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Imaginární rozhovor 

 sloupek

 slovo na úvod

Slyšeli jste někdy slovo posví-
cení? Víte, co znamená tento 
výraz? 

Zamýšlel jsem se nad tím, 
když jsem hledal datum, kdy 
byl posvěcen kostel v Kunštátě 
a kostel v Sebranicích. A stej-
ně jsem ho nenašel. První asi 
vyvstane spíše otázka: Co to je 
kostel? Od ní se totiž odvíjejí 
odpovědi na otázky předchozí. 
Podíváme-li se do jazyků okol-
ních zemí, jako je Německo či 
Polsko, objevíme výrazy Kirche 
(něm.) nebo Kosćiól (pol.), kte-
ré označují současně dvě sku-
tečnosti. Kostel jako budovu, 
ve které se shromažďují věřící 
k bohoslužbám a současně také 
společenství věřících, tj. církev. 
V dalších jazycích je tomu ob-
dobně: španělsky a portugalsky 
– iglesia, francouzsky – égli-

se, italsky – chiesa, anglicky 
– church, rusky – cerkov. Vždy 
jedno slovo ve dvou význa-
mech: církev a kostel. 

Slovo kostel vychází z ro-
mánských jazyků a je ozna-
čením opevněného chrámu 
s hradbami, tedy jakéhosi hradu 
– kastelu (it. Castello - šp. Cas-
telo - angl. Castle). 

Ale zpět. Co to je kostel? 
Klasická odpověď by zněla:  
Budova, ve které se shromaž-
ďuje církev. Položme si jinou 
otázku: Co to je církev? Ap. 
Pavel píše: „Vy jste tělo Kris-
tovo a každý z vás je jedním z 
jeho údů“ (1Kor 12,27). Církev 
je tak mystickým (tajemným) 
tělem Kristovým.  Jsme sou-
částí celku Kristova těla, církve. 
Navenek je tato skutečnost vy-
jádřena skrze viditelnou realitu 
místa, kde se toto tělo Kristovo 
shromažďuje – kostel. Budova 

kostela je symbolem a zname-
ním našeho společenství – far-
ního společenství, je symbolem 
Krista. A je tak i postavena, ale 
o tom jindy. 

Tak a teď zpět na začátek: 
Co znamená výraz posvícení? 
Jaký je význam posvěcení 
kostela? Jedná se o znamení 
našeho vlastního posvěcení. 
Slavnost, kdy vnímáme skrze 
realitu budovy realitu našeho 
společenství.  „Nevíte, že jste 
Boží chrám a že ve vás bydlí 
Boží Duch?“ (srov. 1Kor 3,16) 
říká ap. Pavel a pak pokračuje: 
„Boží chrám je svatý – posvěce-
ný – a vy jste ten chrám“ (srov. 
1Kor 3,17). My jako jednotlivci, 
my jako farnost, my jako církev 
máme být posvěceni – být svatí 
pro Boha. A já si kladu otázku: 
„Je pro mě budova kostela vidi-
telným znamením mého osobní-
ho rozhodnutí ke svatosti?“ 

HRNCE V KOSTELE. Mše sv. u příležitosti XX. Hrnčířského jarmarku byla obětovaná za živé a 
zemřelé hrnčíře. Tradičnímu řemeslu odpovídala i výzdoba v presbytáři. FOTO: J. Suchomel

Sv. Stanislav: Co tu ještě 
děláš? Vždyť už je po jar-
marku a kostel se za chvíli 
zavírá! Ty nepospícháš 
domů?
Hrnčíř: Ale no právě. Už 
zase musím spěchat. Do 
hodiny abych to tady sbalil, 
pak se budu trmácet přes půl 
Čech a domů dorazím nad 
ránem. Zítra abych hned 
zase rozdělal hlínu, něco 
ukroutil a pak zase další 
štace, další jarmark, další 
trmácení. Přijde mi, že se 
nějak motám v kruhu.
Sv. Stanislav: Kruh je vám 
hrnčířům přece blízký, ne?
Hrnčíř: Ohromná legrace.
Sv. Stanislav: Tak se hned ne-
čerti, vždyť máš to své krouce-
ní docela rád, že je to tak?
Hrnčíř: To máš pravdu. 
Když se tak koukám na 
fresku zdejšího kostela, 
mám pocit, jako bych se-
děl doma u kruhu. Při vší 
pokoře, taky vládnu čtyřmi 
živly. Když chci udělat 
džbán, beru hlínu ze země, 
s pomocí vody z ní vyvolám 
tvar, ten pak v ohni vypálím, 
na vzduchu nabarvím a ne-
chám oschnout.
Sv. Stanislav: Je pěkné, že 
svému řemeslu rozumíš, na 
něco jsi ale zapomněl.
Hrnčíř: ???
Sv. Stanislav: Když se 
džbán podaří a naleje se do 
něj voda, v její hladině se 
odráží nebe. A ty jsi, milý 
hrnčíři, stejný jako ten 
džbán. Můžeš o tom pře-
mýšlet cestou domů.

Jiří David

P. PETR KOŠULIČ



 anketa
Někdejší (1992–1997) kun-
štátský a sebranický farář P. 
Josef Čermák přijal pozvání 
k přátelské návštěvě bývalé-
ho působiště a po dlouhých 

letech se znovu ocitl u oltáře 
v kostele sv. Stanislava. Po 
návratu na sever Čech jsme 
ho prostřednictvím internetu 
požádali o odpověď na ně-
kolik otázek.

■ Když jste se při středeční 
mši svaté objevil před far-
níky a promluvil do mikro-
fonu, měl jsem pocit, jako 
bychom se naposled viděli 
včera a ne před patnácti 
lety - zkrátka žádné oťu-
kávání, kontakt okamžitě 
naskočil. Vnímal jste to 
podobně?

Vnímal. Mělo to však 
svůj vývoj. Když byl domlu-
ven termín možné návštěvy 
v Kunštátě, podíval jsem se 
na mešní texty Božího slova. 
Byly krásné.  Před cestou 
jsem ještě nahlédl v OK-
NO – ne kvůli výstroji, ale 
abych zjistil, v jaké kondici 
se farnost nachází. Výpověď 
OKNA byly slibná. A potom 
jsme již byli v Kunštátě a 
v kostele sv. Stanislava jsme 
mohli prožívat skutečnost, že 
každá mše svatá je vrcholem 

naší dosavadní životní pouti. 
Byl jsem s vámi v této chvíli  
šťastný. V katolickém kostele  
kdekoli na světě jsme přece 
doma. Bohu díky!

■ Jel jste k nám s připra-
veným plánem, co všechno 
chcete v Kunštátě a okolí 
během středy a čtvrtku 
stihnout, nebo jste to ne-
chal zcela na hostitelích? 
Podařilo se všechno spl-
nit?

Domluvena byla mše svatá 
v kostele a setkání ve farní 
kavárně. Měl jsem možnost 
zakusit milé přijetí ze strany  
otce Petra. Vážím si toho.

Odpoledne jsem zašel na 
hřbitov ke hrobu P. MUDr. 
Ladislava Kubíčka. Zúčastnil 
jsem se před osmi lety roz-
loučení v Litoměřicích, ale na 
pohřeb do Kunštátu jsem se 
již nedostal. Byla příležitost 
nyní. Mohl jsem se zastavit 
také u hrobu pana děkana P. 
Vincence Bednáře, u kterého 
jsem byl kdysi v Boskovicích 
kaplanem. Jeho moudrá slova 
o plánech a aeroplánech jsem 
v kostele zmínil. Procházel 
jsem asi hodinu po „svatém 
poli“ a připomínal si a modlil 
se za ty, kteří tam odpočívají. 
Mnohé z nich jsme tam kdysi 
také doprovodil. 

V podvečer jsme slavili  
mši svatou se všemi, kteří 
mohli a chtěli přijít, nemocní 
s námi byli spojeni duchovně. 
Velkou radost jsem měl z pří-
tomných dětí.

Setkání na faře bylo s lás-
kou připravené a velmi milé. 
Ani jsem nemohl se všemi 
pohovořit. Děkuji vám za vše. 
Pán vám vše odměň.

Jako přidaná hodnota byla 
ještě mše svatá na Lipce 
ve čtvrtek ráno. A společná 
modlitba s kněžími a jáhny 
v Boskovicích na začátku 
jejich setkání. Sebranickou 
farnost  zdravím a farníkům 
žehnám .

To, co nám Pán Bůh připra-
vil a daroval, jsme s vděčností 
přijali a společně prožili.
■ Nechci pochlebovat, ale 
v šedesáti letech – stejně 
jako tehdy v pětačtyřiceti 
– stále působíte jako šťast-
ný, spokojený a vyrovnaný 
člověk. Prozraďte, jak se 
k tomu dá dopracovat.

Všechno je na prvním 
místě milost. Kdysi, ještě za 
minulého režimu, jsem psával 
dětem do památníku velmi 
stručnou šifru: Gal 2,20. Kdy-
by někdo neměl po ruce NZ, 
uvedený text je: „Žiji ovšem, 
ale to už nejsem já, nýbrž ve 
mně žije Kristus. Ale tento ži-
vot v těle žiji ve víře v Božího 
Syna, protože on si mě zami-
loval a za mě se obětoval.“ 

Připisoval jsem jim tam, 
aby se takto snažily napl-
nit svůj život a to jsem jim 
v modlitbě vyprošoval. Na 
Jeho lásku se snažím odpoví-
dat láskou svou. 

Snažím se za všechno dě-
kovat. Za dobré je to snadné. 
Na téžké věci jsem dostal 
návod od jednoho starého 
kněze, který říkal: „Za co 
dokážeš Pánu Bohu upřímně 
poděkovat, to tě nezraní.“ Je 
v tom velká pravda.

-red-

P. Josef Čermák (nar. 1952) je  
farářem a děkanem v kostele 
Povýšení sv. Kříže v Kadani 
v litoměřické diecézi, kam v 
roce 1997 odešel z Kunštátu. 

Hloubka víry, radost, po-
vzbuzení, slavnostní chvíle. 
I těmito slovy reagovali far-
níci z Kunštátu a Sebranic 
na návštěvu otce Čermáka.

Ptali jsme se jich:
Čím Vás potěšilo nebo co 
ve Vás zanechalo setkání 
s P. Josefem Čermákem?

Eva KAMENÍKOVÁ:
P. Čermákovi patří velký 

dík, že do Kunštátu z takové 
dálky přijel a umožnil nám 
společně slavit mši svatou a 
strávit příjemný večer. Během 
vyprávění otce Josefa jsem 
si uvědomila, že hodně věcí 
bereme jako samozřejmost a 
tak si často nevážíme toho, 
co máme, ať už je to v rodině 
nebo jen to, že můžeme jít v 
zimě na mši svatou do osvět-
leného a vyhřátého kostela. 
Vybavuje se mi také věta z 
kázání: „Člověk má plán, pán 
Bůh z něho udělá aeroplán“. 
Omlouvám se, pokud je cita-
ce nepřesná, ale jak jsem se 
v letošním roce několikrát na 
vlastní kůži přesvědčila, je to 
věta pravdivá. Na otce Josefa 
budu vždy vzpomínat jako na 
člověka velmi laskavého, ne-
sobeckého, připraveného vždy 
pomoci, člověka se smyslem 
pro humor a s hlubokou vírou.

Roman HOUDEK:
Velice mě potěšilo, že si 

otec Čermák udělal čas a 
přijel do Kunštátu, kde jsme 
se mohli i s rodinou setkat.  
Z každého setkání by se měl 
každý věřící člověk radovat, 
protože na konci pozemské-
ho života se snad setkáme u 
našeho Pána v nebi. Proto je 
dobré se na setkávání připra-
vovat už tady na zemi.

Zanechalo to ve mně mno-
ho krásných vzpomínek, ale 
i povzbuzení a posílení v mé 
víře. Protože všichni dobře 
víme, že otec Čermák umí 
povzbudit každým svým slo-
vem a vnést světlo či radost 
do našich srdcí.

Miriam TAŠKOVÁ:
Setkání s P. Josefem Čer-

mákem ve mně zanechalo ve-

Snažím se za všechno děkovat, říká P. Josef Čermák 

NA KONCI MŠE SV. „Mám radost, že jsou tu také děti…“



BABÍ LÉTO NA PŘEHRADĚ. Sebranické rodiny vyrazily v první podzimní den na Křetín-
ku testovat farní nafukovací plavidla. FOTO: J. Votoček

 sebráno v Sebranicíchlice pozitivní a příjemný pocit. 
Vyprávění jeho příběhů snad 
každý pozorně poslouchal 
a  neuvěřitelně se soustředil, 
aby si ho poslechl celý. I po 
tak dlouhé době, co tu nepů-
sobí, si stále pamatoval jména 
svých oveček a nezapomněl 
při mši svaté ani na ty, co nás 
již opustili na věčnost. Byla to 
slavnostně strávená chvíle ve 
všedním dni. 

Marie PAVLIŠOVÁ:
Když jsem P. Čermáka 

uviděla po několika letech 
u oltáře, napadlo mě, že se 
za dobu, co odešel z naší 
farnosti, ani moc nezměnil. 
Stále ten usměvavý, tichý a 
vstřícný člověk, jakého jsme 
jej znali.  Ale přece jen na mě 
zapůsobila jeho obrovská od-
danost P. Bohu a radost, s ja-
kou šíří víru v místech, kde 
by se to mohlo někomu zdát 
zbytečné nebo marné. Vždyť 
jeho vyřčená slova „…i malé 
světélko ve tmě svítí…“ nebo 
„...zde v Kunštátě je krásně, 
ale tam v Čechách je také 
krásně…“ jsou důkazem toho, 
s jakou láskou své poslání vy-
konává.

P. Čermák připomenul, že 
kříž ho provází celým jeho 
životem (nyní má ve své 
farnosti kostel Povýšení sv. 
Kříže) a jak je pro nás kříž 
důležitý – je to  jasně daná 
jistota! Na závěr zdůraznil, 
jak velikou radostí bylo pro 
něj slavit s námi mši svatou. 
Stejnou radostí, povzbuzením  
a obohacením byla mše sv. i 
následující společně strávené 
chvíle  na faře  pro nás pří-
tomné. 

Díky Otče Josefe za ná-
vštěvu v Kunštátě, Vaše další 
kroky budeme provázet mod-
litbou.

Jindřich PAVLŮ:
Kromě samotného příjezdu 

P. Čermáka mě potěšila hojná 
účast farníků na mši svaté. 
Mnozí z nich si vzhledem k 
svému věku na působení otce 
Josefa v naší farnosti nemo-
hou moc pamatovat. Přesto 
doufám, že zažili sílu jeho 
víry tak, jako já při každém 
setkání s ním.

Jak již bylo v minulém čísle 
Okna uvedeno, v neděli 23. 
září proběhlo rejdění po Kře-
tínce na nafukovacích člu-
nech. Ty ještě před svým od-
chodem pořídil otec Tomáš z 
dotací pro farnost Sebranice. 
Čluny jsou dva, přičemž kaž-
dý pojme čtyři osoby. 

Na křetínské přehradě se 
sešla většina sebranických 
rodin. Tatínci si vzali na 

starost nafukování člunů, 
což nebylo nijak náročné, 
takže po kratších přípravách 
se mohli nalodit první odváž-
livci. Však už netrpělivě po-
skakovali okolo. Počasí nám 
přálo, sluníčko pěkně svítilo, 
zkrátka krásný podzimní den. 
To se pak není co divit, že si 
čluny vyzkoušely i maminky, 
které zpočátku tvrdily, že bu-
dou raději pouze přihlížet ze 

břehu. Jízdu si nakonec moc 
pochvalovaly. 

Děti by jezdily až do se-
tmění a ač se to nezdálo, ze 
člunů jsme je museli vyhá-
nět. Byly vysílené z veslo-
vaní, hladové, ale spokojené. 
Vypadá to, že dva čluny jsou 
málo… 

Díky, Pane, za krásné od-
poledne!

Míla Čechová

Jízdu v nových člunech si pochvalovaly i maminky 

PRÁCE JE POŘÁD DOST. V sobotu 22. září se sešlo několik mužů z farnosti, aby se pus-
tili do úpravy prostranství za novou farou. Mezi zahajovacím a závěrečným deštíkem stihli 
založit nové schodiště a usadit obrubníky okolo svahu před terasou. Zbývá položit dlažbu na 
schodišti a dokončit terénní úpravy svahu. Možnost přiložit ruku k dílu bude opět v sobotu 
6. října v 8 hodin.  FOTO: J. Votoček
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Na listopad se chystá „dušičková dílna“ 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
NA „DUŠIČKY“

 Slavnost Všech svatých
 1. listopadu

17:00 Sebranice
18:30 Kunštát (farní kostel) 

Památka zesnulých
2. listopadu

17:00 Sebranice
18:30 Kunštát (kostel na 

Lipce).

 co nás čeká

MŠE SVATÁ 
NA PODĚKOVÁNÍ 

ZA ÚRODU
v neděli 7. října v 8:00
v kostele sv. Stanislava.

CYKLUS ÚTERNÍCH  
VEČERŮ NAD PÍSMEM

V KUNŠTÁTĚ
začíná v úterý 2. října 

v 19:00 na faře.
PONDĚLNÍ HOVORY 

O VÍŘE 
V SEBRANICÍCH

aneb náboženství pro 
dospělé

začínají v pondělí 1. října 
v 19:00 na faře

Svátek Všech svatých a 
Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé – tedy „dušič-
kový čas“ je dobrý k tomu, 
abychom si my dospělí srov-
nali v hlavě, co je v životě 
důležité a co není. 
Někdy je to těž-
ké, ještě těžší je 
to umět vysvětlit 
dětem. Katechet-
ka Irena Kintrová 
zve všechny děti 
od pěti do jede-
nácti let na faru 
na „dušičkovou dílnu“, a 
to 2. listopadu v 15 hodin. 
Mluvit se bude o tom, co to 
znamená být svatý, kdo je 
věrný zemřelý, číst budeme 

z obrázkové knížky „Když 
dinosaurům někdo umře“. 
Vyplníme úkoly z pracovní-
ho listu pro mladší i starší 
děti, vyrobíme si ozdobnou, 
zaručeně nehořlavou svíčku 

a budeme mluvit 
o naději. Děti by 
měly i díky tomu 
pochopit rozdíl 
mezi  křesťan-
skými svátky a 
americkou tradič-
ní oslavou svátku 
Haloween, na kte-

rou si hrají ve škole nebo ve 
školce. Menší děti, vezmětě 
si s sebou i maminky, ať to 
vyrábění zvládnete.

-ik-

Přesto, že letošní léto bylo veli-
ce teplé a suché, úroda v našich 
zahrádkách i na polích  nebyla 
malá. Ti, kteří úrodu sklízeli i 
ti, kteří ji budou jen konzumo-
vat, za to mohou přijít vzdát 
díky do kostela sv. Stanislava 
v neděli 7. října. Na ranní mši 
svaté v osm hodin proběhne 
poděkování za úrodu. Kos-
tel bude vyzdoben výpěstky 
z našich polí a zahrádek. Slav-
nostní bude také obětní průvod 
spojený s přinášením darů 
země a přímluvami.

-hv-

Poděkujeme za úrodu

Všechny srdečně zveme na 
přednášku věnovanou misiím, 
která se uskuteční v neděli 21. 
října v 17 hodin ve farní kavár-
ně. Přednášejícím bude P. Petr 
Cvrkal, rodák z Boskovic, který 
působil na misiích v Bulharsku. 

Od 15 hodin bude probíhat 
na faře výtvarná dílna, ve které 
budeme vyrábět anděly, kteří bu-
dou prodáváni v našem kostele 
v době adventní. Výtěžek bude 
věnován na další školní rok pro  
adoptované děti z Indie. 

Prosíme rodiče, zvláště 
maminky, aby přišli vyrábět 
společně se svými dětmi, aby 
nám šla práce lépe od ruky.

-hv-

Misijní odpoledne 

Od středy 26. září se rozebě-
hl již tradiční cyklus středeč-
ních mší svatých pro děti a 
rodiče. I letošní ročník bude 
postavený na biblických pří-
bězích, ale pozornost bude 
zaměřena zejména na zvířa-
ta. Každý týden objeví děti 
jedno zvíře, o němž se na 
stránkách bible hovoří, jeho 
obrázek si odnesou domů do 
alba a společně také postup-
něvytvoří  jeden velký obraz 
Naším cílem je poukázat na 

to, že každé zvíře, i to nej-
obávanější a nejobyčejnější, 
tak i každý člověk, má v 
božím plánu svoje místo, 
přispívá svým dílem k cel-
kovému obrazu stvoření, 
který jedním dechem chválí 
svého stvořitele. 

Mše svaté začínají vždy 
v osmnáct hodin a hodinu 
předtím probíhá na faře nácvik 
rytmických písní pod vedením 
Evy Horákové.

-mol-

MŠE SVATÁ 
S NOVOKNĚZEM 

P. Martinem KOHOUTKEM,
kaplanem v Boskovicích 

v neděli 14. října při mších sv.
v 8:00 a 11:00 v Kunštátě,

v 9:30 v Sebranicích.

Po bohoslužbách bude násle-
dovat novokněžské požehnání.

MISIJNÍ NEDĚLE
v neděli 21. října,

při všech mších sv. sbírka 
na Misie, 

od 15:00 program pro děti
na faře v Kunštátě 

od 17:00 přednáška ve farní 
kavárně.

SLAVNOST 
POSVĚCENÍ KOSTELA 

 

„POSVÍCENÍ“

v neděli 28 října
v Kunštátě i Sebranicích.

Rozpis výuky nábo-
ženství pro školní rok 

2012/2013
1. ročník – st. 11:45–12:30 

(Mgr. Kintrová)
2. ročník – po. 11:45–12:30 

(Mgr. Kintrová)
3. ročník – út.12:45–13:30 

(P. Mgr. Košulič)
4. ročník – st. 12:45–13:30 

(P. Mgr. Košulič)
5. ročník – pá.12:45–13:30 

(P. Mgr. Košulič)
6. ročník – út. 13:40–14:25 

(P. Mgr. Košulič)
7. ročník – st. 13:40–14:25 

(P. Mgr. Košulič)
8. a 9. roč. – pá. 13:40–14:25 

(P. Mgr. Košulič)
ZŠ Nýrov – čvrtek 13:00
Sebranice – čtvrtek 14:15

Mše pro rodiče a děti právě začínají
Letošní téma: Chvála stvoření

Je skvělé, že se jako far-
nost umíme sejít při nějaké 
příležitosti a ještě lepší je, 
že vždycky někdo šikovný 
přinese i něco na zub. To 
je velice oblíbená součást 
oslav (kromě tekutých darů 
země). Všem, kdo už takhle 
pekli a vařili, patří veliký 
dík! A teď mám pro vás 
dobrou zprávu: vaše nádoby, 
pekáče, tácy, podložky pod 
dorty, talíře a plastové misky 
s víčky nemusíte oplakávat! 
Nebyly snědeny! Leží ve 
farní kavárně na okně hned 
vpravo za vchodovými dveř-

mi a vyhlížejí, kdy si pro ně 
přijdete. Nebojte se nádobí 
alespoň navštívit a pro-
hlédnout, možná vám vaše 
vlastní kusy odpustí čekání 
a půjdou rády zpět domů. 
Pokud by se jim doma moc 
stýskalo, můžete je zase při 
nějaké příležitosti naplnit a 
pustit na faru na návštěvu. 

Farní kavárna je pro všech-
ny farníky otevřená vždycky 
v neděli po ranní mši svaté, 
jinak po domluvě s p. farářem. 
Vaše nádobí vám bude vděčné, 
že jste na něj nezapomněli!

-ik-

Máte na faře nějaké nádobí?
Přijďte si pro ně

„Děti by měly 
i díky tomu po-

chopit rozdíl mezi  
křesťanskými 

svátky a americkou 
tradiční oslavou 

svátku Haloween.“


