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Když se narodí malé dítě, je to okamžik nevýslovné radosti pro 
celou rodinu. Sejdou se všichni příbuzní a blahopřejí nadšeným 
rodičům. A ti, plní odhodlání, chtějí připravit tomu malému 
drobečkovi život pokojný a šťastný. I tak radostná událost má ale 
své otazníky a svá ale. Co z něj vyros-
te? Co ho čeká? Jaký asi bude? Možná 
prožije život radostný a šťastný, mož-
ná z něj bude bohatý muž či atraktivní 
žena, možná bude mezi vrstevníky ob-
líbený, možná… Do našeho života ale 
patří jedna jistota, ke které nemůžeme 
ani při troše dobré vůle přidat slůvko možná. Je to jistota smrti. 
Tento človíček, který se sotva zrodil, jednoho dne zemře.

V měsíci listopadu zvlášť vzpomínáme na osoby nám drahé, 
kteří nás už v této jistotě smrti předešli. Chodíme na hřbitov, 
zdobíme hroby, zapalujeme svíčky a při tom se modlíme za ze-
mřelé příbuzné, přátele, za všechny, které jsme měli rádi. Někdy 
se v našich očích zatřpytí i slza lítosti a smutku. Také okamžik 
odchodu člověka z tohoto světa je spojen s jedním velkým otaz-
níkem: Co bude dál, co nás čeká po smrti? Je smrt defi nitivní 
konec, nebo spíš brána naděje?

V těchto dnech si připomínáme dvacáté výročí pádu komu-
nistického režimu. A vlastně během celého 20. století byli lidé 
svědky pádů mocných, kteří vystoupali do výšin až neuvěři-
telných. Rok 1989 se zapsal ale i do dějin kunštátského kostela. 
Právě tehdy namaloval Milivoj Husák známou fresku Krista. Ta 
nám bude snad ještě dlouho připomínat – a potřebujeme to 
hodně často slyšet – že Kristovo vítězství je i naším vítězstvím. 
Každé zlo jednou pomine, každá diktatura si jednoho dne zlomí 
vaz, i diktatura smrti. Námět fresky vychází z kříže nalezeného v 
mikulčických vykopávkách, který nese nápis Ježíš Kristus – Život 

– Světlo – Vítězství. Ať tedy pochopíme, že opravdový život nalez-
neme jenom v Kristu. Ať Ježíšovo světlo hoří jako plamen naděje 
pro každého, kdo jakkoli trpí, je sklíčen či upadá do beznaděje. 
Ať i každý z nás zakusí, že Kristovo vítězství dělá ze smrti jistotu 
pouze v uvozovkách. 

P. Tomáš Koumal
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FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
program: 

život farnosti – hodnocení a výhledy 
neděle 8. listopadu od 17 hodin

ve farní kavárně

V listopadu žije naše farnost 
volbami do farní rady. Ve 
smyslu kánonu církevního 
práva by tato rada měla být 
založena pro duchovní ožive-
ní farnosti i evangelizaci spo-
lečnosti a tím sloužit k větší 
slávě Boží. To vše v duchu 
výroku apoštola Petra: Každý 
ať slouží druhým tím darem 
milosti, který přijal… (1 Petr 
4,10). Má být také oporou 
faráři a kvasem evangelia, kdy 
převezme spoluzodpověd-
nost za dění ve farnosti a za 
její celkové směřování – na-
pomoci k tomu, aby se nejen 
děly věci dobré, ale hlavně 
správné, potřebné a v pravý 
čas. Zajisté nesnadný úkol. O 
to radostnější je skutečnost, že 
v prvním kole farníci navrhli 
74 kandidátů! Znamená to, že 
si považujeme jeden druhého 
a vidíme v bližních jejich ob-
darování a potenciál. Škoda 
jen, že z takového počtu bude 
vybráno pouze 6 osob. Možná 
bychom mohli jít neprošlapa-
nou cestou a místo rady usta-
novit pastorační senát či par-
lament. Když návrh neprojde, 
nebuďme smutní, vezměme si 
k srdci slova apoštola Pavla a 
dávejme přednost jeden dru-
hému! (srov. Řím 12,10).

H. H. 

STUDENTSKÁ MŠE SVATÁ
V KRYPTĚ KOSTELA NA LIPCE
v pátek 6. listopadu v 18 hodin

NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
téma: 

Mýty nebo fakta? Kapitoly z dějin církve

úterý 1., 8., a 15. prosInce 
vždy v 19 hodin ve farní kavárně

ve farnosti nejčestnější. Jelikož kopie sochy je 
o pár centimetrů větší a o mnoho kilogramů 
těžší, nešlo za ni umístit pozlacené paprsky od 
původní sochy. Těžiště sochy by bylo značně 
posunuté dopředu a hrozil by její pád. 

Společně se sochou patří symbolicky na 
oltář i poděkování za přízeň a ochranu, kte-
rou nám Panna Marie během uplynulé doby 
projevila. Pokud bych volně navázal na příběh 
spojený s putováním sochy Panny Marie se-
branické (viz leták z korunovační slavnosti), 
lze nyní říci, že Madona osobně na Petrově 
vybrala a prostřednictvím rozhodnutí pana 
biskupa k nám do farnosti poslala otce Tomá-
še. V září pak uvítala v Brně Benedikta XVI., 
což krásně dokládá mariánské všudypřítomné 
působení v církvi. Nejde si také nevšimnout 
pomoci při brigádách, protože během říjno-
vých sobot se podařilo zabetonovat obrubníky 
okolo celého kostela. Všichni víme, jaké bylo 
počasí, ale práce navzdory dešti a sněhu pro-
bíhaly poměrně v suchu a teple, alespoň co se 
pracovního oděvu týče. K pracovní pohodě 
přispěly i zdánlivé maličkosti, třeba když paní 
Rosenbergová přibalí svým synům na brigádu 
plech dobrého moučníku pro všechny.

Je také ale pravdou, že to s našimi prosba-
mi nemá Panna Maria někdy jednoduché, ale 
vždy si poradí. Například když pan Kučka na 
brigádě jako správný hospodář vyhlíží potřeb-
ný déšť pro osivo v suché zemi, ale na druhou 
stranu si jako zasloužilý brigádník přeje pěk-
né počasí pro práci. A jak to dopadlo? Před 
brigádou, při svačině a po brigádě pršelo, při 
práci bylo ovšem bez deště. Myslím, že kromě 
poděkování není co dodat.

Jiří Votoček

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
29. listopadu – 1. neděle adventní

při mších svatých v Kunštátě i Sebranicích

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
PRO DĚTI

neděle 6. prosince od 14.30 hodin
v kostele sv. Stanislava

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ KNIH
neděle 6. prosince po obou

 mších svatých v kostele sv. Stanislava

V zákristii je možné zakoupit 

STOLNÍ KALENDÁŘE 2010  
z produkce nakladatelství Proglas, 

Karmelitánské nakl., Cor Jesu

Úterní bohoslužby v okolních obcích
     3. listopadu – Zbraslavec
 10. listopadu – Hluboké
 17. listopadu – Sychotín
 24. listopadu – Nýrov
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Volby vrcholí

Na posledních dvou jednáních ekonomické 
rady farnosti (ERF) jsme se – mimo jiné – vel-
mi zevrubně zabývali problematikou zahájení 
topné sezóny v našem farním kostele.

Vzhledem k tomu, že funkčnost našeho 
nového otopného systému je prozatím stále na 
nule, byl jsem vyzván, abych se pokusil struč-
ně všem účastníkům bohoslužeb tuto situaci 

„nějak“ objasnit a učinit tak přítrž postupně se 
šířícím dezinformacím. 

Členové ERF v čele s tehdy ještě naším 
farářem P. Kaou nebyli jistě jediní, kteří si 
již v minulé zimě povšimli, že topení v kostele 
sice funguje, ale jeho funkce (výkon) poně-
kud zaostává za našimi velkými očekáváními. 
Dlouhou dobu jsme celý systém pozorovali, 
testovali, svolávali servisní techniky a sbí-
rali rady. Proběhlá rekonstrukce totiž zcela 
jistě přinesla novou kvalitu – to se zejména 
týká nových rozvodů podlahového vytápění, 
kterých bylo položeno do hlavní lodi, pres-
bytáře a kaplí na 1400 běžných metrů. Výše 
popsaným a téměř detektivním pátráním 
jsme postupně poskládali mozaiku dílčích 
informací v konkrétní, leč i pro nás překva-
pivý závěr: Viníkem je soubor poruch na 
stávajícím plynovém kotli Protherm LEV. 
Přesněji – porucha na elektronice řídicí desky 
a zejména nečistotami ze spalin téměř  ucpaná 
spalovací komora kotle. Obě závady byly sice 
techniky shledány jako opravitelné, ale cena 
za ně dosahovala dle nabídek dvou třetin ceny 
nového kotle. Logicky se pak musíme ptát, 
proč zánovní kotel (vždyť byl u nás v provozu 
čtyři sezóny), vykazuje po skončení záruční 
doby takové fatální nedostatky? Odpověď je 
poměrně prozaická – je to díky použitému 
materiálu spalovací komory (slitina hliníku), 
která sice může fungovat dlouhá léta, ale musí 
na ní být prováděn pravidelný servis, spočí-
vající v její pravidelné demontáži a vystříkání 
zbytků spalin nejlépe tlakovou vodou … (jak 
jsem koupil, tak prodávám). Tuto skutečnost 
jsme samozřejmě ani my, ale zřejmě ani ser-
visní technici netušili, a proto postupně došlo 

Návštěva v Heidelbergu

Konečné výsledky historicky prvních voleb do 
pastorační rady farnosti v Kunštátě zatím nikdo 
nezná. Dozvíme se je pravděpodobně až v neděli 
8. listopadu a podrobněji se o nich budeme bavit 
tentýž den odpoledne při farním shromáždění. 

Co ale známe už nyní? První volební kolo, 
při kterém každý farník starší 15 let mohl 
nominovat až šest kandidátů starších 18 let, 
potvrdilo, že zájem o hlasování bude procen-
tuálně zhruba stejně velký, jako například při 
letošních volbách do Evropského parlamentu, 
kdy o poslancích rozhodovala asi jedna třetina 
ze všech oprávněných voličů. 

Tento odhad vyplývá z faktu, že lístek s na-
psanými jmény odevzdalo do určeného termí-
nu čtyřiašedesát farníků. Při posledním sčítání 
účastníků boholužeb se přitom v kunštátském 
kostele napočítalo přibližně čtyři sta lidí a 
ačkoli dobrá polovina z nich jsou zřejmě přes-
polní nebo děti a mládež, stále platí, že většina 
farnosti zůstala při prvním kole stranou. 

O to pozoruhodnější byl však jeho výsle-
dek – čtyřiasedmdesát kandidátů (Kunštát: 53, 
Sychotín: 11, Rudka: 3, Újezd: 2, Hluboké: 2, 
Nýrov: 2, Zbraslavec: 1) určitě nikdo nečekal. 
I kvůli tomuto množství pak volební komise 
upustila od zjišťování věku a povolání všech 
nominovaných a na volebních lístcích do dru-
hého kola zveřejnila vedle jmen pouze bydliště. 

Marek Lepka

O víkendu 17. a 18. října navštívil náš otec 
Tomáš s panem starostou Göpfertem spřá-
telenou farnost v německém Heidelbergu. 
Navázali tak na již několikaletou „družbu“, 
která začala varhanami, jež nám německá 
farnost darovala.

■ Jak Vaše návštěva probíhala? Jaký pro-
gram jste absolvovali?

V Heidelbergu právě slavili pouť, a asi prá-
vě proto nás pozvali v tomto termínu. Ubyto-
váni jsme byli na faře přímo ve středu města. 
Vedle se slavnostně otevíral zrekonstruovaný 
jezuitský kostel, ale myslím si, že fungujících 
katolických kostelů v centru města asi moc 
není. Spousta farních akcí se zřejmě odehrává 
v okrajové části Ziegelhaus.

■ Minulý rok jsme v našem kostele mohli 
slyšet pěvecký sbor z Heidelbergu. Chystá se 
nějaká další návštěva?
Větší farní akce se zatím nedohodla, ale v příš-
tím roce pojede pan starosta do Heidelbergu 
s hudebníky. Nicméně jsme pozvali zástupce 
z Heidelbergu na naši pouť a budeme tak roz-
víjet další spolupráci.

■ Co Vás v Heidelbergu zaujalo?
Byli jsme tam velmi krátce. Vyjeli jsme 

v sobotu ráno, asi po sedmi hodinách jsme 
dorazili, poslechli jsme si zkoušku sboru, pak 
jsme si prohlédli město se zástupci farnosti, 
navečeřeli se a druhý den se konala slavnostní 
poutní mše. Po obědě jsme už byli na cestě 
domů. 

Kromě Heidelbergu jsme ale utužili vztahy 
i s litoměřickou diecézí, kterou zastupoval 
emeritní biskup Koukl a bývalý generální 
vikář Havelka.

Heidelberg je překrásné univerzitní město 
s mnoha památkami a nádherným okolím. 
Určitě by stálo za zvážení naplánovat tam 
poutní zájezd a rozšířit tak zatím jen spíše 
kulturní spolupráci.

Alena Hladilová

Troufám si tvrdit, že většina z nás má ještě po-
měrně čerstvé zážitky z korunovační slavnosti 
Panny Marie Nanebevzaté v Sebranicích. Slav-
nost proběhla v rámci farního dne v polovině 
června tohoto roku. Byly požehnány královské 
insignie a současně také usazeny na zrenovo-
vanou kopii sochy Panny Marie. Proč o tom 
ale psát, když už je to za námi? Jeden z důvodů 
je ten, že s trochou nadsázky (ale i vážnosti) 
lze říci, že zmiňovaná slavnost skončila teprve 
v polovině října.

Socha totiž prozatím stála u bočního oltáře 
a v úterý 13. října byla znovu usazena na hlav-
ní oltář v sebranickém kostele, tedy na místo 

S  S
Život a lidé ve farnosti
Madona opět na cestách

k jejímu téměř úplnému ucpání zbytky spalin. 
Možnosti, jak situaci řešit, byly dvě: Opravovat 
(což nikdo nedoporučoval), nebo koupit nový 
kondenzační kotel s nerezovou spalovací ko-
morou. V několika uplynulých měsících jsme 
se rovněž „trošku“ potýkali s nepříznivou 
finanční situací (jednorázově jsme splatili 
půjčku od farnosti Šlapanice). 

Ve všech těchto okolnostech je třeba 
spatřovat hlavní důvod toho, proč se nám 
nepodařilo zachytit první nástup opravdové 
a nefalšované zimy, který letos přišel oprav-
du nečekaně brzy. Věříme, že montáž nového 
kotle Baxi Luna3 System HT (typ 1.330), která 
by měla proběhnou v prvním listopadovém 
týdnu (samozřejmě letošního roku) přinese 
všem v našem kostele tepelnou pohodu, na 
kterou jsou zvyklí. 

Když ovšem vzpomenu na zamrzlé kro-
penky, které jsem letos na začátku roku zažil 
v kostele v Chodové Plané, a lidi, kteří se tam 
přitom tvářili jako by nic, tak nevím, nejsme-li 
choulostiví až moc. 

Na závěr musím konstatovat, že se nám zde 
v praxi opět ověřila stará pravda: levně koupe-
né – dvakrát placené.

za ekonomickou radu farnosti Jiří Šafář

Děti podpořily misie
V sobotu 24. října se na faře uskutečnilo misijní 
odpoledne. Klubovna „Sedmikrásek“ se na ma-
lou chvíli proměnila na keramickou dílnu, kde 
jsme spolu s děmi vytvářeli ozdoby na vánoční 
stromeček. Nesešlo se nás mnoho, ale společný-
mi silami jsme všechno potřebné hravě zvládli! 
Hvězdičky, stromečky, zvonky a rybičky pak děti 
svěřily do rukou zkušené keramičky, která jejich 
dílo dovede k dokonalosti. Všichni měli radost z 
dobře vykonané práce, o kterou se svámi podělí 
při prodeji těchto výrobků v adventu.

Michaela Hasoňová

O
Tak nám začala topná sezóna…


