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HELENA HLADILOVÁ

Liturgický silvestr už máme 
úspěšně za sebou slavností 
Ježíše Krista Krále a před 
sebou nový církevní rok. Je 
tu advent – období očekávání, 
zvláštní svou dvojakostí, kdy 
stojíme na začátku i na konci 
Nového Zákona současně. 
Maria prožívá poslední dny 
svého těhotenství a my oče-
káváme 2. Kristův příchod. 
A nemá to být ledajaké oče-
kávání, nýbrž má být radostné 
– oblakové dštěte Spravedli-
vého! Jubilate – radujte se! A 
protože má jít o radost hlubo-
kou a ne povrchní, je třeba se 
dobře připravit. Už jsme si za 
2000 let nějak zvykli, pravda, 
ale co kdyby skutečně přišel? 
Advent od nás požaduje, aby-
chom v době největšího shonu 
zároveň zvládli pravý opak, 
zklidnili se a pouvažovali nad 
svým životem z perspektivy 
věčnosti. Nebojme se, nejsme 
ztraceni. Farní program nám 
vychází vstříc třeba adventní 
duch. obnovou.

Bez přípravy duchovní i ry-
ze světské by Vánoce nebyly 
tak krásné. Komerce první 
složku nerespektuje a tak nám 
již na konci listopadu servíru-
je koledy, vánoční výzdobu, 
bronzové, stříbrné, zlaté ne-
děle, santa Clause a podobné 
kýčovitosti. Kýčovitý však 
určitě nebudeBetlém, který se 
letos vyskytne na kunštátském 
náměstí – bude totiž živý! Ne-
zbývá, než radostně očekávat 
věci příští a přát si, aby pro nás 
všechna vánoční tajemství byla 
živá stejně tak.

Advent

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

„Zabiják“. To není označení 
nejnovějšího thrilleru na 
fi lmových plátnech ani pře-
zdívka postavy v počítačové 
hře. Jedná se o známý román 
z pera francouzského spiso-
vatele Émila Zoly z prostředí 
dělnických vrstev Paříže 19. 
století. Zabijákem není míně-
na nějaká konkrétní postava, 
ale překvapivě alkohol, který 
ničí životy jednotlivců i ce-
lých rodin. Zola je představi-
telem literárního naturalismu, 
jenž se snaží díky barvitému 
nepřikrášlenému popisu 
osob, dějů či atmosféry uká-
zat svět takový, jaký opravdu 
je. Když jsem četl tuto knihu, 
musel jsem ji poměrně často 
nedobrovolně odkládat, pro-
tože na mne neblaze působil 
její pesimistický duch, který 

bych z ní do sebe nerad na-
sál. Podle tohoto uměleckého 
směru je totiž osud člověka 
již předem dán prostředím a 
vrozenými vlastnostmi. Jen 
svým vlastním snažením tak 
nikdo nedokáže nepříznivý 
osud odvrátit. 

Ačkoli to určitě původ-
ně autor vůbec nezamýšlel, 
popsal velmi pravdivě celý 
mechanismus zla a hříchu. 
Když hlavní románové posta-
vy hodí za hlavu sebemenší 
náznak duchovna, uvelebí 
se ve své pohodlnosti, která 
časem přeroste v lenost a so-
bectví, zabředávají hlouběji 
a hlouběji do morálního ma-
rastu, slevují ze svých zásad, 
překračují dříve uznávané 
hranice, nemůžou se divit, že 
jejich život připomíná velmi 
ostře nakloněnou rovinu, po 
které se sjíždí vstříc životním 

tragédiím a zklamáním. Ruku 
na srdce, i my všichni to ale 
dobře známe. Při sebevětší 
touze po dobru, časem znovu 
sklouzáváme k zaběhlým ko-
lejím a hříšným stereotypům. 
Někdy nemile překvapujeme 
i sami sebe.

Jenže tady přece naše zku-
šenost nekončí! Známe také 
pocit radosti a síly, když vy-
cházíme od svaté zpovědi, plní 
nadšení a elánu, s chutí znovu 
začít, znovu a jinak. Známe 
okamžiky opravdové modlitby, 
která nás katapultuje z nejniž-
ších pater pesimismu do sféry 
Boží naděje. Známe činy plné 
nezištnosti a ryzí lásky. Zkus-
me takto prožít nadcházející 
advent a vánoční svátky. Ježíš 
přece přišel na svět, aby nám 
pomohl vybalancovat i tu se-
benakloněnější rovinu našeho 
života.

 co nás čeká
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MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA V KOSTELE
1. prosince po mši sv. v 18.00

NOČNÍ ADVENTNÍ POUŤ
v pátek 3. prosince 

Sraz po večerní mši sv.
před kostelem

Oblastní setkání školní mládeže v Boskovicích

ŘEMESLNÝ MINIJARMARK. Výtěžek z prodeje vánočních dekorací a adventních věnců, které 
vyrobily sebranické maminky s dětmi, zamíří do Indie.

Přinášíme přepis řeči na 
rozloučenou, kterou při 
pohřbu P. Stanislava Krát-
kého (v Kunštátě působil 
v letech 1968-1978) v Mi-
kulově přednesl jménem 
kunštátské farnosti Václav 
Líkař. Osobnosti otce Sta-
nislava se budeme podrob-
něji věnovat v některém 
z dalších čísel.

Milý pane profesore,
jménem všech farníků kun-
štátské farnosti Vám v prvé 
řadě děkuji za vše, co jste pro 
nás za ta dlouhá léta vykonal. 
Zvláště pak za  těch deset let, 
kdy jste byl naším duchov-
ním otcem, přítelem, pomoc-
níkem, rádcem i ochráncem, 
a to v dobách tvrdé totality, 
kdy jste nás rodiče zbavoval 
strachu a učil, jak předávat 
víru našim dětem. Byl jste 
opravdovým duchovním ot-
cem pro všechny generace, 

od těch nejstarších, až po ty 
nejmladší.

A byli jsme smutní, když 
jste musel odejít na nové půso-
biště, ale naše kontakty zůstaly 
nepřerušeny a my jsem jezdili 
do Hrádku nejen na brigády a 
výpomoc při nutných opravách, 
ale také se všemi svými starost-
mi a problémy a vraceli jsme se 
vždy nabiti novou energií, silou 
optimismem a vírou, kterou jste 
nám ochotně předával v kterou-
koliv dobu a komukoliv z nás. 

Později jsme byli šťastni, že 
jste byl jmenován proboštem 
zde v historickém Mikulově a 
tak Vám bylo umožněno ještě 
více uplatňovat svoje znalosti, 
zkušenosti a víru v dobro. 
Stejně tak jsme byli šťastni, 
když jsme slyšeli Vaše pro-
mluvy na rádiu Proglas, nebo 
v televizi Noe.

Znovu smutní jsme byli, 
až když jsme se dozvěděli o 
Vašem odchodu na věčnost. 

Ale Vaše myšlenky a slova 
neodešly, zůstávají v nás a bu-
dou nás provázet až do konce 
našich životů. Proto se s Vámi 
neloučíme nářkem, ne slzami, 
ale čistou vzpomínkou – na 
shledanou. 

text připravili 
Václav a Marie Líkařovi

Vezmi a čti! Heslo brněnské 
diecéze, které nás vyzívá 
k přípravě na jubileum pří-
chodu Cyrila a Metoděje. 
V duchu Písma svatého se 
neslo také sobotní setká-
ní dětí 5. – 9. třídy, které 
proběhlo v Boskovicích. 
Celkem se sjelo 110 dětí, 
z naší farnosti 24, se svým 
doprovodem.

Společenství mládeže za-
hájilo své setkání modlitbou 
v kostele sv. Jakuba. Poté se 
děti rozdělily do skupin a vrh-
ly se do soutěžení. S mapou 
v ruce hledaly stanoviště, na 
kterých je čekaly zajímavé 
úkoly. Každý z nich byl uve-
den úryvkem Písma. Mezi 
snad nejoblíbenější úkoly pa-
třil ten, kde si děti připomněly 
nasycení pěti tisíců. Členové 
skupinky se měly navzájem, 
bez řečí, nakrmit kouskem 
chleba. Aby úkol nebyl příliš 
snadný, krmily se všichni 
současně. Nikdo však předem 
nevěděl, kdo ho bude krmit. 

Vrcholem celého setkání 
byla mše svatá v kostelíku 
Všech svatých, při které všech-
ny rozezpívala místní schola. 
Druhým vrcholem, na který se 
děti těšily, byl vynikající oběd 
- smažák. S plnými bříšky se 
účastníci vydaly směrem na 

hrad. Na kopci se děti na chvíli 
proměnily v herce a pod vede-
ním zkušených režisérů - kněží 
hrály scénky z Nového zákona.

Mládež odjížděla domů 
s dobrou náladou a pěknými 
zážitky.

Jana Olšanová

Poslední rozloučení s P. Stanislavem Krátkým

PŘEDVÁNOČNÍ 
PRODEJ KNIH 

v neděli 5. prosince 
po mších sv. v 8.00 i v 11.00

PRODEJ SVÍČEK 
VYROBENÝCH DĚTMI

O MISIJNÍ NEDĚLI
v neděli 5. prosince 

po mších sv. 
v 8.00 i v 11.00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ 
čtvrtek 16. prosince 

v 6.00 ve farním kostele
Poté společná snídaně na faře

PŘÍLEŽITOST SLAVIT
SVÁTOST SMÍŘENÍ

neděle 19. prosince
Sebranice 14.00 – 15.00
Kunštát 16.00 – 18.00 

ŽIVÝ BETLÉM NA 
NÁMĚSTÍ 

KRÁLE JIŘÍHO
Štědrý den 24. prosince

ve 12.00
Pro návštěvníky bude 
připravena polévka 
a Betlémské světlo

POŘAD VÁNOČNÍCH 
BOHOSLUŽEB

Štědrý den 24. 12.
Sebranice 17.00
Kunštát 22.00

Hod Boží a sv. Štěpán
25. a 26. 12.

Kunštát 8.00 a 11.00
Sebranice 9.30

sv. Silvestr 31. 12.
Kunštát 16.00,

Sebranice 18.00

MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA  
NA KOSTEL

25. 12. – po mších sv.
v Kunštátě i Sebranicích



 sebráno v Sebranicích
Maminky s dětmi připravily další příjemný a užitečný podvečer

Ekonomická rada farnosti: Mříže se do kaplí vrátí

Dnes to bude tak trochu ve 
zkratce, abychom nezabrali 
příliš místa. Toto je článek 
o tom, že zas bylo zasedání 
PFR. Nebylo to zasedání PFR 
= „Poslední Fanoušci Rozu-
mu“ nýbrž vaší Pastorační 
Farní Rady. A tuto máte, co 
jsme probírali. 

BFK. To je budoucí farní 
knihovna. Zatím víme, že by 
to měl být jeden plný regál 
v knihovně městské, máme také 
dopis Ježíškovi zhruba o sto titu-
lech, co bychom si tam všechno 
přáli. Kdy ovšem dojde k nadíl-
ce, ví jenom nebeská kancelář. 

Dále CHBČG – to jest 
chybějící člověk s grafickým 
nadáním, který by byl schopen 
tvořit plakáty a pozvánky na 
farní akce. Prosím, nejste to 
právě vy, milý čtenáři? 

RVZK. Revize kancionálů 
v kostele. Těšíme se na to, že 
třeba vznikne z oslovených 
dobrovolníků základ nového 
zpěváckého sboru, který by nás 
podepřel při zpívání v kostele. 
S tím právě souvisí zahájené 
pátrání po nefunkčních, roz-
padlých či jinak nevyhovují-
cích kancionálech, které máme 
vzadu v kostele. Pokud nějaké-
ho rozpadlíka dopadnete, bu-
deme rádi, když ho dopravíte 
na ošetřovnu v sakristii. Ještě 
dobrodružnější výpravu asi 
zažijeme, až budeme v našich 
řadách hledat sbormistra.

ITSTR. Téma již mno-
hokrát opěvované. Farní 
internetové stránky. Pohneme 
s tím, nebo ne? Potřebujeme 
zjednodušit způsob jak na ně 

přispívat. Hledá se také někdo, 
kdo by nám s tím pomohl. 

PSV. Prodej svíček, které 
nám děti v rámci Misijního 
dne s láskou vyrobily a díky 
tomu budeme moci i letos 
přispět naší farností adopto-
vaným dětem. Schválně, jestli 
vám bude stačit jedna, kupte 
radši dvě? Tři? Bude jich dost, 
prodávat se bude na první ne-
děli adventní po obou mších.

FRSHRM. Farní shromáž-
dění s výčtem „má dáti, dal“ 
přesouváme nově na leden či 
únor až po účetní uzávěrce, 
kdy se uzavře celý rok 2010. 
Kdo se těšil, že uslyší cifry už 
v listopadu, ať nezoufá a vydr-
ží do roku nového.

PMŠ. Pořádek ve středu při 
dětské mši svaté. Kdo sedá 
v kostele vzadu, ať už ze zá-
liby či z pudu sebezáchovy, je 
zcela ochuzen o zážitky, které 
skýtá pohled na dovádějící 
klubko dětí vpředu. Čest všem 
odvážným, kteří se dosud 
snažili udržet klubko v neza-
šmodrchaném stavu. Protože 
je situace dále neudržitelná, 
bude třeba vyzvat rodiče 
k větší spolupráci a hledat dal-
ší způsoby, jak děti ukáznit. 

AKPF. A konečně! Pláno-
vané či realizované akce pro 
farnost. Adventní duchovní ob-
nova v sobotu 27. listopadu má 
téma Bible a přednášky bude 
mít otec Konzbul z Brna, děti 
mají svůj vlastní program, ob-
nově předchází církevní silvestr 
v pátek večer na faře. Mikuláš-
ská besídka letos proběhne po 
mši svaté ve středu 1. prosince. 

Nadílka bude opět andělská 
jako loni a Mikuláš prý přijde 
osobně. Noční adventní puto-
vání se loni osvědčilo. Letos 
prý bude plánovaná trase včas 
odtajněna, aby se mohli účastnit 
i ti, kdo neradi cestují do nezná-
ma. Proběhne v pátek 3. prosin-
ce. Náhradní nohy s sebou!

Závěr tohoto kratičkého 
informačního výčtu patří ŠD. 
Štědrému Dni. Ano, přátelé, je 
to tady! Letos vás bude čekat 
v tento den ve dvanáct hodin 
na náměstí talíř horké polévky 
a chvíli po něm můžete zblízka 
zhlédnout seno i slámu v pro-
vizorní betlémské stáji. Živý 
Betlém přímo u nás, na náměstí 
v Kunštátě! Pokud budete hod-
ní, přijdou i ovečky, pastýři, tři 
králové, daráčci a jiná zvířátka. 
Doufáme, že nebude chybět 
Svatá Rodina, protože bez ní by 
to celé nějak nebylo ono. Tak a 
teď se tedy máte celý advent na 
co těšit. Přejeme vám všem, milí 
čtenáři, abyste nezoufali, když 
se vám předvánoční přípravy 
a plány nevydaří. Protože jak 
sami uvidíte, Ježíšek je opravdu 
ochotný přijít kamkoliv (i do 
Kunštátu na náměstí v poled-
ne do altánku). Nepotřebuje 
k tomu nablýskaná okna ani 
podlahy, kopce jídla, cukroví, 
stromeček, hromady dárků. 
Stačí mu docela malý kousek 
místa. Pozvete ho s upřímným 
srdcem dál? 

Krásný adventní čas těšení 
přeje vaše PFR (pro fšechny 
radost!)

podle zápisu z PFR 
připravila Irena Kintrová

Informace ze „svatomartinského“ setkání pastorační rady

Není to tak dávno, kdy jste 
se mohli v našem farním ča-
sopise OKNO dočíst o tom, 
jak v Sebranicích na faře 
maminky se svými dětmi 
drátkovaly hrníčky či mis-
tičky. Jejich prodejem chtě-
jí přispět a zaplatit adopci 
naší indické dívenky.

V listopadu jsme pak zor-
ganizovaly ještě jeden takový 
podvečer. Tentokrát jsme tvo-
řily a vyráběly adventní věnce 
a spoustu jiných krásných 
vánočních dekorací. Sešlo se 
nás věru hodně, nadšení a elán 
nikdo opravdu nepostrádal. 
Zapojili se malí i velcí a jejich 
snažení pak bylo zúročeno 
v neděli 14. listopadu.

Přede mší svatou se naaran-
žovaly všechny ty krásné věci 
na stůl či zeď hned u kostela. 
Sousta příchozích si tu parádu 
mohla hned prohlédnout a po-
rozmýšlet, co by si tak odnesli 
domů.

K našemu velkému překva-
pení všechny ty výtvory začaly 
rychle mizet a pokladnička se 

začala pěkně plnit, což bylo 
velké zadostiučinění pro 
všechny, kteří tomu věnovali 

svůj čas a do každého z těch 
výtvorů vložili i kousek své 
radosti.

Získanou částku jsme pak 
předali panu faráři. Děkujeme 
všem, kteří jakkoliv přispěli 
a podpořili tím naše snažení a 
hlavně dobrou věc.

Milada Hladilová

Redakční dodatek: Další 
příjemné překvapení i zúro-
čení dobrosrdečné aktivity 
přišlo o týden později. Při 
ohláškách jsme se dozvě-
děli, že výtěžek z prodeje 
nejenže pokryje náklady na 
roční studium v Indii, ale 
dokonce postačí i na pár 
metrů (čtverečních) sanač-
ních omítek, které jsou nyní 
aplikovány na sebranický 
kostel. A pak že oprava 
kostela není práce pro ženy 
a děti. Bude zajímavé sle-
dovat, jaká bude odpověď 
mužů z farnosti…

Děti z druhého stupně ZŠ 
odpovídaly na otázku: 

Čím jsou pro tebe významné 
Vánoce?

David, 11 let: Sejdeme se 
s rodinou. Připomínáme si Ježí-
še. Rozdáváme si dárky s rodi-
nou. Jsme kamarádi.

Kristýna, 11 let: Tím, že se 
narodí Spasitel Ježíš Kristus a 
dáváme si dárky, které si přejeme 
a ty nám udělají radost.
Kristýna, 14 let: Vánoce jsou 
pro mě významné tím, že je 
to jediný svátek během celého 
roku, kdy jsme doma všichni. 
Vánoční atmosféra proudí 
celým domem, všichni jsou 
spokojení a netrpělivě čekají 
na večer.

Daniel, 11 let: Jsou to svátky 
Boží. Vánoce jsou nejhezčí 
svátek ze všech.

Bohuslava, 10 let: Vánoce 
jsou významné narozením Pána 
Ježíše. Svátek klidu a míru. 
Setkání bližních.

Kristýna, 13 let: Proto, že se 
narodil Ježíš a proto, že je rodina 
pohromadě.
Dominik, 12 let: Připomínáme 
si Kristovo narození. Zpíváme 
koledy, dáváme si dárky a 
radujeme se.
Gabča, 12 let: Tím, že si lidé 
mohou navzájem dělat radost. 
Taky tím, že můžeme slavit 
krásné svátky, při kterých se 
všichni radují. Významný jsou 
taky proto, že si připomínáme 
to, jak se narodil náš Pán Ježíš.

Míša, 10 let: Protože se narodil 
Ježíšek. Vánoce jsou svátky klidu 
a míru.
Vojta, 12 let: Rodina se spo-
lečně setkává. Dostáváme dár-
ky. Narodil se Ježíš Kristus.
Lenka, 12 let: O Vánocích se 
narodil Ježíš. Jsou to svátky, co 
trávím s rodinou.
Jan, 10 let: Líbí se mi o 
Vánocích, že máme doma 
stromeček a dárky.

Kateřina, 11 let: Vánoce mám 
ráda, protože jsme všichni spolu.

David, 13 let: Vánoce jsou pro 
mě významné tím, že dostanem 
dárky a tím, že jsme pohromadě.

Rok po mimořádně po-
žehnané návštěvě papeže 
Benedikta XVI. v naší zemi 
jsme byli pozváni do Říma 
společně Svatému otci po-
děkovat. Vypravilo se nás 
asi 1300.

Jak už bylo v jednom člán-
ku Okna poznamenáno, jsme 
všichni vlastně poutníci na 
tomto světě a tato pouť byla 
jen trochu slavnostnější. Se-
tkání tolika osobností na tak 
vzácných místech je opravdu 
ojedinělé. 

Jako první jsme po příjezdu 
do Věčného města navštívili 
baziliku sv. Pavla za hradbami. 
Stát u hrobu sv. Pavla, účastnit 
se pobožnosti je opravdu pro 
poutníka velký dar. Vlastní 
zahájení a mše svatá se usku-
tečnily v bazilice Santa Maria 
Maggiore za účasti mnoha 
našich biskupů. 

Další velký zážitek. Bylo 
až s podivem, že po probdělé 
noci jsme všichni odjížděli 
na ubytování zcela v pohodě 
a těšili se na druhý den, kdy 

byla na programu audience u 
papeže Benedikta XVI. ve Va-
tikánu. Uskutečnilo se dokonce 
samostatné setkání českých 
poutníků a papeže v bazilice 
sv. Petra. Jako stavařka jsem 
obdivovala architekturu této 
proslulé církevní stavby i její 
duchovní krásu.  Sympatická 
byla účast ministra Schwar-
zenberga a první dámy Livie 
Klausové. 

Pro nás je ctí, že tu máme 
na významném místě oltář sv. 
Václava. Papež k nám promlu-
vil v českém jazyce. Vnímali 
jsme to jako jednoduché vy-
jádření velkého přátelství. Po 
skončení audience jsme měli 
možnost navštívit podzemí 
s hroby významných osobností 
a poklonit se u hrobu papeže 
Jana Pavla II. Po dlouhém dnu 
jsme byli všichni spokojeni a 
občerstveni. O to se postaraly 
i místní restaurace a kavárny 
s vynikajícím kapučínem. Dru-
hý den byla mše svatá v bazi-
lice sv. Jana v Lateránu. Opět 
nádherný prostor, který už jen 

při vstupu člověka povznáší. 
Hlavním celebrantem byl 
kardinál Vlk. Krásnou tečkou 
za návštěvou hlavních bazilik 
bylo Te Deum v chrámu Sv. 
kříže Jeruzalémského, kde 
jsou uchovávány nejvzácnější 
relikvie křesťanstva – zbytky 
kříže a další připomínky umu-
čení Pána Ježíše. Zde jsem 
kunštátskou farnost zastupo-
vala společně s mons. Janem 
Mrázem, který se ujal výkladu 
a seznámil nás s historií místa. 
Toto setkání nás oba potěšilo.

Co na závěr? Vše se vyda-
řilo, nikdo se neztratil. Pouť 
nás nasměrovala k tomu, co 
je věčné, k děkování za dar 
víry. Poutníkům se evidentně 
rozjasnily tváře. Já osobně 
jsem doma šla hned po návra-
tu nabízet řemeslníkům nějaké 
občerstvení. Jeden mi odvětil, 
že by si přál nejraději svatý 
pokoj. Tak jsem ho ubezpeči-
la, že to není problém, protože 
ho mám po pouti do Říma dost 
i na rozdávání.

Eva Hladilová

Jsou roky, kdy v kunštátské 
farnosti prší, a roky, kdy jen 
kape. Pro snadnější orientaci 
ve srážkových poměrech 
chceme informovat o probí-
hajících investičních akcích.    

Po zkušenostech z loňské 
zimy s plesnivým kostelem 
se letos podařilo zajistit repasi 
hlavních vchodových dveří, 
dveří na oratoř a do sakristie a 
výměnu dveří v obou kaplích. 
Na své místo se snad brzy 
vrátí i původní prosklené mří-
že, které se musí přizpůsobit 

vzniklým výškovým rozdílům 
na nové podlaze. Tím by se 
měl vyřešit nejen problém s 
únikem tepla, ale nové dveře 
bude možné lehce otevřít a 
kostel snáze vyvětrat od vlh-
kého vzduchu. 

Nadměrnou vlhkost a 
znečištění podlahy by měly 
odstranit nejen čisticí zóny v 
předsíni a pod kůrem, ale i 
nová rohož s elektrickým vy-
hříváním a odvodem vody. Ta 
se již instaluje před hlavním 
vchodem do kostela. 

Pro snadnější úklid velkých 
ploch v kostele plánujeme 
koupit menší mycí podlahový 
stroj. Také se určitě podaří do-
řešit ohřev užitkové vody ve 
staré sakristii. Ve stadiu pří-
pravy je projekt na generální 
rekonstrukci střešního pláště 
kostela. Vzhledem ke špat-
nému stavu vytápění fary je 
hotový projekt nového topení, 
dokončuje se projekt plynu. 
Celá akce snad proběhne ještě 
letos.

za ERF Vladimír Olšan

 anketa

Kunštát měl svého zástupce na děkovné pouti v Římě

Druhou listopadovou 
neděli k nám zavítal na 
„sousedskou“ návštěvu 
P. Petr Košulič, t. č. kaplan 
v Boskovicích. Kněžské 
svěcení přijal letos v červ-
nu a celý rok (respektive do 
vysvěcení nových kněží) 
může udělovat novokněž-
ské požehnání, což činil i 
v Sebranicích. V této sou-
vislosti se nabízí otázka, 
jak je na tom sebranická 
farnost se svými rodáky, 
kteří byli vysvěceni na 
kněze. Pojďme tedy zalis-
tovat kronikou. Je třeba se 
přesunout až do roku 1899: 
„Letos na 15. srpna, na naši 
pouť byla v Sebranicích 
krásná a vzácná slavnost, 

primice zdejšího rodáka P. 
Josefa Kováře (…)“ Záro-
veň se po pár řádcích zápisu 
dovídáme o další předchozí 
primici, neboť: „(…) kázá-
ní uvolil se míti P. Fabian 
Roháček, zdejší rodák, který 
právě slavil 28. výročí své 
primice.“ A jak to všechno 
probíhalo? Velmi výstižně 
se vyjadřuje tento stručný 
komentář: „(…) nával lidu 
byl ohromný. Nálada vese-
lá, přípitky všemožné.“
    Závěrem tedy P. Košuli-
čovi požehnejme i my aneb 
jak stojí psáno v kronice: 
„Nechť mu Bůh popřeje 
zdraví a požehnání svého 
pro jeho kněžské působení 
na vinici Páně“

Sebranické perly

Srdečně vás zveme na 
adventní vzdělávací

cyklus 

NÁBOŽENSTVÍ 
PRO DOSPĚLÉ

 
Témata: 

úterý 30. 11.
Byl Ježíš Kristus 

skutečnou historickou 
osobou?

úterý 7. 12.
Po Ježíšových stopách
aneb cestou necestou 

Svatou zemí

úterý 14. 12.
Po stopách prvních 

učedníků aneb 
cestou necestou 

Tureckem a Řeckem

Setkání probíhají vždy 
od 19.00 

ve farní kavárně

Přijďte a pozvěte i své známé


