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Držíte v ruce prázdninové číslo našeho farního zpravodaje. Toto 
mimořádné vydání jsem inicioval já, protože jsme během měsíce 
června prožili mnoho krásných okamžiků, ať už s dětmi nebo 
dospělými, v Kunštátě či Sebranicích, okamžiků, o kterých roz-
hodně stojí napsat článeček, aby radost mohli sdílet i další, kteří 
to nebo ono nezažili přímo na vlastní kůži. A v září, kdy vyjde 
první řádné číslo nového ročníku OKNA, už většina těchto udá-
lostí bude mít dávno po minimální době trvanlivosti.

Nastává krásný čas prázd-
nin a dovolených, který ale 
v sobě skrývá zajímavý rozpor. 
Teoreticky bychom měli mít 
v těchto dnech více času – na 
odpočinek, na rodinu, na sebe, 
na Boha, ale často právě opak bývá pravdou. Dny jsou nejdelší 
a noci nejkratší, ale o to víc práce nás čeká na zahradě, na poli, 
při stavbách, opravách i jinde. Dovolená není vždy synonymem 
odpočinku a někdy právě po dovolené musí ještě následovat čas 
na vzpamatování se z dovolené. A co teprve náš vztah s Bohem. 
Ten možná právě o prázdninách utrpí nejvíce škod. Vzpomínám 
si, jak nám jako dětem vždycky pan farář říkával: Ale Pán Bůh 
nemá prázdniny! Jednak se ani během prázdnin o nás nepřestává 
starat (andělé strážní teď mají asi největší frmol), jednak bychom 
se neměli přestat starat my o Něj. Naopak. Čím víc přibývá čin-
nosti, tím více musí přibývat také modlitby.

Jak se můžu věnovat modlitbě, když práce hoří, nestíhám, 
zaměstnavatel tlačí, děti zlobí, plevel nečeká...? Kdybychom za-
pomínali na Boha, podobali bychom se snaživým hasičům, kteří 
sice odhodlaně vyjeli bojovat s ohněm, ale to nejpodstatnější, to-
tiž vodu, nechali doma (Přece se nebudou zdržovat!). Ten, který 
dokázal z pěti chlebů a dvou ryb nasytit obrovský zástup, dokáže 
určitě rozmnožit i náš čas. Modlitba pomáhá správně se rozho-
dovat a tím čas šetří. Koneckonců, tenhle článek je důkazem. 
Když jsem se rozhodoval mezi růžencem a psaním tohoto člán-
ku, dal jsem tentokrát přednost modlitbě. A vtom přijde zpráva, 
že se nemusím honit, úvodník stačí poslat až ráno.

P. Tomáš Koumal

U 

OKNO - měsíční zpravodaj farností Kunštát a Sebranice 
Vydává Římskokatolická farnost Kunštát, náměstí ČSČK 98, 679 72  Kunštát

Telefon: 604 538 482, e-mail: rkf.kunstat@biskupstvi.cz, www.farnost.kunstat.com
Redaktor: Mgr. Marek Lepka, e-mail: lepkam@centrum.cz. NEPRODEJNÉ.

   OKNO
ČERVENEC 2010

Jak se můžu věnovat 
modlitbě, když práce hoří, 
zaměstnavatel tlačí, děti 

zlobí, plevel nečeká...?

            ročník V/11

C   

C   
SEBRANICKÁ POUŤ

neděle 15. srpna, mše sv. v 9.30

celé setkání od rána do večera. Po obědě si každý 
vybral, co bude dělat. Někdo prohluboval mezi-
farnostní vztahy, další využili možnosti svátosti 
smíření, umývali nádobí, vystoupali na kostelní 
věž nebo navštívili zdejší cukrárny. 

Odpolední program pokračoval moderova-
nou besedou s kněžími v kostele sv. Stanislava. 
Dotazy se týkaly zážitků z farností nebo třeba 
toho, jak se naši kněží stali kněžími. Následo-
vala mše svatá doprovázená scholou z Letovic. 
Celé setkání zakončil děkanátní mejdan, kde 
vystoupila rocková skupina Respekt z Trpína.

Ještě se neví, ve kterém městě proběhne dě-
kanátní setkání mládeže příští rok, ale pořada-
telé budou mít co dělat, aby předčili to letošní.

Alena Kroupová

S  S
Setká(vá)ní pod kaštany
Nastává čas prázdnin a cestování, proto je 
na místě malá vlastivědná hádanka: Místo je 
téměř uprostřed obce, velmi dobře přístupné, 
proti větru a silnému slunci je chráněno mo-
hutnými korunami kaštanů, je možné navští-
vit blízký kostel a sousedící fara představuje 
dobré zázemí pro akce všeho druhu. Kde že se 
to nacházíme? S odpovědí určitě nezaváhá ten, 
kdo se účastnil (již tradičního) sebranického 
farního dne v neděli 13. června. Prostor pod 
vzrostlými kaštany se stal velmi příjemným 
místem pro posezení a setkávání lidí.

Při mši svaté jsme měli jednak příležitost 
poděkovat za uplynulý farní školní rok, ale 
také jsme se mohli při homilii nechat inspi-
rovat myšlenkami na téma život farního spo-
lečenství. Významná setkání provází společný 
oběd a ten náš čítající sto porcí naznačil dobrý 
základ, co se týče účasti. 

Hlavní odpolední program začal okolo 
druhé hodiny, téměř všechna místa byla po-
stupně obsazena. Hudební doprovod nejdříve 
zajišťovala sebranická schola, potom dorazila 
přespolní hudební produkce. Děti měly mož-

Farní zájezd na 
Slovensko
Po dlouhém období dešťů 
na týden vysvitlo sluníčko. 
My jsme se s naším zájez-
dem do tohoto týdne strefi li, 
což samozřejmě přispělo 
k dobré náladě a mohli 
jsme také navštívit všechna 
naplánovaná místa.

Otec Tomáš byl velice 
šikovným průvodcem a bez 
zaváhání nás vedl od pří-
rodních krás, přes památky 
až po známá poutní místa.

Naši pouť jsme zahájili 
požehnáním v kunštátském 
kostele. První den jsme 
se zastavili v Beskydech, 
kde nás čekala nenáročná 
procházka na Radhošť. Ná-
sledoval přejezd na východ 
Slovenska do Spišského 
Podhradí, kde se nachází 
církevní městečko Spišská 
Kapitula a nacházel se zde 
také náš hotel. Tady jsme 
byli večer vřele přivítáni. 
Slovenští hostitelé udělali 
vše pro naši spokojenost, 
jídlo bylo dobré a roznáše-
né s úsměvem. 

A nyní již k některým 
památkám a místům, kte-
rá jsme navštívili. Mezi 
bezesporu největší zážitky 

Z 

nost cestovat Novým Zákonem prostřednic-
tvím soutěží, ale ani dospělí nebyli ochuzení, 
novozákonní soutěžní otázky otce Tomáše 
jim pořádně zahřály mozkové buňky. Ovšem 
ani otec Tomáš to neměl jednoduché, protože 
vyhodnotit některé odpovědi byl skoro stejně 
náročný úkol, jako je vymyslet. Děti se s úkoly 
vypořádaly vcelku bravurně, sladká odměna a 
svezení na poníkovi či přímo koni je neminu-
lo. Hodnocení soutěže dospělých bych raději 
nechal na otci Tomášovi, ale naše zamyšlené a 
chvílemi tápající výrazy ve tváři naznačovaly 
určité rezervy v této disciplíně, do příště to 
bude chtít zvýšit tréninkové dávky. Ale i tak 
dosáhli někteří na medailová místa a výhry 
s nimi spojené. Odpoledne nám také příjemně 
zpestřily svým vystoupením tanečnice Kame-
ronky z Boskovic (některé členky jsou ovšem 
i ze Sebranic). Během dne byla možnost si do-
přát připravené občerstvení, spontánně se na 
faře a potom i na stolech sešla bohatá nabídka 
pečeného cukroví a moučníků, což si také za-
slouží uznání. No a závěr farního dne byl také 
tradiční: po jeho skončení následoval děkovný 
pohled směrem k nebi, ze kterého se po od-
chodu posledních účastníků spustil déšť (při 
troše neskromnosti si lze myslet, že i andělé se 
vždy rozpláčou nad tím, jak se jim to líbilo).

Pokud si nyní říkáte, že čekat celý rok na 
příští setkání je příliš dlouhé, určitě vás potěší 
následující zpráva a zároveň i pozvání: V ne-
děli 5. září se v Sebranicích bude žehnat obecní 
prapor a znak, odpoledne bude opět možnost 
posedět pod kaštany a účast přislíbil i generál-
ní vikář Brněnské diecéze Jiří Mikulášek.

Jiří Votoček

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK PRVŇÁČKŮ
neděle 29. srpna při mši sv.

Sebranice 9.30, Kunštát 11.00



A ještě jednou dovolená. 
Ale z jiného pera 

V sobotu 12. června jsme se s otcem Tomášem, 
dětmi, které byli poprvé u svatého přijímání, 
a rodiči vypravili do Brna, prvního působiště 
otce Tomáše. Prvním bodem našeho výletu byl 
královský hrad Špilberk, který býval nejznámější 
věznicí v celé habsburské monarchii. Zde jsme 
navštívili kasematy – temné prostory, které slou-
žily jako vězení pro nejtěžší zločince. K doživot-
nímu žaláři zde byl odsouzen i legendární velitel 
pandurského pluku baron František Trenck.

Po zhlédnutí kasemat a venkovního pro-
stranství Špilberku jsme pokračovali v naší 
výpravě a navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla. 

Výlet rodičů a dětí po 
prvním svatém přijímání

patřila prohlídka Spišského hradu, druhé 
nejrozsáhlejší hradní zříceniny na Slovensku, 
která je pod ochranou UNESCO. Pro zvídavé 
účastníky zájezdu jen malá poznámka: ďum-
bier je starý název pro zázvor. Toto koření se 
ve středověku hojně používalo a je po něm 
pojmenován i nejvyšší vrchol Nízkých Tater.

Zajímavá byla prohlídka Levoči, historického 
města s kostelem sv. Jakuba, ve kterém se nachází 
nejvyšší dřevěný gotický oltář na světě. Po pro-
hlídce města jsme zklidnili svoji mysl a nabrali 
duchovní sílu při mši svaté v bazilice Panny Ma-
rie, která je známým poutním místem.

Ve středu jsme se vydali do Vysokých Tater. 
Šli jsme kamenitou cestou od Skalnatého plesa 
na Hrebienok. Původně předpovídaná nená-
ročná dvouhodinová procházka sice nebyla 
tak nenáročná a zdaleka nebyla dvouhodinová, 
zato nám poskytla množství úchvatných pohle-
dů ať už na zasněžené štíty nebo na vodopády. I 
všechny naše starší účastnice ji statečně zvládly, 
za což jim patří neskrývaný obdiv. 

Další den jsme si prohlédli Dobšinskou 
ledovou jeskyni, největší celoročně zaledněnou 
jeskyni na Slovensku. Navštívili jsme také známé 
poutní místo v Litmanové, kde se údajně v letech 
1990-1995 dvěma slovenským dívkám zjevovala 
Panna Maria. V pátek následoval krásný roman-
tický zámek Bojnice a odjezd domů.

Celým zájezdem nás provázela radost a 
pohoda. K naší výborné náladě jistě přispěl pří-
jemný a usměvavý řidič, kterému určitě nevadilo, 
že jsme cestou domů přezpívali snad všechny 
lidové písničky. Nezbývá, než se těšit na příště.

Jitka Olšanová, Újezd

Tak se zas rok s rokem sešel a 5. června tu 
bylo další děkanátní setkání mládeže, které-
tentokrát připadlo na Kunštát. Sjela se k nám 
mládež se svými kněžími z farností celého dě-
kanátu, tj. z Boskovic, Knínic, Letovic, Křetína, 
Olešnice, Lysic a dalších obcí. Celé setkání 
provázelo motto „Budete mi svědky“ (Sk 1,8) 
a hlavním tématem bylo kněžství. 

Ospalí účastníci si od osmi hodin ráno 
vybírali v průjezdu fary červenou, žlutou nebo 
zelenou barvu, ve které pak nosili cedulku se 
jménem a názvem farnosti. Ovšem to ještě ne-
věděli, že se jim vybraná barva stane osudnou. 

Otec Tomáš poté všechny přivítal a vysvětlil, 
„o co zde dnes půjde“. Následoval program ve 
skupinkách podle barev. Zástup skoro šedesáti 
Božích stvoření se rozdělil na tři skupinky, které 
se postupně během dopoledne prostřídaly. První 
skupinka se věnovala kolážím na téma kněžství, 
v další měli mladí lidé dramaticky ztvárnit rekla-
mu na kněžství a v poslední se věnovali povídání 
o kněžství obecně i životě svatého kněze sv. Jana 
Maria Vianneye. V poledne si mládež pochut-
nala na řízku s bramborovým salátem. Zde je 
potřeba vyzdvihnout i štědrost šikovných kun-
štátských žen, jejichž sladké dobroty provázely 

Děkanátní setkání mládeže 

z nich byla procházka z Pusteven na Radhošť 
a zpět. Zmoženi vedrem jsme přivítali i zastáv-
ku u Liptovské Mary. Pohled na nekonečnou 
vodní hladinu a svěží větřík nás všechny 
příjemně osvěžil, ale pak už zpět do autobusu 
a cestou pod vrcholky Vysokých Tater jsme 
uháněli do Spišského Podhradí. Ubytování 
v hotelu Kolping po celou dobu pobytu nemě-
lo chybu, stejně jako skvělá strava.

Přirozenou dominantou Spiše je Spišský 
hrad, který od roku 1993 patří spolu s okol-
ními památkami (např. Kostel Žehra) do Se-
znamu světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. 

A právě on byl cílem naší cesty druhý den. 
Říká se, že Spiš je křižovatkou různých kultur a 
národů. Toho jsme byli svědky při cestě ke kostelu 
Žehra, když jsme projížděli kolem cikánských 
osad. Mnozí z nás ještě teď nevěří, že se dá takto 
bydlet ve 21.století. Odpoledne následoval přejezd 
do města Levoča, což je bývalé královské město se 
zachovalým středověkým opevněním. Cílem naší 
cesty bylo levočské náměstí s renesanční radnicí 
a kostelem sv.Jakuba, ve kterém jsme obdivovali 
nejvyšší gotický oltář na světě. Levoča je i zná-
mým poutním místem. Severně na kopci jménem 
Mariánská Hora je postavena neogotická bazilika 
navštívení Panny Marie. Z Levoči k ní vede krás-
ná lipová alej. Nám však tento den nepřálo počasí, 
proto jsme se nechali na Mariánskou Horu vyvézt 
autobusem a tam, po prohlídce baziliky, jsme za-
končili den bohoslužbou.

Středeční ráno nás přivítalo blankytně 
modrou oblohou bez mráčku, ideální počasí 
pro výlet do Vysokých Tater. Lanovkou jsme 
se vyvezli z Tatranské Lomnice na Skalnaté 
Pleso, odtud jsme prošli nad Malou a Velkou 
Studenou Dolinou kolem vodopádů Studené-
ho potoka na Hrebienok a pozemní lanovkou  
sjeli do Smokovce. Smekáme před všemi, kteří 
zela bez problémů tuto trasu prošli. Ty nejstar-
ší odměnil otec Tomáš  pamětní mincí.

Horký den a pohled na ledovou krásu 
v Dobšinské ledové jeskyni – to jsou proti-
klady, kterými začal náš čtvrteční den. Jeskyně 
patří mezi nejkrásnější a co do množství ledo-
vé výzdoby nejbohatší ledové jeskyně na světě. 
Prosakující voda mrzne a vytváří tak ledové 

Spiš je turisticky nejatraktivnější území Sloven-
ska. Spišská krajina se nachází pod největším 
hradem ve střední Evropě. Spišský hrad, Levoča, 
Vysoké Tatry, Slovenský Ráj, to jsou nejznáměj-
ší místa, která tvoří tento kraj. A právě sem, do 
tohoto krásného prostředí, se jedno pondělní 
ráno vydalo 37 farníků z Kunštátu a okolí.

Cesta to byla poněkud dlouhá, proto jsme 
si ji zpříjemnili několika zastávkami. Jednou 

stalaktity, stalagmity a překrásné ledové vodo-
pády. Po prohlídce jeskyně jsme se vydali do 
vesničky Litmanová, nad níž se tyčí hora Zvir. 
Ta je známá příběhem děvčat Ivety a Katky, 
kterým se zde zjevovala v období let 1990-
1995 Panna Maria. Letní den jsme zakončili na 
tomto poutním místě mší svatou.

Páteční ráno, byť trošku smutné, neboť po-
slední v našem putování, začalo velice slavnost-
ně, a to ranní mší celebrovanou v katedrále sv. 
Martina biskupem Františkem Tondrou. Po ní 
jsme zamávali Spišské kapitule i Hradu, rozlou-
čili se s hotelem, kde o nás bezvadně pečovali, a 
vydali se zpět k domovu. Cestou jsme ještě na-
vštívili překrásný romantický zámek Bojnice a 
zmoženi vedrem se osvěžili v místních lázních.

Pět dní uteklo jako voda a už jsme byli zpátky 
doma. Než jsme se rozloučili, otec Tomáš nám 
na závěr naší cesty požehnal dárky pro naše nej-
bližší, na které jsme se již všichni těšili. Co dodat 
na závěr? Zvláště bychom chtěli poděkovat otci 
Tomášovi za skvělý výběr místa a perfektní zor-
ganizování našeho farního zájezdu.

Díky patří samozřejmě i našemu řidiči, 
který nás celý týden doprovázel a v pořádku 
dovezl na všechna místa a díky patří i všem 
farníkům za jejich bezvadnou partu a skvělou 
náladu po celou dobu pouti.

Neváhejte a příště se přidejte k nám. Bylo 
to bezva. Někdy zase na shledanou!

Hana Macků, Voděrady

Po krátkém výkladu o katedrále jsme si vy-
šlápli 124 schodů a ocitli se ve věži katedrály. 
Zde jsme se mohli rozhlédnout po krásách 
Brna. Aby byl výhled kompletní, přešli jsme  
kolem klenby chrámu z jedné věže do druhé. 

A protože se nachýlil čas oběda, otec Tomáš 
nás zavedl na okraj Denisových sadů, kde se na-
chází restaurace L’eau Vive, což v překladu zna-
mená „živá voda“. Tato restaurace je neobyčejná 
tím, že ji provozují sestry misionářky ze zemí 
třetího světa. Prostředí zde bylo velmi útulné 
a příjemné. Po výtečném obědě jsme  se vydali 
do cíle našeho výletu a tím byla plavba lodí po 
Brněnské přehradě na romantický středověký 
hrad nad vodní hladinou – hrad Veveří.

Co dodat? Bohu díky za tento krásný den, 
který jsme mohli prožít a který se opravdu 
vydařil.

Romana Suchomelová


