčastnit, se velice 
vydařilo a atmosféra či společné zážitky nás 
obohatily a naplnily. Cesta domů byla také 
namáhavá, ale přesto jsme byli rádi, že jsme se 
mohli se Svatým otcem setkat. Celá slavnost 
pohnula snad každým, kdo se jí jakýmkoliv 
způsobem zúčastnil, ať už naživo nebo u tele-
vize či poslechem rádia. 

Myslím, že citát „láska Kristova je naší si-
lou“, který provázel celou papežovu návštěvu,  
ukazuje na kotvu našeho života. A právě kotva 
byla symbolem setkání v Brně.

Marta Líkařová

Návštěva papeže Benedikta XVI.
BRNO

Nastává neděle – den, který patří prvnímu vel-
kému setkání se Svatým otcem. I naše farnost 
se rozhodla rozšířit řady poutníků z celé Čes-
ké republiky a po delších přípravách, zejména 
nácviku nápěvů a odpovědí na mši svatou 
v latině a tématických kázáních otce Tomáše, 
vyrazila v neděli 27. září o čtvrté hodině ranní  
do Brna. 

Kunštátských poutníku bylo asi sedmdesát 
a vydali se do dvou autobusů. Avšak nejeli je-
nom Kunštátští, přidali se i Sychotínští, Újezd-
ští, Rozsečtí a další. Když jsme dorazili do Brna 
a autobus zastavil na dálnici D1, museli jsme 
ještě kus cesty ujít pěšky, abychom došli na 
připravené místo v Tuřanech. Byli jsme zařa-
zeni do sektoru B2. Každý sektor byl veliký asi 
jako fotbalové hřiště a vešlo se do něj kolem 
pěti a půl tisíce osob. Celkový počet lidí na 
bohoslužbě pak dosáhl počtu 120 tisíc.

Při poslechu krásné hudby, ať už Hradišťa-
nu nebo folkové skupiny, jsme napjatě čekali 
na příjezd Svatého otce. Když nastal čas příle-
tu jeho letadla, všichni poutníci začali nadšeně 
mávat vlaječkami Vatikánu a Brněnské diecéze. 
Sborově se přes celé letiště rozeznělo ,,Bene-
deto“ a v této nádherné atmosféře mezi nás 
přijížděl Benedikt XVI. v papamobilu. 

Na úvod nás Svatý otec požádal, abychom 
při mši svaté neskandovali a nemávali vla-
ječkami a prožívali tak mši plně a v tichosti. 
Během bohoslužby, která trvala asi dvě hodiny, 
mohl každý slyšet a vnímat myšlenky Svatého 
otce, které nám chtěl předat. Na úvod homilie 
česky citoval úryvek z Písma, který je napsán 
na katedrále svatých Petra a Pavla: Pojďte ke 
mně všichni, kdo jste obtíženi a já vás občer-
stvím. 

Po krásné mši, doprovázené Brněnským 
sborem Petra Koláře a gregoriánskými cho-
rálními zpěvy scholy Josefa Gerbricha, jsme se 
vydali zpátky na cestu domů. Celé setkání se 
podařilo a mnoho přineslo. Dalo by se říct, že 
nás Svatý otec velice povzbudil a přinesl světlo 
do našich srdcí.

Dne 11. září 2009 uplynulo pět let od tragic-
kého úmrtí otce Ladislava Kubíčka, který byl 
zabit na své faře v Třebenicích. V naší farnosti 
probíhaly vzpomínkové akce během celého 
víkendu. 

Páteční odpolední program zahájila paní 
doktorka Svatošová, která je autorkou několi-
ka knih věnovaných myšlenkám otce Ladisla-
va. Krátce se podělila s několika vzpomínkami 
i s námi. Pak následovala modlitba růžence, 
kde před každým desátkem byla čtena po-
selství otce Ladislava. Poté byla sloužena slav-
nostní mše svatá, kterou celebroval litoměřic-
ký biskup Mons. Jan Baxant, který připomněl, 
jak důležitá je pro růst farností i církve oběť a 
modlitba. Po mši svaté následoval průvod na 
hřbitov, zakončený společnou modlitbou u 
hrobu patera Kubíčka.  

V sobotu proběhla asi dvacetikilometrová 
pěší pouť. Vycházelo se z Kunštátu, poutníky 
vedl a obohacoval svými myšlenkami jáhen 
Ladislav Kinc. Putování bylo zakončeno mší 
svatou ve Sloupě. Páteční i sobotní program 
se těšil velké návštěvnosti, i když Kunštát-
ských by bývalo mohlo být o něco více. 
Například na pěší pouť vyrazilo kolem osm-
desáti poutníků, ale domácích se zúčastnilo 
jen kolem deseti.

My domácí jsme asi spíš na kratší trasy, o 
čemž svědčila nedělní vycházka na Kulíšek. 
Místo, na které rád chodil i otec Ladislav, zdo-
bí kovový kříž, který zde byl postaven na jeho 
přípomínku neznámým dobrodincem. Zde 
jsme uctili památku otce Ladislava krátkou 
modlitbou a pak už následovla cesta domů. 
Tato naše pouť se stává již tradicí, těší se velké 
oblibě a dostupná je pro každého. Svědčí o 
tom věkové rozpětí účastníku od babiček až 
po miminka v kočárcích.

Otec Ladislav nám jako všechny ostatní 
roky vyprosil hezké počasí, a tak nezbývá než 
poprosit, aby do našich rodin a naší farnosti 
vyprosil také pokoj a přirozenou víru, které 
z něj vyzařovaly. 

Helena Videmanová

Rozdělme se s chudými o svůj chléb a svou 
víru. Heslo, kterým nás Papežská misijní díla 
vyzývají, abychom se nebáli podat potřebným 
pomocnou ruku. Naše farnost si před třemi 
lety „adoptovala na dálku“ dvě indické děti, 
kterým je každý rok hrazeno nutné očkování 

a studium. V Indii se blíží nový školní rok, a 
tak je potřeba zaopatřit také „naše“ děti. Proto 
jsou v sobotu 24. října od  15 hodin srdečně 
zvány všechny děti na faru, aby pomohly 
vyrobit keramické ozdobičky na vánoční stro-
mek. (S sebou doporučujeme vzít libovolná 
menší vykrajovátka na cukroví.) Vyrobené 
ozdoby pak budou v listopadu prodávány, 
abychom mohli našim dvěma školákům za-
financovat další rok studia, a tak jim zvětšit 
šanci na lepší život. 

Jana Olšanová

Misijní odpoledne pro děti

Kolpingova rodina Kunštát povede ve školním 
roce 2009-2010 dva zájmové kroužky pro vyu-
žití volného času dětí a mládeže. 

Taneční kroužek – taneční skupina Bami 
se bude scházet dvakrát týdně, a to ve středu 
od 15.30 a v pátek od 14.30 ve sportovní hale. 
Vedoucí: Hana a Michaela Bartošovy.

 Fotografický kroužek se bude scházet 
vždy ve středu, poprvé 7. října v 15.00 hod na 
faře. Vedoucí: Alois Havelka. 

Na všechny zájemce o práci v kroužcích se 
těší pracovníci KR Kunštát. Poplatky za účast  
se nevybírají.

Alois Havelka

Zájmové kroužky KR Kunštát

1. ročník – pátek    11.45–12.30       ve škole
2. ročník – středa    17.00–17.45       na faře
3. ročník – středa    12.45–13.30       ve škole
4. ročník – čtvrtek    12.45–13.30       ve škole
5. ročník – pátek    12.45–13.30       ve škole
6. ročník – středa    13.45–14.30       ve škole
7. a 8. ročník – pátek 13.45–14.30       ve škole
9. ročník – čtvrtek    13.45–14.30       ve škole

úterý od 14.15 – lichý týden ZŠ Nýrov (pro 
děti z Nýrova), sudý týden fara Sebranice  
(pro děti ze Sebranic)

Rozvrh výuky náboženství

V zákristii je možné zakoupit 
STOLNÍ KALENDÁŘE 2010  

z produkce nakladatelství Proglas, 
Karmelitánského nakl., Cor Jesu


