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Listopad je tu a s ním i dlou-
hé podzimní večery. Pokud 
jsme ještě nezaregistrovali 
výzvu našeho otce biskupa 
„tolle, lege – vezmi a čti“, 
naskýtá se nám příhodná 
doba svou nepozornost na-
pravit. Častokrát se totiž ne-
stává, aby se na nás církevní 
představitelé obraceli s tak 
praktickým a konkrétním 
požadavkem na náš osobní 
duchovní život.

Papež nedávno nabídl li-
dem, pro které je těžké uvěřit, 
aby žili tak, jako by Bůh byl. A 
co my? Je naše víra mnohem 
víc než život „jakoby Bůh 
byl“? Je vztahem? A co s tím 
má co do činění Bible? Není 
spousta zajímavější duchovní 
četby? Vždyť víceméně víme, 
co v Bibli je. Jde snad o to, 
abychom vyzbrojeni biblic-
kými citacemi odolávali ná-
jezdům Svědků Jehovových či 
jimi tloukli po hlavě své bliž-
ní? Nikoliv. Jde právě o vztah 
k Bohu. Ne tak o mysl, jako o 
srdce. Otec biskup v této sou-
vislosti doporučuje modlitbu 
nad Písmem, tzv. Lectio divi-
na. Jak patrno z latinského ná-
zvu je tato novinka praktiko-
vána v církvi už nějakých 800 
let, od 12. století. Tak s chutí 
do toho - na internetu stačí 
kliknout třeba na www.mod-
litba.net. Pak budeme moci 
spolu s žalmistou říct: Mému 
srdci dáváš větší radost, než 
mívají oni z hojných žní a vi-
nobraní. Mimochodem, letos 
bude rekordních 1,75 milionu 
lahví svatomartinského.

Čtěte

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Matka Tereza pověsila do 
sakristie jednoho svého 
domu v Kalkatě tento ná-
pis: „Milý duchovní otče, 
slavte tuto bohoslužbu, jako 
by to byla vaše první mše, 
poslední mše, jediná mše.“ 
Když je něco poprvé, jsme 
nervózní, jak to dopadne, 
dáváme si záležet, snažíme 
se, nepodceňujeme přípra-
vu, hltáme plnými doušky 
atmosféru novosti. Kněžskou 
primici často obstarává celý 
realizační tým lidí, aby se na 
nic nezapomnělo a vše bylo 
důkladně propracováno. Jak 
by to vypadalo, kdyby zít-
řek byl tvým prvním dnem 
na světě, kdybys poprvé 
potkal svou rodinu a přátele, 
kdybys poprvé šel do školy 
nebo zaměstnání? Chtěl bych 

všechny co nejvíc poznat, 
naslouchat jim, být milý a 
otevřený. Objevoval bych to 
krásné v druhých lidech.

A teď trochu jinak. Co 
kdyby ses dověděl, že zítřek 
bude tvým posledním dnem 
tady na zemi. Jak bys ho asi 
prožil? Možná bych chtěl ten 
den vidět co nejvíc svých přá-
tel, říct jim, jak je mám rád, 
možná bych mohl strávit víc 
času s rodinou, nechtěl bych 
vyvolat zbytečné konfl ikty, 
užíval si atmosféru posledních 
chvil, možná bych se chtěl 
zapsat do dějin či zanechat 
nějaký odkaz, aby se na mne 
nezapomnělo.

A do třetice. Bůh ti dal mož-
nost žít na zemi jen jeden jediný 
den a bude to hned ten zítřejší. 
Co uděláš, všechno stihnout 
nemůžeš, čemu dáš přednost? 
Je toho tolik, co bych chtěl, ale 

všechno nezvládnu. Asi... No, 
možná budu dělat všechno, 
jako by byl ten nejobyčejnější 
den. Ráno vstanu, umyji se, po-
modlím se, posnídám, usměji 
se na manželku, pohladím děti, 
odejdu do zaměstnání, poctivě 
splním své úkoly, odpoledne 
vyzvednu děti ze školy, cestou 
něco málo nakoupím, zajdu do 
kostela, promluvím se souse-
dem, povečeřím, chvilku pus-
tím televizi, zavolám rodičům, 
všechny ujistím, že mi na nich 
záleží a mám je moc rád, a 
nakonec ulehnu do hajan s po-
citem dobře prožitého dne. Den 
jako každý jiný, jenom prožitý 
s puncem jedinečnosti. 

Jak by vypadal náš život, 
kdybychom každý den přija-
li, jako by to měl být první, 
poslední, jediný den našeho 
života. Žijme Bohem darova-
né „teď“.

 co nás čeká

Plánujeme svatbu, ale můj 
partner není pokřtěný. Mů-
žeme mít svatbu v kostele, 
nebo se musí nejprve ne-
chat pokřtít?

Víra je velký dar, který je 
potřeba střežit, posilovat a 
rozvíjet. Proto se nedivme, že 
je církev ve svém kanonickém 
právu opatrná, když vidí, že se 
víra dostává do nebezpečí. A 
nebuďme naivní, v manželství 
mezi věřícím a nevěřícím (či 
přesněji mezi pokřtěným a ne-
pokřtěným) víra v nebezpečí 
často je. Učí nás tomu životní 
realita. Známe samozřejmě 
spoustu krásných párů, kde 
to bez problémů funguje. Ale 

známe stejně tolik, možná spíš 
ještě víc případů, kdy takové 
manželství znamenalo pro ka-
tolickou stranu zvlažnění nebo 
dokonce ztrátu víry. 

Proto církev ustanovila 
překážku rozdílnosti nábožen-
ství, do které spadá i sňatek 
katolíka s partnerem, který je 
bez vyznání. Tato překážka se 
ale může dispensovat (promi-
nout); dispens v tomto případě 
uděluje biskup. K udělení dis-
pense je třeba rozumný důvod. 
Dostatečným důvodem může 
být rozhodná vůle dvou snou-
benců, kteří se chtějí vzít a jsou 
na manželství připraveni. Také 
musí být splněny následující 

podmínky: Partner-katolík se 
podpisem zaváže, že se bude 
snažit vytrvat ve víře a že 
vychová ve víře i svoje děti. 
Nepokřtěný partner musí být 
jen informován o tomto závaz-
ku katolické strany. A oba dva 
musí znát a přijmout základní 
prvky křesťanského manžel-
ství, tj. že manželství směřuje 
k dobru manželů, je otevřeno 
k narození a výchově dětí a že 
spočívá v trvalém svazku jed-
noho muže a jedné ženy.

Takže vidíme, že nepokřtě-
ná strana není k ničemu nu-
cena. Už vůbec není žádoucí, 
aby byl nevěřící partner nějak 
k víře přemlouván či dokonce 

pod nátlakem pokřtěn, protože 
to by mohlo mít spíš negativní 
účinky. Jenom trpělivost v 
každodenním svědectví pravé-
ho křesťanského života může 
nést své plody. A také samo-
zřejmě modlitba, a to nejen 
věřícího partnera, ale celého 
farního společenství, které má 
pomoci, aby věřící manžel či 
manželka mohli dostát svému 
závazku. Víra by se ale měla 
stát jednou z prvních věcí, kte-
rých si všímáme, když hledá-
me svého životního partnera. 
Společná víra totiž může být 
pevným základem při stavbě 
budoucího vztahu.

P. Tomáš Koumal

 ptáte se – odpovídáme
Víra by se měla stát jednou z prvních věcí, kterých si všímáme
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Děkanátní setkání 
školní mládeže (5. – 9. tř.) 

v Boskovicích

sobota 20. listopadu

Mše svaté s novokněžským 
požehnáním

slaví v neděli 21. listopadu 
v Kunštátě i Sebranicích 

boskovický kaplan
P. Petr Košulič

Stolní kalendáře na rok 2011
k zakoupení (3 druhy) v sakristii 

V sobotu 23. října jsme se 
zúčastnili 1. ročníku mi-
nistrantského futsalového 
turnaje v Brně. Ráno jsme 
odjížděli dvěma auty v de-
vítičlenné sestavě a s panem 
farářem coby vedoucím 
mužstva. Nevěděli jsme, na 
co se připravit, a proto jsme 
ani nepočítali s nějakým 
dobrým výsledkem. 

Předem očekávanému 
scénáři odpovídalo i první 

utkání, které jsme po hrubkách 
v obraně a pomalé rozehrávce 
ztratili 1:6.  Říkali jsme si, že 
ani nepostoupíme ze skupiny. 
Další utkání ve skupinách byla 
už značně vyrovnanější, jedno 
jsme až v samotném závěru 
prohráli 1:2, ale o postup jsme si 
řekli dalším utkáním, které jsme 
konečně zvládli vyhrát 1:0. 

V turnaji jsme se doslova 
probojovali až do semifi nále, 
kde nás po dramatickém závě-

ru, ve kterém jsme dostali vy-
rovnávací branku dvě sekundy 
před koncem zápasu, porazil 
na penalty pozdější vítěz tur-
naje – Pozlovice. V souboji 
o třetí místo jsme zabojovali 
a v těžkém zápase zvítězili  
jak jinak než 1:0. Z brněnské 
horké půdy jsme si odvezli 3. 
místo a řekli si, že na příští rok 
potrénujem a pokusíme se do-
sáhnout na nejvyšší stupínek. 
 Michael Král    

Po beznadějném úvodu skončili třetí

BRONZOVÉ MEDAILE PRO KUNŠTÁT. Do úspěšného týmu patřili také: zleva Pepa 
Ostrý, Honza Hansgut, Roman Stejskal a Jirka Staněk.

Adventní duchovní obnova  
s Dr. Pavlem Konzbulem, 
spirituálem Biskupského 

gymnázia v Brně 
sobota 27. listopadu

program i pro děti

Žehnání adventních věnců
bude 1. neděli adventní 

28. listopadu
při každé mši svaté

Náboženství pro dospělé 
úterky 30.11.   7.12.   14.12. 

vždy v 19.00 
ve farní kavárně

 téma: Kauza Kristus aneb 
křížem krážem Svatou zemí 

(s foťákem a mapou)

Předvánoční prodej knih
neděle 5. prosince 
po obou mších sv.

NA MISIE. Výtěžek z prodeje zdobených svíček, vyráběných kunštátskými dětmi o misijní neděli, 
pomůže dětem, které farnost adoptovala. (Více uvnitř listu).



DEBATNÍ SKUPINA. Po každé přednášce bylo potřeba, aby účastníci Fóra probrali nadho-
zené téma mezi sebou.  Kunštát reprezentovali Václav Líkař (první zleva čelem k objektivu) 
a Václav Hasoň (hned vedle).

Sebranické perly
Tentokrát se urodila perla 
z kategorie „mega“ a je 
třeba ji hned vyloupnout a 
nechat čerstvě zalesknout. 
Sebranická fara je po téměř 
třiceti letech opět obsaze-
ná knězem! A sice každý 
čtvrtek odpoledne od tří do 
šesti hodin. Zdánlivě se tato 
perlička objevila v Okně a 
ohláškách jakoby nic, ale 
její význam je z pohledu 
farnosti hodný zazname-
nání. Ne že by se o farnost 
do této doby nikdo nestaral, 
spíše naopak, ale oficiální 
„úřední hodiny“, to už je 
jiný šálek čaje. Nicméně 
pojďme se podívat do kroni-
ky, jak to s obsazením fary 
v minulosti bylo. V zápise 
z roku 1981 se dozvídáme, 
že „zemřel P. Vladimír Koz-
líček. Působil ve farnosti 40 
let. Pro nedostatek kněží 
nebyla fara v Sebranicích 
obsazena.“ Ovšem byly 
zřejmě i doby, kdy v Se-
branicích byl kromě faráře 
také kaplan, protože P. Vin-
cenc Dědek roku 1927 píše: 
„Kněží katolických ubývá 
a místo kaplanské je stále 
neobsazeno…“ Zajímavý je 
pak zápis o příchodu výše 
zmiňovaného kněze do far-
nosti: „Dne 29. ledna 1895 
investován byl na zdejší 
faru Vincenc Dědek…, dne 
2. února byl panem děka-
nem instalován…“ Byť zá-
pis z minulého století, lze i 
dnes souhlasit (možná ještě 
více), že kněz ve farnosti je 
určitě velmi výhodná inves-
tice a pokud je navíc ještě 
dobře nainstalován, může 
přes něj protékat mnoho 
Božích darů. Z tohoto po-
hledu neztrácí nic na svém 
lesku další „stoletý“ zápis 
v kronice (1896), který je 
přáním i závěrem součas-
ně: 
„Bůh dej, aby tento nový 
p. farář šťastným zde byl a 
dlouho ve zdraví na tomto 
místě svém vytrval!“

zpracoval Jiří Votoček

 sebráno v Sebranicích
Tvoření na faře pomůže dobré věci

Jak jsme se účastnili Fóra mládeže 2010 

Když člověk 
vyslechne 
osud někoho druhého, 

Máte-li chuť si povídat, 
setkat se s mladými lidmi, 
být přítomni v křesťanském 
společenství, či prodebatovat 
různá témata? Pak je pro vás 
jako stvořené setkání Fórum 
mládeže. Také pár kunštát-
ských animátorů a někteří 
mladí obyvatelé (také ani-
mátoři) z okolních přilehlých 
vesniček Kunštátu se vypra-
vili do Osové Bítýšky na  
Fórum mládeže, které bylo 
na téma Různé závislosti v 
životě mládeže. Toto setkání 
probíhalo od 15. do 17. října. 

Už v pátek jsme se mohli 
účastnit velmi bohatého pro-
gramu v místní základní škole. 
Ve školní hale jsme byli ještě 
ten večer rozděleni do skupi-
nek, ve kterých jsme se mohli 
„rozvášnit“ a debatovat nad 
různými otázkami týkajícími se 
závislostí na drogách, alkoholu, 
automatech, čokoládě nebo i na 
dobré teplé kávě. Toto setkání 
ve skupinkách nás provázelo 
až do neděle. Velice zajímavé 
bylo, že každá skupinka nesla 
název nějaké závislosti, např. 
Kafaři, Workholici, Závislí na 
vztazích apod.

Tentýž večer jsme měli 
několik možností, jak si zpří-
jemnit čas, třeba jsme mohli 

zkouknout film, zajít si do 
čajovny, posedět s kamarády, 
nebo se i vyšplhat na horole-
zeckou stěnu, kterou i někteří 
z nás úspěšně zdolali. 

V sobotu jsme měli ještě 
bohatší program. Hned ráno 
nás čekala přednáška PhDr. 
Josefa Zemana na téma Zá-
vislosti v našem životě. Poté 
jsme měli krásnou mši svatou 
s otcem biskupem Vojtěchem. 
Po ne tak ledajakém školním 
obědě (bramborový salát s říz-
kem) jsme si dali krátkou sies-
tu, ale hned po ní následovala 
další zajímavá, až dojemná 
přednáška. Měla ji totiž S. 
M. Immaculata Konvalinková 
společně se svým  kamarádem 
Lůďou. Vyprávěli nám o půso-
bení pastorační kliniky u nás 
a poté se nám svěřili, jak se 
potáceli během svého života 
v závislostech na drogách a al-
koholu a jak se dostali k Bohu. 
Myslím, že každý z nás byl 
svědkem nezapomenutelného 
svědectví. Na to následovala 
tzv. panelová diskuse (nebojte 
se, nestavěli jsme v hale pane-
ly). Sešly se všechny skupinky 
se všemi přednášejícími a 
mluvčí každé skupinky před-
nesl závěry našich debat ve 
skupinkách. 

Sobotní večer patřil koncer-
tu SONGS FOR GOD – křes-
ťanský symhonic art-rock pro-
jekt. Celá hala byla zaplněná 
až po střechu krásnou hudbou. 
Stačilo jen sedět a naslouchat. 
Aby toho nebylo málo, po 
koncertu jsme ještě měli ado-
raci v kostelíku sv. Jakuba. 

V neděli opět nechybělo 
posezení ve skupinkách a 
tentokrát jsme se zabývali roz-
jímáním nad evangeliem pro 
danou neděli z Bible. I v tento 
sváteční den nechyběla mše 
svatá, tentokrát v místním 
kostele za doprovodu scholy 
z Náměště, která nás prová-
zela i během celého setkání. 
Nezbývalo už moc času, tak 
jsme se rychle naobědvali (i 
tentokrát nám školní jídelna 
ukázala, že vařit umí – měli 
jsme výborné vepřo, knedlo, 
zelo) a  sbalili jsme si  našich 
pár švestek a za mohutného 
loučení jsme se s duchovním 
naplněním a nabytou energií 
vydali na cestu domů. Celé-
ho Fóra se zúčastnilo kolem 
100 mladých, nechyběli 
mezi námi kněží ani správní 
vedoucí celého setkání. Co 
dodat? Na tomto setkání by 
snad už nebylo ani co vylepšit.                                                                                           
          Marta Líkařová

Na závěr nám na otázku: 
Jak bys zhodnotil(a) Fó-
rum mládeže 2010? od-
pověděli někteří účastníci 
setkání. 

Michael KRÁL
Fórum mládeže se mi líbi-
lo moc, letos jsem na něm 
byl prvně takže jsem ne-
věděl, co mám čekat. Byl 
jsem překvapený, kolik se 
nás sešlo a jak všichni za-
ujatě naslouchali tématu o 
různých závislostech. So-
botní dopolední přednáška 
mě zaujala hlavně tím, že 
jsme se seznámili s různý-
mi netradičními, ale v sou-
časné době rozšířenými 
závislostmi. Odpolední 
přednáška byla zajímavá 
tím, že nám svůj životní 
příběh pověděl vyléčený 
narkoman a sestra Imma-
culata nám přiblížila práci 
s drogově závislými.

Ivča BAŠNÁ
Pro mě bylo Fórum velice 
přínosné duchovně i zkuše-
nostmi. Nejlepší byla před-
náška sestry Imamculaty 
– nevěřila jsem, že takhle 
dokáže i jedna modlitba 
pomoci...

Vašek LÍKAŘ
Moc se mi  to líbilo, byla zde 
zajímavá témata a různí lidé. 
Pokud by se to vedlo v tako-
vém duchu jako teď, jel bych 
příště znovu.

Vašek HASOŇ
Forum mládeže bylo dobrý, 
hlavně bylo dobře zvolené 
téma, které bylo dobře 
odpřednášeno dobrými a 
hlavně v oboru zkušenými 
lidmi. Taky se mně líbila 
debata s řádovou sestrou, 
která říkala různé věci z 
praxe a na závěr koncert, 
kterej se mi taky docela 
líbil, i když nejsem příz-
nivec tohohle stylu hudby. 
Jediný, co bych Fórum 
vytkl, tak to, že debato-
váni ve skupinkách mě 
moc nebavilo, přišlo mi i 
trochu zbytečné a jídlo se 
mi kromě !!!!!! obědu moc 
nepáčilo. 

Aneb jak skupinky Kafařů a Workholiků debatovaly o závislostech 

Je pátek 8. října podvečer a 
na faře v Sebranicích se za-
čínají scházet první nadšené 
maminky a jejich ratolesti. 
Sešly jsme se proto, aby-
chom se společně naučily 
drátkovat, a tak vytvořily 
něco pěkného. Náš záměr 
byl hlavně takový, že odrát-
kované hrníčky a mističky 
pak nabídneme k prodeji 
farníkům a výtěžek věnuje-
me pro naší „farní adopto-
vanou“ holčičku Itykelu z 
Indie.Tento pěkný tvořivý 

podvečer mohl proběhnout 
hlavně díky paní Ireně Foj-
tové ze Sebranic, která nám 
jednak hrníčky věnovala, 
ale také velmi ochotně vy-
světlila a ukázala techniku 
drátkování.

Tak proběhla prví fáze naše-
ho snažení. Ta druhá nás čeká 
také v pátek, tentokrát  12. lis-
topadu v 19 hodin opět na faře 
v Sebranicích a chtěly bychom 
se pustit do tvoření adventních 
věnců. Tímto zveme všechny, 
kdo by se k nám rádi přidali.

Prodej všech výrobků pro-
běhne před adventem a tohoto 
„sebranického farního jarmar-
ku“ mají možnost se zúčastnit 
opravdu všichni. 

Míla Hladilová

(Redakční dodatek: Zakou-
pením výrobku je možné 
zprostředkovat hned tři 
malá potěšení: sobě, těm co 
ho vyráběli a v neposlední 
řadě někomu, kdo za to 
může jeden rok studovat. No 
nekupte to, za tu radost!)

V sobotu 9. října bylo na faře 
spatřeno pět neznámých po-
stav. Po bližším seznámení 
bylo zjištěno, že se jedná o 
postavy (tedy spíše postavič-
ky) biblické. Jak se ale dostaly 
zrovna na faru do Kunštátu? 

Farnost Boskovice uspořá-
dala kurz na výrobu speciál-
ních katechetických pomůcek, 
kterého se zúčastnili také zá-
stupci naší farnosti. Celý den 

se šily, lepily a tvořily postavy 
z doby Ježíšovy i doby Moj-
žíšovy. K čemu ale slouží? 
Místo panenek na hraní pro 
děti? V žádném případě! Tyto 
pomůcky jsou určeny přede-
vším dospělým a mládeži. 

Vůbec první takovouto 
postavu vytvořila sestra Anita 
Derungs v roce 1964 jako po-
můcku pro hlubší pochopení 
biblického textu. Postavy se po-

stupně zdokonalovaly a přes Ně-
mecko se rozšířily i do českých 
diecézí. Vyvážená kostra postav 
umožňuje uvedení postavy do 
běžných poloh lidského těla. 
Pomocí gestikulace postavy lze 
vyjádřit také její pocity. 

Kde se můžeme setkat s na-
šimi postavami my? Například 
v úterý večer na faře při společ-
ném setkání nad Písmem svatým.

Jana Olšanová

V neděli 24. října 2010 se 
v prostorách kunštátské fary 
sešlo několik dětí základní i 
mateřské školy, aby společně 
pomohly svým třem kama-
rádům z Indie ve studiu. Děti 
zdobily bílé svíčky barevnými 
vosky, které předtím vykrojily 
nebo vystříhaly z malých čtve-
rečků. Některým dětem pomá-
haly jejich maminky. Vyrobilo 
se přes sto svíček, které se 
budou prodávat některou ad-
ventní neděli po mši sv. 

Po zdobení následovala 
přednáška saleziánského boho-
slovce Honzy Štepána Musila, 
který studuje teologii v Čes-
kých Budějovicích. Jeden rok 
byl na praxi v Ostravě a druhý 
právě v Súdánu. Nejprve nás 
seznámil se zemí jako takovou, 
dále vyprávěl, jak se v ní staral 
o několik chlapců, kteří jsou 
sirotci, ale díky saleziánskému 
středisku ve městě El Obeid ne-
musí žít na ulici. Honza povídal 
o mnoha zážitcích, které s kluky 

zažil. Jezdil s nimi na výlety, i 
když to nebylo lehké. Kluci se 
učí hrát na trubky, ale neznají 
noty apod. Dal nám ochutnat 
pravý súdánský čaj, tamní ovo-
ce i džus z něho. Vyprávění bylo 
moc zajímavé, líbilo se dětem i 
dospělým, všichni se zasmáli 
a dozvěděli se něco nového o 
životě ve vzdálené zemi. 

Děkujme Bohu, že se máme 
lépe, než lidé v zemích třetího 
světa.

Alena Kroupová

Misijní zdobení doplnila přednáška

Biblické postavičky poslouží při katechezích


