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A co já?

 sloupek

 slovo na úvod

Kunštátská a sebranická far-
nost mají od srpna nového 
duchovního správce. P. Petr 
Košulič, donedávna kaplan 
v Boskovicích, vystřídal po 
třech letech P. Tomáše Kou-
mala, poslaného na studia 
do Říma. Na otázky, co má 
nový kněz za sebou, odkud 
pochází, jak se dostal ke 
kněžství... odpoví následu-
jící rozhovor.

■ Vaše jméno prozrazuje 
zřejmě balkánský původ. 
Víte, kam sahají Vaše ko-
řeny?

Moje příjmení je skutečně 
balkánského původu. A jsem 
velmi hrdý na jméno, jehož 
původ může moje rodina dolo-
žit až do doby konce 16. stol. 

Jméno Košulič se vyskytuje 
především v oblasti Hodonín-
ska a Kloboucka. Z tatínkovy 
strany jsem jižan (Balkán) a 
z maminčiny strany jsem se-
veřan (Skotsko). Kořeny její 
rodiny sahají totiž do Skotska 
do doby 2. poloviny 17. stol.
■ Co jste studoval před 
vstupem do semináře? A 
jaké jsou Vaše pracovní 
zkušenosti?

Dříve než začala má „kněž-
ská kariéra“, tak jsem chodil 
do několika škol. Jesle, školka 
a „základka“. Střední školou 
byla stavební průmyslovka 
v Brně, obor rekonstrukce 
a památková péče budov 
– z čehož si již nic nepama-
tuji, nebo spíš velmi málo. 
Po maturitě jsem hledal práci 

v oboru, ale štěstěna se na mě 
nechtěla usmát, a tak jsem 
zakotvil na rok a půl v oblasti 
zemědělství – stal se ze mne 
nosič pytlů s obilím a šrotem. 
Zde jsem potkal spoustu lidí 
s minimálním středním nebo 
jen základním vzděláním. Ale 
byli to lidé se srdcem na dla-
ni. A to bylo pro mne velkým 
přínosem, i když to byli lidé 
vulgárních výrazů a jednodu-
chého myšlení. Velmi jsem si 
každého vážil, protože neznali 
pokrytectví a neupřímnost. 
Poté došlo ke změně vlastní-
ka firmy a já jako nejmladší 
v kolektivu jsem byl propuš-
těn. Po krátkém hledání mi 
bylo nabídnuto místo v malé 
firmě, zabývající se designem 
všeho druhu. Takže se ze mne 

PŘÁTELÁK. Srpnový zápas v kopané mezi farnostmi Kunštát a Sebranice skončil vítězstvím do-
mácích. Na hřišti za farou padlo šest branek, z toho čtyři do sítě Sebranických. FOTO: J. Suchomel

Deset otázek pro nového faráře v Kunštátě a Sebranicích

„Tak máme zase nového fará-
ře.“ „Neříkejte, už zase?“ „A 
jakej je?“ Časté věty posled-
ních dnů. Pořád se něco děje, 
stále je o čem si povídat, a to 
i v okurkové sezoně. Výměna 
kněze ve farnosti ale není jen 
tak běžnou záležitostí. Něja-
kým způsobem zasáhne asi 
každého farníka. Některé více, 
některé méně, podle toho, jak 
si kdo pustil odcházejícího 
kněze k srdci. 

Jaký je vlastně úkol kněze 
ve farnosti? Zpřítomňovat 
Kristovu obět, slavit eucha-
ristii. To jednoznačně potvrdil 
pan děkan při představování 
otce Petra. No ale stejně, otáz-
ky bzučí jako včely v úlu. „Co 
se změní? Bude to umět s dět-
mi? Nebude moc namyšlenej? 
Bude taky zpívat? Jaká asi 
budou kázání? A co zpověď, 
poradí mi? Bude otevřený, 
nebo spíše uzavřenější…?“ 
Je to jednoduché. Bude, jaký 
je. Bůh si jej vybral, povolal 
jej jeho jménem. Poslal k 
nám, počítá s ním. Možná, že 
by bylo prima, kdyby do úlu 
vletěly i další myšlenky: „Jak 
mohu novému panu faráři ten 
nástup ulehčit? Když budu 
otevřená, bude on určitě také. 
Může se mnou počítat? Můžu 
mu nějak pomoci?“ 

A rázem máme jasno. 
Ať už je to Petr nebo Pavel 
(nebo Tomáš), ať je takový 
nebo makový, je tu, aby svým 
životem ukazoval na Krista, 
aby druzí skrze něj cítili Boží 
lásku. On se dal cele do služ-
by. A co já? 

Monika Lepková

Bez vás nic nedokážu



stala tzv. kancelářská krysa. 
Zde jsem si mohl „šáhnout“ 
na práci designéra. V tomto 
oboru mi práce trvala celý rok 
a poté jsem nastoupil v září 
roku 2003 do semináře. Opět 
jsem získal spoustu zkušeností 
– především v tom, co to zna-
mená být od rána do večera 
v práci a mít denní režim: spá-
nek – práce. A nejen to.
■ Co Vás přivedlo ke kněž-
ství?

Tak na prvním místě to byl 
kněžský vzor – tehdy můj fa-
rář Mons. Václav Fišer, který 
dodnes žije a jemuž vděčím 
za mnohé. A potom vzory 
kněží – kaplanů, kteří se po 
dlouhých patnáct let střídali 
jeden za druhým ve farnosti. 
A každý mi ukázal kousek 
Kristova kněžství. A dále také 
to, co je součástí každého 
kněžství – láska k Bohu a lás-
ka k lidem. Musím pak zmínit 
ještě jednoho člověka, který 
si to neuvědomuje a asi už 
ani nebude (zapomíná). Moje 
babička, která je prostým a 
zbožným člověkem a které je 
osmdesát šest let. Velmi mně 
pomáhala v době mých studií 
a byla velkou oporou na mé 
cestě. Do semináře jsem 
nastupoval ve čtyřiadvaceti 
letech a jáhenské svěcení jsem 
přijal ve třiceti. 
■ Který obor teologie je 
Vám blízký?

Jednoznačně je to dogma-
tická teologie a specificky je 
to tzv. mariologie, která se za-
bývá naukou o Panně Marii a v 
základu také vyjádřením mari-
ánské úcty. Možná nepůsobím 
dojmem mariánského ctitele a 
ani nehodlám tímto dojmem 
působit. Přesto jím jsem. Když 
jsem byl mladší, měl jsem ob-
rovský problém přijmout Ma-
rii a úctu k ní jako integrální 
součást své víry. Nebyl to ale 
pro mě důvod zříci se toho, 
spíše jsem začal hledat cestu, 
proč to tak je. A to mě přivedlo 
na cestu dogmatické teologie a 
na cestu mariologie. Absolvo-
val jsem teologickou fakultu 
s diplomovou prací právě 
z mariologie a do budoucna 
bych se chtěl ještě tomuto 
oboru věnovat. Ale to je ve 
hvězdách – v Božích rukou.

■ Četla jsem rozhovor 
s Vámi na stránkách bos-
kovické farnosti o aktivi-
tách pro mládež a zaujaly 
mě Vaše postřehy. Chys-
táte se u nás zaměřit na 
nějakou konkrétní oblast 
práce ve farnosti?

U nás se budu snažit věno-

vat všem. I když je to nereálné 
a je mi osobně zřejmé, že budu 
inklinovat k lidem své genera-
ce a k mládeži, přesto bych se 
chtěl skutečně věnovat všem. 
Ale sám to nedokážu, nic ne-
dokážu bez vás všech kolem. 
Mladí, kteří mi mohou pomoci 
s dětmi, děti, které mi mohou 
pomoci s rodiči, rodiče, kteří 
mi mohou pomoci s mládeží a 
s dětmi, a tito všichni mi mo-
hou pomoci se starší generací. 
Možná tomu nebudete věřit, 
ale každý z vás je pro mě důle-
žitý a každý z vás má důležitý 
úkol. I když se nebudeme znát 
osobně, i když se potkáme tře-
ba jen v kostele, přesto věřte, 
že vaši tvář si zapamatuji. 
Když ne jméno, alespoň tvář 
– a já mám dobrou paměť na 
obličeje. A nějaká zvláštní 
oblast? Rád se bavím, rád sla-
vím, rád se setkávám. To asi 
mluví za vše.
■ Jaké jsou Vaše první 
dojmy z Kunštátu? Liší se 
tento kraj – Boskovicko 
a Kunštátsko – od Vašich 
rodných Hustopečí?

Na moje první dojmy už se 
mě ptalo mnoho lidí – farníků 
i nefarníků (lidé mimo Kun-
štát). Přesto v tomto okamžiku 
nevím, co bych měl říci. Jsem 
velmi rád, že jste mě přijali, 
i když to není snadné znovu 
si zvykat. Ale není to snadné 
pro nikoho. Jsem rád, že jsem 

zůstal v místech, která jsou 
mi známá a blízká. Že jsem 
v kolektivu kněží, které znám. 
A také že jsem ve farnosti, kde 
přede mnou působili kněží, 
kteří farnosti dávali vše, a kde 
se budu i já snažit dát, co budu 
moci. Jestli se liší Boskovic-
ko a Kunštátsko od rodných 
Hustopečí? To si pište, že ano! 
Každý kraj je jiný, lidé jsou 
také jiní. Ale tento kraj mi za 
tři roky, které v něm působím, 
postupně přirůstá k srdci. Stá-
vá se mým druhým domovem 
a Kunštát teď je a na dlouhou 
dobu bude mým domovem. I 
když ten rodný kraj s Pálavou 
a vinohrady je prostě rodný 
kraj.
■ Už jste se zcela přestěho-
val? Co jste si sem přivezl 
nejdříve?

Pán Bůh zaplať, už jsem se 
zcela přestěhoval. Jak praví 
lidové rčení: „Lépe vyhořet 
než se stěhovat.“ Tak doufám, 
že se nebudu muset v dohled-
né době někam přesunovat, 
protože bych to asi psychic-
ky nezvládl a vy byste určitě 

nechtěli mít vyhořelou faru. 
A co přišlo sem do Kunštátu 
jako první? Asi nic, respek-
tive všechno. V jednom dni 
jsem musel přestěhovat úplně 
všechno z Boskovic na faru 
do Kunštátu. A že toho bylo. 
V Boskovicích bylo třeba dát 
do pořádku bydlení pro mého 
nástupce a já nemohl zůstat, 
protože nebylo kde. A tak 

jsem asi tři týdny bydlel po 
všech možných místnostech a 
místech kunštátské fary. Vše 
jsem měl sbaleno v krabicích 
a ty jsem různě přesouval, 
rozbaloval a zabaloval podle 
toho, co jsem zrovna potře-
boval. Bydlel jsem všude a 
vlastně nikde, zkrátka ze mě 
byl bezdomovec. Ale teď už 
skutečně bydlím a jsem tomu 
nesmírně rád.
■ Co rád děláte ve volném 
čase? Sportujete, máte 
kolo a lyže?

Když je volno, najdu si čas 
na leccos. Nejsem příliš velký 
a už vůbec ne příliš aktivní 
sportovec, přesto jsou sporty, 
které mi nejsou cizí. Ty tzv. 
běhací (fotbal apod.) jsou mi 
absolutně vzdálené. Krom toho 
jsem na tyto sporty levý. Kolo 
– na to jsem líný, ale nebráním 
se tomu, jen je v tom malý 
háček. Kolo nevlastním. Lyže 
(běžky) jsem dostal v Bosko-
vicích na rozloučenou, takže 
to vnímám jako výzvu býva-
lých farníků, abych se sebou 
začal něco dělat. Hmmm... že 
by si všimli, že jsem přibral?  
Rád si něco pořádného přečtu 
a neodradí mě ani tloušťka 
knihy – slovníky ale vážně 
nečtu. Cestuji kamkoliv – chci 
toho navštívit ještě hodně (Iz-
rael, Anglie – Skotsko, Afrika 
– Egypt, Kilimanjaro, Austrá-
lie – Sydney..., Jižní Amerika 
– Rio de Janeiro, Machu Pic-
chu a další). Rád chodím po 
horách a lezu po skalách. Rád 
poznávám nové kultury a pro-
středí, rád se setkávám s lidmi. 
A někdy jsem ve svém volném 
čase rád, že nikoho nepotkám 
a že mám čas sám na sebe.

■ Kde jste byl letos na do-
volené? 

Moje letošní dovolená byla 
ve znamení hor a skal. Jel jsem 

NOVÝ FARÁŘ P. PETR KOŠULIČ.



Srpnové setkání sebranické farní rady
 sebráno v Sebranicích  anketa

s boskovickou mládeží na šest 
dnů do italských Dolomitů do 
oblasti Drautall, konkrétně 
do vesničky San Martino in 
Cassies (Gsiesertall). Je to 
oblast jižního Tyrolska, která 
patří Itálii, přesto je to ale ob-
last německy mluvící. Zde se

 nachází české pastorační cen-
trum Velehrad, které založil 
kardinál Beran v době svého 
exilu pro českou exilovou mládež. V roce 2007 bylo 
toto středisko převedeno pod 
správu Arcibiskupského kněž-
ského semináře v Olomouci a 
my jsme tam jako bohoslovci 
mohli každý rok jezdit. Letos 
jsem byl na tomto místě již 
posedmé a počítám, že příští 
rok se tam zase vrátím. A co 
mě tam tak láká? Je to posed-
mé, ale vždy je to jako poprvé. 

Nádherná příroda, ticho a klid. 
A pokud člověk neobchází jen 
turisticky „profláklá“ místa, 
ale jde do těch koutů pěšky 
hůř přístupných anebo do 
těch, kde již musí používat 
jištění (tzv. ferraty), pak 
objeví skutečné ticho, klid a 
nádherné obrazy hor. Objeví 
blízkost nebe a pocit malosti. 
Objeví i svá vlastní omezení 
a slabiny. A to všechno v něm 
vyvolává úžas nad krásou a 
velikostí Boží, nad Jeho silou 
a dokonalostí. Kdo to nezažil, 
ten nepochopí. Toto je pro mě 
odpočinek. Spadnou kameny 
zodpovědnosti, alespoň na 
malou chvíli. Člověk si uvě-
domí, že není pupek světa a 
neřídí svět, ale že to vše, do-
konce i jeho život, je v rukou 
Božích.

■ Co rád jíte?
Poslední otázka je jediná, 

na kterou neodpovím. Co 
mám rád, nikdy neřeknu. A to 
z jediného prostého důvodu. 
Nechci, aby mi bylo podstro-
jováno. To by se totiž mohlo 
velmi snadno stát, že bych měl 
své oblíbené jídlo každý týden 
a to by pak už nebylo oblíbe-
né. Co mám rád, ví jen pár 
jedinců a ti to mají zakázané 
říkat. Spíše bych měl říci, co 
nemám rád, ale to už víte: ryby 
a lidskou hloupost.

ptala se Alena Hladilová

P. Petr Košulič se narodil 
před 33 lety v Husto-
pečích. Na jáhna byl 
vysvěcen v červnu 2009, 
kněžské svěcení přijal o 

rok později. Jako jáhen 
působil rok v Letovicích, 
jako kaplan pak jeden 
a půl měsíce ve Velkém 
Meziříčí a poté následující 
dva roky v Boskovicích. 
Má jednoho bratra, jme-
nuje se příznačně – Pavel. 
Pavel s manželkou Veroni-
kou letos v listopadu oče-
kávají první přírůstek do 
rodiny. Jeho rodiče pochá-
zejí ze starých vinařských 
rodů oblastí Kloboucka a 
Hodonínska. Petr i Pavel 
museli již od dětství na vi-
nohradě pomáhat. Odtud 
pramení bratrova záliba 
ve vinařství, která pře-
rostla v jeho živnost. Mož-
ná jste někteří navštívili 
jeho vinný sklípek přímo 
v Hustopečích. 

Během úterního podvečera 
posledního srpnového týdne 
se v Sebranicích sešla farní 
rada. Ve stručnosti se podí-
vejme na stěžejní body, které 
se projednávaly. Hned úvo-
dem nutno podotknout, že se 
nejednalo o žádné rozvláčné 
seznamovací tempo s novým 
duchovním správcem farnos-
ti. Otec Petr nasadil svižný 
rytmus, každému měsíci 
v životě farnosti věnoval ná-
ležitou pozornost a alespoň 
pro mě z toho vyplynulo, že 
se farnost neocitne ve stoja-
tých vodách. A to je dobře. 
Doslova a do písmene bude 
příležitost rozvířit vlny na 
přehradě Křetínka, protože 
farnost obdržela dotaci na 
prorodinné aktivity, které 
v tomto případě byly využity 
k zakoupení nafukovacích 
člunů a stanů. Poslední záři-
jovou neděli bude tedy příle-
žitost vše vyzkoušet. 

Protože však osvědčená 
moudrost praví: napřed práce 
a potom zábava, sejdeme se 
(doufejme) v dostatečném po-
čtu na sobotní brigádě 22. září 
v 8 hodin u nové fary. Plácek 
za terasou si už dlouho říká 
o zkulturnění, takže vykopat 

rýhy a položit obrubníky by 
nám nemělo činit problém. 
Pokud se podaří založit i scho-
diště na terasu, můžeme při 
dožínkovém táboráku, který 
bude po mši svaté 28. září (sv. 
Václav) v 18 hodin v hodnotit, 
jak se nám to povedlo. Chuť do 
práce, dobrá svačina, pracovní 
pohoda a přízeň Panny Marie 
Sebranické jsou tradiční vý-
zbrojí sebranických brigádní-
ků. Nezbývá, než sepnout ruce 
a podívat se směrem nahoru, 
aby tomu bylo tak i nadále.

A máme tu říjen. Zde byla 
věnována pozornost misijní 
neděli a slavnosti výročí po-
svěcení kostela. Jak vše pro-
běhne, není ještě známo, ale do 
budoucna je zde prostor k úva-
hám a možnostem, jak uvedené 
okamžiky připomenout a pro-
žít. Jediné, k čemu jsme zatím 
dospěli, je, že nevíme přesné 
datum posvěcení sebranického 
kostela (odtušit můžeme pou-
ze století). To mě z pohledu 
kronikáře trošku trápí, takže 
pokud by měl někdo přesnější 
informace, jsou vítány.

Misijnímu jarmarku v pro-
sinci budou předcházet dvě so-
boty věnované výrobě věnečků 
a betlémů. Výtěžek z prodeje 

výrobků bude věnován na 
úhradu studijních nákladů 
adoptovaného děvčete. 

Jsme u prosince, v adventu 
je plánováno setkání věnova-
né lektorské službě. Účastnit 
se může kdokoliv, protože 
co, proč a jak se během boho-
služeb čte, může (a mělo by) 
zajímat nejen lektory, ale i 
všechny, kteří poslouchají.

A nyní zpět téměř do pří-
tomnosti. Tuto neděli proběhne 
požehnání aktovek školákům. 
Ale nenechme se ukolébat, že 
se nás to netýká. Věkové roz-
mezí má pouze dolní hranici 
šesti let. Horní věková hranice 
je věčnost. Při vyslání otce To-
máše na studia  zazněla v mod-
litbě při prosbě o požehnání ke 
studiu i tato slova: „Prosíme Tě 
za nás všechny, abychom se 
stále učili být Tvými služební-
ky, dej nám pokoru, odvahu a 
vytrvalost s jakou Panna Marie 
poznávala, přijímala a plnila 
Tvou vůli.“ 

Neboli hovory o víře pro do-
spělé startují 1. října v 19 hodin 
na faře. A v tomto bodě zůstává 
zápis stejný jako z minulé farní 
rady: kladně hodnoceno, po-
kračovat.

Jiří Votoček

Tisíce mladých lidí z celé 
republiky se v polovině 
srpna sjely do Žďáru nad 
Sázavou na celostátní setká-
ní mládeže. Několika účast-
níků z naší farnosti jsme se 
po návratu domů zeptali:
Co Tě na setkání mladých 
ve Žďáru oslovilo nebo 
zaujalo ?

Nebudu zmiňovat žádnou 
konkrétní přednášku, ka-
techezi, ani jinou část pro-
gramu, protože mě stejně 
nejvíc oslovuje ta atmo-
sféra, která je tam opravdu 
Velká a vůbec se vám odtud 
nechce pryč...

Míša

Celostátní setkání ve Žďáře 
na mě tak jako setkání v Tá-
boře a celosvětové v Mad-
ridu zapůsobilo velmi silně. 
Jsou to nezapomenutelné 
zážitky, které si s sebou po-
nesu celý život. Toto setkání 
jsem prožívala s některými 
našimi mladými z Kunštátu 
a jsem za ně velmi ráda. 
Velmi se mi líbila beseda 
s hercem a režisérem Jiřím 
Strachem, přednáška Marka 
Orko Váchy a večerní vigi-
lie s obnovou biřmování.

Marta
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POUŤ NA KULÍŠEK 
 neděle 9. září, 

odjezd autobusem 
14:16 od staré pošty

VARHANNÍ A PĚVECKÝ 
KONCERT

Ivo BARTOŠ  
Naďa BLÁHOVÁ

sobota 29. září, 17:00
kostel sv. Stanislava

Mimo jiné zazní skladby 
autorů: E. Bossi, 

J. S. Bach, CH. M. Widor, 
I. Bartoš

Vstupné dobrovolné.

 co nás čeká

Nejvíce mě zaujala samotná 
připravenost a organizace 
setkání. Organizátoři na-
chystali pro tisíce mladých 
z celé republiky množství 
svědectví, přednášek, mod-
liteb, koncertů, divadel, 
workshopů, katechezí, 
křížových cest, výtvarných 
dílen, sportů, scének apod. 
Nikdo neměl hlad, všichni 
měli kde spát, Byla tam 
přívětivá atmosféra a po-
tkala jsem mnoho kamará-
dů, které jsem už delší čas 
neviděla.

Alena

Z pohledu jednotlivých 
událostí mě zaujalo kázání 
kardinála Dominika Duky 
při páteční mši svaté. Cel-
kově mě zaujala příjemná 
atmosféra doprovázející 
celé setkání, kterou nám za-
jistil především Duch Svatý 
a obětaví pořadatelé. 

Dominik

Abych řekl pravdu, měl 
jsem trochu strach, protože 
jsem nevěděl, co od setkání 
očekávat. Nakonec jsem byl 
ale rád, že jsem jel a mohl 
prožít takové vzácné chví-
le s ostatními. Nejvíce mě 
oslovil a potěšil fakt, že nás 
mladých věřících je opravdu 
hodně!

Vašek

Když jede poprvé dítě na 
tábor, je to těžké jak pro ro-
diče, aby samými obavami 
a posléze steskem neuschli, 
tak pro dítě, které si není 
jisté, jestli to všechno bez 
maminky a tatínka zvládne. 
Letošní farní tábor se podle 
názorů našeho dítěte moc 
vydařil, přijelo nadšené. Jen 
nás bývalý pan farář jako 
rodiče ujistil, že „…zločinec 
z ní nikdy nebude…“ a to 
jenom proto, že v roli vraha 
ve hře „Městečko Palermo“ 
odmítala kohokoliv zavraž-
dit… To je přece dobrá 
zpráva, ne? Položili jsme 
jí několik otázek, abyste si 
alespoň taky trochu udělali 
obrázek:

■ Na co ses těšila nebo 
čeho ses bála? 

Bála jsem se, že se mi ně-
kdo bude smát – sice nevím 
kvůli čemu přesně, ale jak se 
člověk typicky bojí – důvod 
se vždycky najde. Těšila jsem 
se na holky, trochu na Sobotín 
a na soutěže. Věděla jsem, že 
tam určitě budeme v přírodě 
a ne jen pořád zavření někde 
v baráku.
■ A jaké to bylo, když jsi 
tam přijela? 

První dojem byl, že kluci 

mají lepší pokoje, neměli 
je tak počmárané. Novější. 
Byla jsem ráda, když Anet-
ka vyhrála v losování pokoj 
vzadu, měli jsme tam dveře 
a nikdo nás v poledním klidu 
nerušil. Jenže jak to ostatní 
zjistili, tak nám tam postupně 
nalejzali, že chtějí mít taky 
klid, po delší době nám ruply 
nervy a tak jsme je prostě do-
cela uctivě vyvedly z našeho 
pokoje ven. 
■ Kdo vám vařil? 

Nejdřív Hans myslím pekl 
kuře, polívku nevím, další 
den jsme měli rajskou, tu 
mám ráda. Měli jsme služby 
v kuchyni jako pomáhači, 
třeba mytí a utírání nádobí, 
my děcka jsme jen utírali. 
Asi dva tři dny před kon-
cem přijela Jana a pomáhala 
vařit. 
■ Co bylo za program? 

Ráno bylo buzení – ra-
níček, ranní hygiena, zvon 
zazvonil, tak jsme běželi po 
schodech a šli na horní hřiště, 
kde byla malá soutěž, chvilič-
ka pak na dooblečení, pak do 
jídelny na snídani. Po snídani 
a mezi obědem a svačinami 
různé hry a soutěže nebo 
procházky. Jednou jsme šli 
i v noci s papírkem na hřiště 
mezi svíčky, kde pobíhaly 

strašidla a poponášely nás, 
ale neměli jsme křičet, mně 
se to líbilo, a trošku jsem se 
bála. Úplně první den jsme 
na horním hřišti hledali svoje 
barevné podepsané šátky a 
to nás rozdělilo do skupinek, 
pak jsme šli na tůru, honili 
bandity, na konci byli dva 
vedoucí přivázaní ke kůlu a 
my jsme je měli odvázat a 
po svačině hledat ty bandity, 
co je svázali.Nejlepší byly 
soutěže mezi skupinkami 
v plnění úkolů.
■ Nestýskalo se ti? 

Někdy večer trochu jo, ně-
kdo tam i brečel, ale měla jsem 
svoje plyšáčky.
■ Co bylo nejlepší? 

Nejvíc se mi líbila hra na 
zlatokopy a odpolední klid, 
když jseem si mohla odpoči-
nout, chvilka volného času na 
hraní karet nebo čtení vtipů 
z Nezbedy. Občas jsme si 
kreslily a tak.
■ Co bylo nejhorší? 

Cesta autobusem, taky cho-
zení pěšky když jsme jen šli a 
nic nehrály.
■ Pojedeš příští rok zas? 

Budu se ještě rozmýšlet, 
abych věděla předem co chci. 
Ale když budou stejní vedoucí 
a děcka, tak jo. 

Irena a Viola Kintrovy

S takovou partou pojedu zas
Vzpomínka mámy a dcery na letní tábor pro menší děti

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
V ZŠ A MŠE SVATÉ PRO 

RODIČE A DĚTI 
začínají v týdnu od 24. září 
 Přihlášky do náboženství 
lze najít ve škole,v kostele, 

nebo na 
www.farnostkunstat.cz.

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
NA TOUBOŘI 

neděle 9. září, 11:00

MŠE SV. ZA HRNČÍŘE
u příležitosti 

XX. hrnčířského jarmarku

 neděle 16. září, 8:00
kostel sv. Stanislava

SLAVNOST 
SV. VÁCLAVA

 PÁTEK 28. ZÁŘÍ

mše sv. v 8:00 v Kunštátě, 
v 18:00 v Sebranicích.

POUTNÍ MŠE SV. 
V ÚJEZDĚ 

neděle 30. září, 11:00

ÚTERNÍ BIBLICKÉ 
VEČERY 

V KUNŠTÁTĚ
a

PONDĚLNÍ HOVORY 
O VÍŘE 

V SEBRANICÍCH
začnou od měsíce října. 

NÁVŠTĚVY 
KNĚZE 

U NEMOCNÝCH

Jste nemocní nebo máte 
v rodině nemocného 

člověka a chcete, aby vás 
navštěvoval kněz a 

přinášel vám 
eucharistii?

Kontaktujte duchovního 
správce P. Petra Košuliče

na telefonu 
604 538 482.

Návštěvy budou probíhat 
každý první pátek 

v měsíci 
v dopoledních hodinách.


