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Jenom dvě

 sloupek

 slovo na úvod

Naše myšlenky se v tomto ob-
dobí mohou točit kolem dvou 
slov – svatí a zemřelí. Dvě 
slova, která spolu vzájemně 
souvisejí. Možná právě proto 
jsou v tradici církve spojeny 
dva svátky: Slavnost všech 
svatých a Památka všech věr-
ných zemřelých. 

Se svatými se setkáváme 
v podobě strnulých soch a ob-
razů. Asi i díky tomu nám ustr-
nul pojem svatosti do líbezné 
dokonalosti a bezchybnosti 
tvarů nejen materiálních, ale 
i duchovních. Kdo je svatý? 
Odpovědi dětí v náboženství 
na otázku: Kdo je svatý? nás 
možná pobaví. Svatý je mrt-
vý, svatý má před jménem 
zkratku sv., svatý má kolem 
hlavy kruh… Ale mohou nás 
i poučit – svatý je ten, kdo 

nikdy nežil, je legendou nebo 
pohádkou; svatý je ten, kdo 
má před jménem titul o který 
se musel zasloužit dlouhým a 
vytrvalým studiem a dokona-
lým zvládnutím všech zkou-
šek, a o kruhu ani nemluvě. 
Tyto pokřivené významy děti 
nevnímají, ale my bychom je 
vnímat měli. Svatý může být 
živý víc, než myslíme. Svatý 
nosí titul, ale nepotřebuje k to-
mu dlouhá studia a heroické 
činy. 

V čem je svatost? Svatost, 
která se uskutečňuje ve všed-
nosti našich dnů a stereotypu 
našich domácností. Svatost, 
která vyrůstá z vědomí povin-
nosti a odpovědnosti ve všed-
ních maličkostech. Veliké věci 
umím dělat, ale malé věci umí 
dělat málokdo. Být viděn a zá-
řit umím, ale být malým svět-
lem v temné noci, které neu-

stále svítí a nehasne, to opět 
umí málokdo. Být nablízku, 
když je potřeba, být člověkem 
pohotovým ke službě, tomu 
se říká svatost. Matka Tereza 
není svatá svými heroickými 
činy, zjeveními ani slovy, ale 
svou láskou – byla tam, kde 
být měla. I já mám být tam, 
kde být mám – být věrný. To 
je cesta svatosti, která je na-
máhavá a vyčerpávající. Plná 
překážek, selhání, pochybnos-
tí a bolestí. A zde je místo pro 
svatost, která se osvědčuje ve 
věrnosti. Věrnost činí člověka 
svatým; věrnost až k (do) smr-
ti. Věrnost není výsadou, ně-
čím zvláštním, výjimečným, 
ale je tím nejzákladnějším 
základem existence člověka a 
života. Věrnost Bohu, druhým 
a sobě. Proto také ne všichni 
svatí jsou zemřelí a ne všichni 
zemřelí jsou svatí.

S KARDINÁLEM. Zástupci kunštátské Kolpingovy rodiny vyrazili do Žďáru nad Sázavou na oslavu 20. výro-
čí založení Kolpingova díla v ČR. Na zámku Kinských zastihli i pražského arcibiskupa Dominika Duku.

Do prvního ročníku kunštát-
ské devítiletky nastoupilo 
letos v září víc než třicet 
dětí. Z nich jenom dvě – jed-
no v áčku a jedno v béčku 
– chodí do náboženství. 
Pohled do statistiky říká, že 
přinejmenším za posledních 
deset se nikdy nic takového 
nestalo. Počty byly vždycky 
vyšší. 

Je vůbec potřeba, aby děti 
do náboženství chodily? K 
čemu jim to je? Angličtina 
nebo hudebka jsou pro jejich 
budoucnost důležitější a až 
vyrostou, samy si vyberou, 
čemu uvěří. 

Někteří třeba uvěří v peníze 
a celý život postupně promění 
ve snahu zbohatnout. Druzí v 
kariéru a dobré místo, a tak si 
pomocí ostrých loktů budou 
dobývat místo na slunci. Ob-
jeví se i takoví, kteří všechno 
vsadí na rodinu, na své manže-
ly a manželky, na své děti a děti 
svých dětí. A ti nejodvážnější 
řeknou, že věří jen sami sobě.

Co na to povědět? Že mi to 
nestačí? Že to je trochu jako 
stavět dům na písku? Že je tu 
ještě jedna cesta? Cesta úzkou 
branou. Jít tudy znamená od-
povědět Tomu, který šel první. 
Jít tudy znamená připojit svoje 
stopy k těm Jeho, a tak stezku 
možná nepatrně rozšířit pro 
další chodce. Jít tudy znamená 
odpovídat na ono „Bůh tak mi-
loval svět, že dal svého jediné-
ho syna...“ Jít tudy znamená 
být tam, kde být mám. 

Tak kterou cestou pošlu 
svoje děti?

Monika Lepková

P. PETR KOŠULIČ



V neděli 21.října jsme mohli 
prožít den spojený s misiemi. 
Na ranní mši svaté jsme vypo-
slechli list věnovaný misiím. 
Sbírka byla určena na stejný 
účel a vynesla 21.366 korun. 
Všem dárcům srdečně děku-
jeme.

Odpolední program začal 
v 15 hodin. Přestože bylo vy-
soké datum, počasí nám přálo 
a mohli jsme si pracovní stoly 
nachystat přímo na farním 
dvoře. Málokdo si dovedl 
představit, že z připravených 
materiálů , kterými byly kusy  
dřeva, lepenkové krabice, po-
lystyrénové kuličky a sádrové 
obvazy se dá vytvořit anděl.  
Když byl první na světě, kaž-
dý si našel činnost, která mu 
šla. Někdo vystřihoval křídla, 
jiný sádroval, nejmenší nosili  
nasádrované  součásti do naší 
přírodní sušičky na místo, kde  
sluníčko nejvíce hřálo. I pan 
farář vytvořil svého anděla a 
ten bude mít při prodeji jistě 
vysokou hodnotu. Jelikož nám 
zbyla chvíle času, vyrobili 
jsme ještě několik zapicho-
vátek do květináčů s vánoční 
tématikou. Výtěžek z prodeje, 
který se uskuteční některou 
z adventních nedělí, bude 
věnován našim adoptovaným 
dětem z Indie – Meghaně a Ra-
vivarmovi. Pro pokrytí nákladů 

jednoho školního roku obou 
dětí je zapotřebí částka deset 
tisíc korun.

V 17 hodin začala v ka-
várně beseda se salesiánem  
Petrem Cvrkalem, rodákem 
z Boskovic, který působil na 
misiích v Bulharsku. V úvodní 
části jsme se dozvěděli spoustu 
informací o krajině, obyva-
telstvu, sociálních poměrech, 
místních zvycích, typických 
jídlech a dokonce jsme vyluš-

tili i pár bulharských slovíček. 
Druhá část byla již zaměřena na 
působení české salesiánské ko-
munity. V Bulharsku se hlásí ke 
katolíkům jen 0,6 procent oby-
vatelstva. Česká misijní stanice 
slaví mši svatou východním 
obřadem, který je takřka stejný 
jako pravoslavný. Čeští misi-
onáři  působí v šesti městech 
zhruba uprostřed Bulharska. 
Zaměřují se především na práci 
s rómskou komunitou. Rómové 

v Bulharku patří k nejchudší 
vrstvě, často nemají vzdělání 
a jsou nezaměstnaní. Salesiáni 
zakládají střediska mládeže a 
pořádají různé kroužky, bib-
lické hodiny, doučování apod. 
V neděli společně slaví mši 
svatou, které se účastní padesát 
až sedmdesát dětí. K mimo-
řádným činnostem patří víken-
dová tématická setkání a letní 
tábory.

Snem českých misionářů 
v Bulharku je vybudování no-
vého střediska mládeže v městě 
Stará Zagora. Pozemek na stav-
bu je již zakoupen a projekt díla 
hotov. Finanční náročnost je 
obrovská a nepočítá se s vybu-
dováním v blízké budoucnosti. 
Misionáři zatím pracují pouze 
s dětmi a mládeží, chtějí ale 
také začít pracovat s dospělými 
a pořádat pro ně vzdělávací a 
rekvalifikační kurzy.

Petru Cvrkalovi děkujeme 
za jeho zajímavé a poutavé  
vyprávění. My ostatní můžeme 
na misie přispět  finančním ob-
nosem i modlitbou podporující 
těžké poslání misionářů. 

Helena Videmanová

Náš kostel je čistě a krásně 
opravený, s novou střechou. 
Rád by tak zářil i zevnitř. 
Hledají se proto ochotné 
pomocné ruce, které by 
se přidaly ke stávajícím 
dobrovolným uklízečům. 
Pište se prosím na seznam 
vzadu v kostele. Vítáni 
jsou jednotlivci, mládež, 
ženy v rozpuku i zrání, 
muži co se nebojí práce a 
výšek. Prosím, vyslyšte vo-
lání všech nevysmýčených 
koutů a přidejte se, stačí 
přijít dvakrát do roka a váš 
kostel vám bude vděčný!
Nabízíme zdarma k vy-
zkoušení práci s hadrem, 
mopem, ježdění s úklido-
vým strojem, lití saponátu 
do vody, leštění, cídění, 
zametání. Neváhejte, praco-
vat můžete svým tempem a 
klidně přesčas. 

Farní rada

Prosíme, pomozte 
s úklidem

Misijní neděle v Kunštátě: peněžní sbírka, sádroví andělé i živý misionář 

Po několika letech příprav, 
zpracování projektové doku-
mentace a hledání možností 
financování byla na konci 
října dokončena první etapa 
rekonstrukce kaple ve Zbra-
slavci. Letošní práce byly 
zaměřeny hlavně na opravu 
střešní a stropní konstrukce.

Co se tedy všechno podaři-
lo? Byly vyměněny poškozené 
prvky krovu, doplněn záklop 
stropu nad lodí a vyměněna 
stropní konstrukce ve věži. 
Uchycení střešních šablon 
již bylo dožilé a tak bylo 
nutné provést jejich celkové 
přetlučení. Klempířské prvky 
spojené se střechou byly opra-
veny, popř. vyměněny. Celá 
plocha střechy byla obrouše-

na, očištěna a opatřena novým 
nátěrem červené barvy. Stav 
oken ve věži neumožňoval 
jejich opravu a tak musela být 
všechna vyměněna. Podařilo 
se vyčistit půdní prostor, polo-
žit novou podlahovou krytinu 
z PVC na kůru a celá kaple 
byla uvnitř nově vymalována.

Tato rekonstrukce stála 
bezmála 420 tisíc korun a 
mohla být realizována jen 
díky získané dotaci z progra-
mu MAS Boskovicko a také 
díky finančním příspěvkům 
ze strany Obce Zbraslavec a 
SDH Zbraslavec, za což jim 
patří náš velký dík. 

Během léta byly dále do-
končeny venkovní sanační 
omítky na kostele v Sebra-

nicích. Jak si mnozí mohli 
všimnout, práce probíhají 
rovněž na opravě kostela Sv. 
Ducha na hřbitově a na opra-
vě střechy nad budoucí farní 
klubovnou ve dvoře. Obě 
opravy by měli být dokonče-
ny během měsíce listopadu.  
Jejich zhodnocení a přípravě 
investic na rok 2013 se bude-
me věnovat v dalších číslech 
OKNA.

Závěrem chceme vyslovit 
zvláštní poděkování oběta-
vým farníkům, kteří svépo-
mocí provedli demontáž a 
odvoz střešní tašky z opravo-
vané střechy na farním dvoře. 
Díky jejich úsilí farnost ušetří 
zhruba deset tisíc korun. 

za ERF Petr Sojka

Skončila první etapa rekonstrukce kaple P. Marie Karmelské 

VÝROBA ANDĚLŮ. Misijní odpoledne přilákalo na farní 
dvůr i tatínky.



 sebráno v Sebranicích

Milé a inspirující. Tak by 
se dalo nazvat setkání žen-
-maminek ze sebranické a 
kunštátské farnosti, které pro-
běhlo v polovině října. Sešly 
jsme v Sebranicích na faře, 
proběhlo vzájemné seznámení 
a také přivítání paní Markéty 
Kánské, kterou jsme mezi nás 
pozvaly a která náš společný 
večer zpříjemnila pěkným 
povídáním. Tématem bylo při-
blížení postavy Panny Marie 
coby „obyčejné ženy“, která 

žila svůj život právě tak jako 
my, jen ho celý dokázala plně 
odevzdat a vložit do Božích 
rukou. Právě toto povídání 
mělo pro mě opravdu velkou 
hloubku, protože jsme byly 
vybídnuty k tomu, abychom 
se zamyslely i my nad svými 
životy, nad posláním ženy-
-matky a nad všemi krásnými 
a příjemnými věcmi s tím 
spojenými.

V další části společného ve-
čera došlo i na poznávací hry, 

při kterých jsme se pobavily a 
zasmály a ve finále jsme se od 
našich kunštáckých žen nauči-
ly, jak vytvořit krásné podzim-
ní růže, na které přivezly asi tři 
plné igelitky listí.

V pozdních večerních hodi-
nách jsme se rozloučily s tím, 
že v brzké době podobné se-
tkání určitě zase zopakujeme. 
A tak bychom chtěly pozvat i 
ty, kterým to tentokrát nevyšlo 
nebo o setkání nevěděly.                                                   

Milada Hladilová                                                        

Na prvním večeru pro ženy se povídalo, hrálo i vyrábělo

Naše první hodina náboženství 
(hovorů o víře) pro dospělé se 
nesla v duchu uspořádanosti 
prostoru a věcí v kostele. Proč 
máme hlavní a boční oltáře, 
co je vlastně v kostele postra-
datelné a co naopak ne, kde by 
se co mělo změnit atd. Mnozí 
z nás jsme netušili, že sedes 
(židle, na které sedí kněz) by 
měl být „přikurtován“ k ze-
mi, aby s ním nebylo možno 
hýbat. Vzpomněla jsem si, že 
když jsem jako malá pomáhala 
v kostele s úklidem, tak jsme 
odsunovali v kostele snad vše, 
s čím šlo pohnout, vymetali a 
vysávali skryté pavučinky a 
sedes jsme vždy šupli přibliž-
ně na stejné místo. 

Také jsme si objasnili, co je 
oltář a co je obětní stůl. Chví-
lemi jsem měla pocit, že se 
snad všichni ztrácíme a jsme 

zmatenější než na začátku. 
Tudíž hurá na další hodiny 
náboženství. Snad budeme 
chápavější.

Druhá a třetí hodina nám 
měla usnadnit orientaci v na-
šich gestech a postojích. Zde 
bych zmínila, že asi nikdo 
z nás zcela přesně nevíme, 
kdy pokleknout, kdy kle-
čet, nebo kdy při mši svaté 
povstat, poklonit se atd. Že 
zkrátka sjednocení ve všech 
farnostech bude ještě dlouho 
trvat, a občas někdy někde 
vstaneme, když všichni sedí a 
naopak. Nutno také dodat, že 
jiný kraj, jiný zvyk, ale také 
jiný kněz, jiné požadavky. Tak 
jsme například s humorem 
konstatovali, že lektor při-
cházející zprava se pokloní, 
protože při přechodu z lavice 
k ambonu se jeho směr kříží 

se svatostánkem, kdežto lek-
tor přicházející zleva – pokud 
„proklouzne“ a nebude křížit 
směr se svatostánkem – by 
se ani uklonit nemusel. Ale 
to byla jen veselá poznámka, 
všichni doufáme, že od po-
slední hodiny náboženství se 
lektoři nebudou soustřeďovat 
pouze na jedné straně kostela. 

Za důležité gesto bych ale 
určitě považovala to, jak dělá-
me kříž. Zdali je to jen nějaká 
zmenšenina nebo poklepání 
na hrudník, anebo je to kříž, 
který děláme rádi, s láskou a 
nestydíme se za něj. A také 
proč vlastně na mši svatou 
přicházíme a jestli bychom 
pro svoji víru mohli udělat 
více. Ale to je otázka, kterou 
si musíme zodpovědět my 
sami

Helena Votočková

Letošní hovory o víře: prostor kostela, gesta a postoje

V neděli 14. října po mši 
svaté byla v obou farnostech 
možnost přijmout novokněž-
ské požehnání. Následující 
řádky patří rozhovoru s kně-
zem, který je udílel:
■ Můžete ve stručnosti 
shrnout Vaši dosavadní 
životní cestu, jejíž součás-
tí je současné kaplanské 
působení v nedalekých 
Boskovicích?

Jmenuji se Martin Ko-
houtek, je mi jednatřicet let 
a pocházím z Hodějic, které 
jsou součástí farnosti Slavkov 
u Brna. Po průmyslové škole 
stavební jsem studoval staveb-
ní fakultu na VUT v Brně. Po 
jejím dokončení jsem nastou-
pil do kněžského semináře 
v Olomouci. Po třech letech 
jsem byl otcem biskupem vy-
slán ke studiu v Římě. Jáhen-
skou službu jsem vykonával 
jeden rok v Pohořelicích. Po 
kněžském svěcení jsem byl 
ustanoven jako kaplan v Bos-
kovicích.
■ Kdo z církve (ať už je na 
seznamu světců či ne) Vás 
oslovil svým životem nebo 
je Vám ve svých názorech či 
skutcích vzorem? 

Inspirativní a oslovující 
pro mě v duchovním životě 
byli kněží, kteří působili v 
mé domácí farnosti. Spíše 
než nějakým světonázorem, 
mě oslovovali svým běžným 
životem, způsobem, jakým 
brali své životní povolání. 
Byly to lidé, se kterými jsem 
se mohl bezprostředně setkat. 
Patří mezi ně i moje biřmovací 
kmotra, která vykonávala u 
nás službu kostelnice a také 
moji vrstevníci, se kterými 
jsem prožíval své dospívání ve 
farním společenství.
■ Vzkaz či přání čtenářům 
farního časopisu: 

Přeji vám, abyste ve vaší 
farnosti vytvářeli společen-
ství, které vás povede na cestě 
ke Kristu.
Děkuji za rozhovor.

-jiv-

Novokněžské 
požehnání uděloval 
kaplan z Boskovic

MUŽŮM VSTUP ZAKÁZÁN. Páteční dámský večer v Sebranicích se protáhl málem až 
do soboty. Zvláštním hostem byla Markéta Kánská (v tmavém roláku s tmavým šátkem) z 
komunity Emmanuel.
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Kolpingova rodina Kunštát 
pořádá jednodenní zájezd

VÁNOČNÍ VÍDEŇ
 

ve čtvrtek 13. prosince
Program zájezdu 

s průvodcem:  
6:00 – odjezd z Kunštátu 
směr Vídeň, návštěva zá-

bavního parku Prater, zámek 
Schönbrunn s vánočními trhy, 

procházka přes Hofburg k 
chrámu sv. Štěpána, vánoční 

trhy před radnicí.
Ve večerních hodinách návrat 

do Kunštátu. 
Cena: dospělí 400 korun
děti a studenti 300 korun.

Cena nezahrnuje cestovní 
pojištění.

Závazné přihlášky a zaplacení 
zájezdu do 3. prosince. 

L. Ježková – prodejna Lin-
da, M. Bartošová – BAMI, 

tel.: 731 277 526 

 co nás čeká

Kolpingova rodina Kunštát
a Diakonie Broumov vyhlašují 

SBÍRKU POUŽITÉHO 
OŠACENÍ

(včetně lůžkovin, obuvi, polš-
tářů, dek a domácích potřeb).

Vše čisté, nepoškozené a 
zabalené po igelových pytlů 

či krabic.
Sbírka se uskuteční na faře

v pátek 30. listopadu 
od 16:00 do 18:00

a v sobotu 1. prosince
od 9:00 do 12:00.

DUCHOVNÍ OBNOVA 
PRO MLÁDEŽ

v sobotu 24. listopadu.
Vede P. David Ambrož, 

farář z Rájce.
Prosíme, napečte buchty a 

dodejte je na faru.

MŠE SV. V KRYPTĚ 
NA LIPCE

nejen pro mládež
v pátek 9. listopadu

v 18:00.

21. října 1992 bylo ve Žďáře 
nad Sázavou založeno Kolpin-
govo dílo (KD) České republi-
ky a první Kolpingovy rodiny 
na Žďársku. Říjen letošního 
roku se tak stal měsícem oslav 
20. výročí založení. 

KD navázalo na činnost 
Jednoty tovaryšů, působící 
v ČR za první republiky.

Pátek 5. října byl ve Žďáře 
nad Sázavou vyhlášen Dnem 
s Kolpingem. V městském di-
vadle se celý den prezentovaly 
jednotlivé Kolpingovy rodiny 
a zařízení KD (terapeutická 

komunita Sejřek, kontaktní 
centrum Spektrum a rodinné 
centrum Srdíčko) se svými ak-
tivitami. Velký úspěch sklidilo 
večerní vystoupení kunštát-
ské taneční skupiny BAMI a 
muzikál Gedeon připravený 
studenty Biskupského gymná-
zia A. Kolpinga ve Žďáře nad 
Sázavou.

V sobotu 20. října v bazili-
ce Nanebevzetí Panny Marie 
ve Žďáře sloužil kardinál 
Dominik Duka slavnou mši 
sv. na poděkování za dvacet 
let činnosti Kolpingova díla. 

Mše sv. se zúčastnili zástupci 
téměř všech Kolpingových 
rodin, vlády ČR, vedení města 
a hosté ze Slovenska, Maďar-
ska, Rakouska a Německa. 
V poledne následoval v sálech 
zámku Kinských vynikající 
raut, který pro všechny hosty 
připravili učni gastronomic-
kého učiliště Adolfa Kolpinga 
ve Žďáře. Vyvrcholením oslav 
byl dvouhodinový koncert 
skupiny Hradišťan s Jiřím 
Pavlicou v přeplněné Bazilice 
minor.

Alois Havelka

Kolpingovo dílo v ČR slaví 20. narozeniny

V naší farnosti se bude na 
podzim příštího roku, prav-
děpodobně v říjnu, udělovat 
svátost biřmování. Zájemci 
o ni musejí do konce roku 
2012 vyplnit a odevzdat 
přihlášku.

Spodní věková hranice 
pro přijetí svátosti je šest-

náct let a zájemce by je 
měl dovršit nejpozději v 
den biřmování. Přípustná je  
tolerance dva až tři měsíce, 
aby se do přípravy mohli 
zapojit i lidé, kteří zmíněný 
věk dosáhnout krátce po 
biřmování, nejpozději však 
před skončením roku 2013. 

Předbiřmovací příprava od-
startuje v lednu a poběží ve 
dvou samostatných cyklech 
– zvlášť pro mladší a zvlášť 
starší uchazeče. Přihlašova-
cí formuláře jsou v kostele. 
Bližší informace podá farář 
P. Petr Košulič. 

-red-

SLAVNOST 
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
bude v neděli 25. listopadu.

Farnost čeká napřesrok biřmování

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU. Jedna z nedělních bohoslužeb v říjnu byla věnovaná vděčnosti za hoj-
nou sklizeň. Obilí, brambory, jablka a další dary podzimu přinášeli farníci i v obětním průvodu. 

Už od malička jsem ministran-
tem. Vždy mě bavilo pomáhat 
u oltáře, nosit ministrantské 
oblečení, mít nějakou službu. 
Zkrátka jsem chtěl být co nej-
blíže Pánu Bohu. Proto jsem 
se rozhodl k vedení malých 

ministrantů, aby si i oni zku-
sili a zažili, že ministrování 
pro Pána Boha je moc krásná 
věc. Domluvil jsem se spo-
lečně s Martinem Králem a 
Ondřejem Sojkou, že budeme 
vést ministrantskou přípravku. 

Budeme učit různé služby u ol-
táře, chování, potřebné znalosti 
o ministrování atd. Schůzky se 
konají každou středu od 17 ho-
din ve farní kavárně. Zváni jsou 
i noví zájemci o ministrování.

Vít Líkař 

Začaly schůzky ministrantů. Chcete se přidat?


