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A máme tu měsíc září, 
z mnoha důvodů neoblíbený 
– pro děti konec prázdnin, 
konec krátkých triček a 
pobíhání s kamarády, pro 
dospělé konec příjemného 
léta a času dovolených. 
Něco končí a něco začíná. 
Na prvním místě nový škol-
ní rok. Jeho nástup nám při-
pomnělo i žehnání aktovek 
prvňáčkům o poslední srp-
nové neděli. Kdo by si rád 
nezavzpomínal na dobu, kdy 
první třídou nastoupil dráhu 
vlastního vzdělávání a učinil 
tak první krůček na cestě k 
dospělosti? Možná také lec-
komu při pohledu na čerstvé 
školáky vytanula na mysli 
obava o jejich budoucnost. 
Dětem přejeme, aby vyrost-
ly ve vzdělané, pracovité 
lidi. A dobré především.

V měsíci září si také připo-
mínáme Ladislava Kubíčka, 
od jehož tragické smrti uplyne 
6 let. Na našem hřbitově leží 
člověk s pověstí svatosti, pro-
to ho neváhejme prosit za naše 
děti i za naše farnosti – aby-
chom všichni rostli v pozná-
vání Boha a přinášeli plody 
hodné tohoto poznání.

Něco začíná…

 sloupek

Sice s měsíčním zpoždě-
ním, ale přece jen vyrazili 
mladí cyklisté ze stáje Far-
nost Kunštát na svoji po-
myslnou ,,Tour de France“ 
do Hustopečí. 

Vážení přátelé, bohužel vám 
musíme oznámit, že díky defek-
tu a několika přeháňkám jsme 
ujeli trasu Kunštát – Hustopeče 
(celkem 105 kilometrů) za re-
kordních 12 hodin. Nejlépe to 
zhodnotil Padre, který přirovnal 
naši cestu do Hustopečí přes 
Šitbořice, jako kdybychom jeli 
do Boskovic přes Letovice. Tu-
díž tento den nám spíše připadal 
jako soutěž o to, který z účastní-
ků pojede  do cíle nejdéle.

Druhý den jsme nezaháleli 

a vydali se na okružní trasu 
přes Starovice a Uherčice, 
což bylo dohromady ,,jen“ 40 
kilometrů, ale někteří z nás si 
díky špatné komunikaci pro-
dloužili cestu ještě o dalších 
10 kilometrů. 

Další den jsme se rozhodli 
pro ryze vyhlídkovou trasu 
kolem Mušovských jezer, 
která se nám díky dvěma dal-
ším defektům protáhla, ale to 
nám nezabránilo se v pořádku 
vrátit na naši základnu a ještě 
stihnout oběd. 

Poslední den jsme se roz-
loučili s Padrem a předali mu 
dárek, jako poděkování za 
příjemný pobyt v Hustopečích, 
a vydali jsme se na cestu domů. 

Pro dostačující počet kilometrů 
si někteří chtěli zkrátit cestu 
vlakem, ale v Brně usoudili, 
že mají ještě dost sil na zdolání 
posledních kopců do Kunštátu. 

Po 285 kilometrech jsme 
dojeli v pořádku, až na pár 
odřenin a s velkým úbytkem 
sil, ale rozhodně nám neuby-
lo odhodlání  vydat se znovu 
s ministranty příští rok.

 Účastníci Tour: otec Tomáš 
Koumal, Marta Líkařová, Karo-
lína Šafářová, Michael Král, Petr 
Sojka, Roman Stejskal, Pavel 
Ostrý, Vašek Líkař, Jan Hansgut, 
Martin Kroupa a Vašek Hasoň 
(který ujel POUZE 180km).

Marta Líkařová
Karolína Šafářová

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Hurá, škola! Ať chceme, 
nebo nechceme, náš život 
se točí kolem školy. Nejpr-
ve se do ní těšíme, pak pod 
její tíhou úpíme, později na 
ni s nostalgií vzpomínáme. 
Jenže naše povinnost učit se 
nekončí posledním zabouch-
nutím dveří různých stupňů 
školských zařízení. Po celý 
život se učíme umění žít a 
každý den nás přesvědčuje o 
tom, že právě v tomto nejdů-
ležitějším předmětu máme 
ještě stále velké nedostatky.

Na druhou stranu, Bůh 
se projevuje jako úžasný 
pedagog, který nás nepes-
kuje kvůli každé sebemenší 
chybě, ale spíše se všemožně 
snaží, abychom se nebáli 
udělat aspoň malinkatý krů-
ček vpřed. Skrze apoštola 

Pavla říká: „Vy jste Boží 
pole, Boží stavba.“ (1Kor 
3,9b). Pole i stavba symboli-
zují nehotovost, ještě stále se 
musí na nich pracovat. Jako 
se pole musí znovu a znovu 
obdělávat, osívat i sklízet, 
tak i náš život je nutné vždy 
pečlivě kultivovat. Jako je na 
stavbě potřeba ještě hodně 
materiálu i lidské práce, aby 
se nakonec stala krásnou bu-
dovou, tak i do naší víry mu-
síme dostatečně investovat, 
aby mohla vyrůst v opravdo-
vou životní oporu.

Jsme v Boží škole. Bůh 
nás učí svým slovem, Božím 
slovem. Blíží se rok 2013, kdy 
si budeme připomínat výročí 
1150 let od příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na naše území, a 
v rámci pastorační přípravy 
na toto jubileum vyhlásil otec 
biskup Vojtěch biblický die-

cézní program VEZMI A ČTI, 
který nás chce pozvat k četbě 
Bible. Název tohoto projektu 
vychází snad z nejdůležitější 
události v životě sv. Augus-
tina. Když v létě roku 386 
prožíval vnitřní nepokoj a ne-
nacházel uspokojivé odpovědi 
na své životní otázky, uslyšel 
najednou dětský hlas: „Tolle, 
lege – vezmi, čti!“ Vzal do 
ruky Bibli, otevřel a spolu 
s četbou začal nacházet i sílu 
a vnitřní klid.

Soluňští bratři otevřeli 
pramen Božího slova i našim 
předkům. Také my z něho 
můžeme čerpat a věřme, že je 
to pramen silný a osvěžující. 
Není nutné být odborníkem 
v biblických vědách, znát 
všechny reálie semitského 
prostředí či umět luštit hebrej-
štinu. Ve škole Božího slova 
stačí úplně málo: Vezmi a čti!

Milí čtenáři,
na konci prázdnin jsme ře-
šili dilema: buď polovičku 
příspěvků, které se v redakci 
sešly, vypustíme, anebo rozší-
říme OKNO, přidáme fotky, a 
pokusíme se po pěti letech o 
změnu. Jak vidíte, zvítězilo od-
vážnější řešení.  Uvařte si proto 
větší kafe a pěkně si počtěte.                             

-red-S AKTOVKAMI. Pro požehnání před cestou do školy si na konci prázdnin přišlo čtrnáct prvňáčků.

Cesta do Hustopečí a zpět za 4 dny  co nás čeká

Během výletu na jih Moravy spojili příjemné s příjemným

Kolpingova rodina navázala 
na loňský úspěšný zájezd do 
Rožnova pod Radhoštěm 
a uspořádala i letos v létě 
jednodenní zájezd, tentokrát 
na Pálavu. 

Zájezd plánovaný na čer-
venec se nakonec uskutečnil 
v sobotu 21. srpna. Vyjeli jsme 
v sedm hodin a nejprve jsme se 
pomodlili za zdar naší cesty. 

První zastávkou bylo 
muzeum v Dolních Věstoni-
cích. Zde se nachází známá 
archeologická expozice, která 
podává přehled poznatků o 
archeologických lokalitách ze 
starší doby kamenné, které 
byly zkoumány v katastrech 
Dolních Věstonic a Pavlova. 
Nejznámějším nálezem je 
Věstonická venuše. V muzeu 
jsme viděli ukázky kosterních 
pozůstatků z tehdejší doby, 
umělecky zpracované výrobky 
jako jsou čelenky a náhrdelní-
ky, plastiky z kostí a hlíny, 
doklady broušení kamenných 
oblázků a otisky textilií. 

Po prohlídce jsme po-
kračovali do Mikulova, kde 
jsme si prohlédli střed města 
s krásným zámeckým areá-
lem a sešli se v kostele Jana 
Křtitele na mši svaté. Přivíta-
li jsme mezi sebou pana pro-
fesora Krátkého, který k nám 

promluvil v kázání a věnoval 
nám svůj čas i po mši svaté. 
Mimo jiné vzpomínal na 
svůj příjezd do Kunštátu a 
čas, který v našem městečku 
strávil. Podělil se s námi o 
svoji radost z přípravy dětí 
k prvnímu svatému přijímá-
ní, kde připravoval i děti, 
které ještě nechodili do školy 
a vzpomněl při tom na pape-
že Pia X, který toto umožnil. 
Rádi jsme pana profesora 
zase viděli a hlavně slyšeli, 
protože je to člověk, který 
má stále co říci. Po mši 
svaté nás čekal výšlap na 
Svatý kopeček. Společně 
jsme se pomodlili u prvního 
zastavení a dále pokračovali 
každý dle svých možností, 
abychom se sešli u poutního 
kostela sv. Šebestiána, odkud 
byl nádherný výhled nejen 
na Mikulov a jeho okolí, ale i 
do sousedního Rakouska. Po 
společné modlitbě jsme sešli 
zpět k autobusu, abychom 
pokračovali v naší cestě do 
Valtic, kde nás čekala ná-
vštěva Valtického podzemí 
s řízenou ochutnávkou vína.

 Naši průvodci, sklepiéři, 
nás přivítali sklenkou bílého 
a poté jsme se vydali do pod-
zemí. Procházeli jsme histo-
rickými sklepy, které jsou asi 

v délce 710 metrů vzájemně 
propojené. Nejstarší z nich 
pochází z 13. století a patřil 
ke klášteru minoritů. Součástí 
expozice je také muzeum cihel 
a také zkameněliny dovezené 
z Ameriky. Kromě řízených 
degustací, pořádají v podzemí 
také fi remní a privátní akce 
a pronajímají archivní boxy 
známým osobnostem. Dozvě-
děli jsme se mnoho nových 
věcí o odrůdách vinné révy, 
jejím pěstování, výrobě vína 
a jeho skladování. Po pro-
hlídce nás očekávalo malé 
občerstvení a následovala 
vlastní degustace. Aby ani 
děti nepřišly zkrátka, dostaly 
dětské šampaňské. My dospělí 
jsme začali tím, jak správně 
držet sklenici, ohodnotit vůni 
a posléze i chuť vína. Ochut-
nali jsme celkem šest vzorků, 
získali mnoho informací o 
víně a pěkně jsme se pobavili.  
Po příjemně strávených dvou 
hodinách jsme zamířili domů. 
Cesta nám rychle uběhla, a tak 
jsme byli v Kunštátě už kolem 
osmé hodiny večer. 

Vydařilo se nejen počasí, 
den byl teplý a slunečný, ale 
i celý zájezd. Poděkování pa-
tří panu Havelkovi, který vše 
zorganizoval. 

Eva Kameníková

V Mikulově navštívili pana profesora, ve Valticích ochutnali víno

Farní setkání nad Písmem
začínají 

v úterý 7. září od 19.00 
na faře

Zhruba hodinové sezení 
nabízí hlubší seznámení 

s evangelním textem 
následující neděle. 

Tradiční pouť 
Sloup, Vranov, Křtiny

proběhne 
ve středu 8. září s odjezdem

v 7.00 od kostela

Smírná pěší pouť 
P. Ladislava Kubíčka

z Kunštátu do Sloupu startuje
v sobotu 11. září v 8.00
na kunštátském hřbitově

Trasa dlouhá cca 20 
kilometrů povede přes 

Doubravici, ve Sloupu bude
v 17.00 mše svatá, potom 
odjezd autobusem zpět do 

Kunštátu.

Farní výlet 
Po stopách P. Ladislava 

Kubíčka na Kulíšek
se koná v neděli 12. září
Odjezd autobusem do 

Rozseče ve 14.16 z náměstí, 
potom pěšky na Kulíšek a 

přes Hluboké zpět do 
Kunštátu.

Při zpáteční cestě možnost 
svezení autobusem IDS. 

Tichá adorace 
a příležitost ke svátosti 

smíření či jen 
neformálnímu rozhovoru 

s knězem
každou středu 

od 19.00 do 20.00 v kostele

Cyklus mší sv. pro děti
začíná ve středu 22. září

v 18.00

Farní fi lmový klub
promítá fi lm o sv. Petrovi

v sobotu 25. září
v 19.30 na faře

Poutní mše svatá v Újezdě
ke cti sv. Václava 
spojená s žehnánín

nových vitráží
se koná v neděli 26. září

v 11.00 u kapličky



Když končí prázdniny, ozý-
vá se povětšinou dvojí hlas 
– jeden praví: „Ještě že už 
zase bude škola, nebo se 
z těch dětí zblázním!“ a 
druhý (pronáší ho názorová 
skupina ve věku povinné 
školní docházky): „Proč už 
zase do školy, to nemůžou 
být prázdniny aspoň deset 
měsíců a škola jen dva?“ 
Obě názorové skupiny mají 
mé sympatie, neboť je obě 
stejně spatříme, any svor-
ně kráčí 1. září škamnám 
vstříc. Ano, i v nás, členech 
Pastorační farní rady, se svá-
ří podobné tendence. Duše 
ještě dlí v prérii, horách či v 
moři, ale mozek chápe, že je 
třeba se pustit opět do práce. 
Naším úkolem je vymýšlet, 
co bychom tak spolu s vámi 
mohli podniknout, aby ta 
naše farní rodina žila.

První akcí byl táborák na 
konci prázdnin s přespáním na 
faře. Náš duchovní pastýř zvlá-
dl založit oheň, hrát s dětmi na 
honičku i přežít noc na faře 
s bandou rozjívených nájemní-
ků. Naštěstí zájemců o oheň i 

nocleh nebylo příliš, možná už 
proto, že špekáčky a lůžkoviny 
měly být z vlastních zdrojů. 
To ovšem pro některé nepro-
zíravé rodiny takhle v neděli 
odpoledne v Kunštátě může 
být problém, že? Následkem 
toho pak bylo vidět nadšence, 
kteří vybraně pojídají delikátně 
osmahlý suchý chleba se sý-
rem. Nicméně přímí účastníci 
menšího vzrůstu – notně očou-
zení a vylítaní – spinkali jako 
v bavlnce a celou akci považují 
za velmi zdařilou. 

Ale vraťme se k tomu, co 
vyseděla farní rada za ošatku 
námětů k činnosti. Jedním 
z nich je otázka, jak lépe 
a častěji využít naši řádně 
zřízenou farní kavárnu. Tak 
tedy už 25. září můžete přijít 
v 19.30. na film o sv. Petrovi. 
Druhá otázka je, jak řádně zří-
dit nějaké nové nástěnky, kam 
by putovaly pozvánky na akce 
okolních farností či diecéze. 
Třetí otázka je také zřizovací 
– po předjednání s městskou 
knihovnou by v ní mohl 
vzniknout regál věnovaný 
křesťanské literatuře. Jednak 

pro nás, věřící, k prohloubení 
a zpestření duchovní četby, 
ale také pro veřejnost, která 
dosud v oné zmíněné instituci 
mohla čerpat pouze poznatky 
zprostředkované z pohledu 
marxistické propagandy. 
Zatím vzniká seznam knih, 
které bychom rádi získali, a 
pak budeme hledat zdroje, 
jak je skutečně pořídit. Už teď 
můžete přispět modlitbou, aby 
toto dílo bylo bohulibé. Rádi 
bychom veřejnost oslovili 
také změnou webových strá-
nek, ale zatím není, kdo by se 
tomu mohl více věnovat. Rádi 
bychom oslovili také nově 
vás, čtenáře Okna, a to tím, že 
změníme jeho podobu (s nadě-
jí, že to bude k lepšímu). 

Kunštátem vždycky v září 
hýbe hlavně chystání a koná-
ní hrnčířského jarmarku, ale 
až se tato pohroma přežene, 
děti se mohou od 22. těšit na 
zahájení obvyklých dětských 
bohoslužeb. Letos prý se ob-
jeví kromě herců ze Skutků 
apoštolských také nějaká ryba 
a smajlíci. Kdo se přitom bude 
smát, kdo plavat a kdo hrát, 

uvidíme na místě. Následovat 
má po první mši svaté rodi-
čovská schůzka, abychom 
zvládli nával dětí, které na mši 
budou chodit… Taktéž minis-
tranti by potřebovali, aby se 
jich někdo ujal a věnoval jim 
trochu zájmu a času, hledáme 
tímto statečné tatínky, kteří 
vědí, že co se zanedbá v mlá-
dí, ve stáří už člověk nedožene 
(no viděli jste někdy mladého 
ministranta v důchodu?). 

Prozatím poslední plánova-
nou akcí je misijní neděle 24. 
října, kdy bychom rádi bese-
dovali s někým, kdo má s mi-
siemi bezprostřední zkušenost. 
Děti pak by měly vyrobit něco 
tuze pěkného, co bychom od 
nich mohli s dobrým pocitem 
zakoupit a vydělaný peníz na 
misie věnovat. No a pak už je 
listopad a s ním advent a s ním 
duchovní obnova pro dospělé 
a zase něco pro děti. Ach jo, 
sotva se člověk v létě trochu 
opálí, už si zase musí nasadit 
aktovku. Tak tedy – vzhůru do 
školy života, ta nemine nikoho 
z nás!

Irena Kintrová

Prázdniny sotva skončily a farní rada už hledí k Adventu

Přiblížilo se léto a s ním 
čas dovolených, výletů a 
táborů. Také naše farnost 
uspořádala dva letní tábory, 
které byly rozděleny podle 
věkových kategorií. Celé 
toto počínání zaštiťovala 
Kolpingova rodina Kunštát. 
Velký dík patří panu Havel-
kovi za vstřícné jednání a 
ochotnou pomoc.

Děti od 5. do 9. třídy se 
letos vydaly tábořit na deset 
dní, a to hned zkraje prázdnin. 
Ocitly se v Americe, uprostřed 
indiánských kmenů. Pod ve-
dením náčelníka Hiawathy 
se zdokonalovaly v mnoha 
indiánských dovednostech. 
Na děti čekala také spousta 
her, soutěží, zábavy a výletů. 
Každý večer se všichni schá-
zeli u slavnostního ohně, kde 
byly oceněny významné činy 
táborníků. Děti měly  možnost 
nahlédnout do života indiá-

nů prostřednictvím scének, 
které jim také prozrazovaly, 
v jakém duchu se ponese 
následující den. Na závěr 
celého tábora se malí indiáni 
vydali po stopách pokladu. 
Po jeho nalezení, které nebylo 
vůbec snadné, nenašly žádné 
zlato, ani drahokamy, ale ja-
kési podivné náramky. Byly 
to náramky přátelství, které 
indiánům připomínaly, že 
největším pokladem je právě 
jejich přátelství.

Od 11. do 17. července se 
na tábor vydaly děti od 1. do 
4. třídy. Sešlo se jich celkem 
třiapadesát. Také tento tábor 
se nesl v dobrodružném duchu. 
Po příjezdu na děti čekal Robin 
Hood, který si pro ně připravil 
spoustu zajímavých úkolů. 
Skupinky dětí coby vesničanů 
soutěžily o Robinovu přízeň. 
Kterou z vesnic si asi vybere, 
aby ji připojil ke své skupině 

nejvěrnějších? Po týdnu vzá-
jemného soupeření se stalo 
něco, co by žádného vesničana 
nenapadlo. Zlý šerif zajal krále 
Richarda. Zdálo se, že je vše 
ztraceno a v zemi již nikdy ne-
zavládne pokoj a mír. Naštěstí 
neztratil hlavu Robin Hood 
a požádal vesnice o pomoc. 
Děti přišly na to, že osvobodit 
krále se jim může podařit jen 
společnými silami. Šerif byl 
potrestán a král na poděkování 
za záchranu všechny pozval na 
slavnostní hostinu.

Na závěr bych chtěla podě-
kovat všem, kteří se podíleli 
na organizaci tábora. Zvláště 
pak o. Tomášovi, který si 
vyšetřil místo ve svém nabi-
tém diáři, aby s námi mohl 
tábory prožívat a  být pro nás 
duchovní podporou. Děkuji 
také všem, kteří nás provázeli 
svými modlitbami.

Jana Olšanová

Ocitli se mezi indiány i ve společnosti Robina HoodaPotáborová anketa
Po skončení  tábora nás 
zajímaly postřehy účast-
níků. Položili jsme jim tři 
otázky:
1. Proč jsi se rozhodl(a) jet 
na tábor?
2. Jaká hra tě nejvíce zau-
jala?
3.Co by sis přál(a), aby se 
objevilo na táboře příští 
rok?
David
1. Na táboře jsem byl letos 
už po čtvrté a vždy se mi 
tam moc líbilo. Těšil jsem 
se opět na svoje kamarády 
a různé hry.
2. Stavění vesničky
3. Vyrábění různých před-
mětů (luk a šíp, sekera,…), 
malování triček, šátků aj.
Tomáš
1. Na tábory jsem jezdil i 
v minulých letech a letos 
jsem se domluvil, že pojedu 
i s  kamarády. 
2. Nejvíce mě zaujala hra 
„totemovka“.
3. Příští rok by se na táboře 
mohla večerka prodloužit 
do půlnoci a budíček  posu-
nout na 8.00 hod.
Anežka
1. Na tábor jsem jela, 
protože se mi minulý rok 
líbil.
2. Nejvíce se mi líbila 
návštěva ZOO v Jihlavě.
Kristýna
1. Na tábor jsem jela, pro-
tože je tam sranda a líbí se 
mi tam.
2. Nejlepší byla stezka od-
vahy, ale musím přiznat, že 
jsem se trochu bála.

Martin
1. Jel sem jen tak.
2. Nejvíce mě bavila noční 
hra.

A o prozrazení zážitků jsme 
požádali také 
P. Tomáše Koumala
Na tábor jsem jel v poněkud 
netradiční pozici, protože 
vedoucí tvořila už naše 
mládež, takže jsem plnil 
spíš funkci zásobovače, 
povzbuzovače či duchovního 
garanta. To i pro mne bylo 

poměrně náročné, protože při 
řešení různých situací bych 
nejraději zasáhl či aktivně do 
toho vstoupil, ale nakonec 
jsem vždy ctil zásadu držet se 
v povzdálí. 

Každý vedoucí musel 
znovu projít osobní školou 
práce pro druhé, která je ně-
kdy příjemná nebo naopak 

nevděčná, rozhodně ale vždy 
poměrně fyzicky i psychicky 
náročná, nejvíc tehdy, kdy, ač 
sám unavený, mám rozdávat 
a povzbuzovat všechny ko-
lem sebe. Prostě dát do toho 
všechno, protože právě kvůli 
těm druhým jsem tady. Nejvíc 
úsměvů na rtech mi potom 
vyloudily samy děti, zvláště 

kluci-hrdinové, kteří  přes den 
vyzývali kdekoho na souboj, 
ale sotva se zešeřilo, už jim 
oči vlhly při vzpomínce na do-
mov. To pak musel přijít aspoň 
menší dobrodružný příběh ze 
života Robina Hooda, který 
by je převedl přes slané chvíle 
stesku až ke sladce blaženému 
spánku.

Žehnání aktovek prvňáč-
ků, které proběhlo mi-
nulou neděli, je dobrou 
příležitostí pro symbolic-
ké prohlédnutí pomyslné 
sebranické farní aktovky. 
Přirovnejme v tuto chvíli 
farnost k žáčkovi či stu-
dentovi v dalším školním 
roce života církve, neboť 
jedny z jejích důležitých 
prvků jsou vzdělávání 
a učení.

Než aktovku otevřeme, 
podívejme se na viditelnost. 
V této oblasti by mělo dojít 
v nejbližších dnech k pod-
statnému vylepšení, protože 
je objednána venkovní vitrí-
na, která se usadí na dobře 
přístupné místo u fary.

A nyní se podívejme 
dovnitř. Většina školáků 
by nám asi potvrdila, že 

nejdůležitějším obsahem 
aktovky je svačina. Tu tam 
samozřejmě také máme a 
čeká na brigádníky, kteří 
se budou podílet na dalších 
pracích. V posledních srp-
nových týdnech se během 
odpoledních brigád podařilo 
pěkně uklidit okolo kostela, 
v márnici a poopravit terasu 
u fary. V plánu jsou úpravy 
okolo fary a otloukání pro-
vlhlých omítek v kostele.

Náš pohled se nyní upírá 
do první přihrádky, kde vy-
čuhuje značně opotřebovaný 
notový sešit s roztřepenými 
listy. Je to ale důvod k po-
chvale. I během prázdnin 
totiž fara často burácela 
zpěvem scholy. Výsledek 
jsme mohli slyšet o pouti, 
včetně hromu na závěr pís-
ně, což se dá považovat za 

hudebnický majstrštyk. Dále 
tu máme časopis, aby bylo 
co číst o přestávce. V letoš-
ním ročníku Okna je novin-
kou rubrika pojednávající o 
sebranických zajímavostech 
(perlách a perličkách), které 
lze zjistit ve farních kroni-
kách a dalších pramenech. 
Nejde ovšem jen o historii, 
ale i o zamyšlení nad sou-
časným stavem a výhledem 
do budoucna.

Delikátní otázkou bývá 
dotaz, kde je v aktovce žá-
kovská knížka. V našem pří-
padě je ovšem potěšující a 
povzbuzující, že se ji chystá 
prohlédnout a podepsat sám 
otec biskup Vojtěch Cikrle, 
který k nám při příležitosti 
žehnání obecního praporu a 
znaku přijíždí.

Jiří Votoček

Sebranické perly
Nejen letošní prvňáčky by 
asi zajímalo, v kolikáté tří-
dě se tento rok sebranická 
farnost nachází. Z pohledu 
současné povinné deví-
tileté školní docházky je 
odpověď poměrně zají-
mavá: Podle dostupných 
informací letos absolvu-
jeme 755. třídu, protože 
záznamy o samostatné 
faře v Sebranicích jsou 
z roku 1255.

Je to hodně či málo? A 
jak dlouho se ještě budeme 
učit? Nezbývá, než se obrátit 
na nejvyšší místa. Předchozí 
papež se k tomu vyjádřil jed-
noznačně: „Veškerá podstata 
nauky a vyučování musí být 
zaměřena na lásku, která ni-
kdy nebude mít konce.“

vybral Jiří Votoček

 sebráno v Sebranicích
Farní aktovka


