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Nové koště

 sloupek

 slovo na úvod

Sedím u počítače a přemýš-
lím nad tím, co důležitého 
bych vám měl sdělit. Sedím 
dlouho, dlouho, dlouho… a 
nakonec stejně nic nevím.

A to mě přivedlo na filoso-
fickou myšlenku Sokratovu, 
který pravil: „Vím, že nic 
nevím.“ Když jsem přemýšlel 
a stále přemílal, co všechno 
bych chtěl sdělit a o čem 
všem bych chtěl mluvit, tak 
jsem musel konstatovat, že 
sice vím spoustu věcí, ale 
nevím, jak je říct. Konstatoval 
jsem, že spoustu věcí nevím 
a vím, že je nevím. Ale zase 
spoustu věcí vím, ale nevím, 
že je vím. I když vím, že vě-
dět mnohdy nestačí, protože 
spoustu věcí víme, a přesto 
je vlastně nevíme, protože 
nevíme, jak je vědomě použít 

k tomu, abychom je věděli. A 
spoustu věcí nevíme a přesto 
o nich mluvíme, jako bychom 
o nich věděli všechno. Vědět a 
znát ještě není to pravé vědění 
a poznání, protože to pravé 
vědění a poznání se skrývá 

v naší nevědomosti a našem 
nepoznání. Vím, že nic nevím, 
to je to správné konstatování 
zkušenosti, kterou člověk 
udělá, když už si myslí, že ví. 
Zjistí, že když ví, tak vlastně 
nic neví a jeho vědění je rela-
tivní a je postaveno na nevě-
dění. A když už mluvím o tom 
vědění a poznání, napadá mě 
ještě otázka: Jaké jsou druhy 

poznání a vědění? Jsou-li vů-
bec nějaké… Pořád mluvím o 
vědění a nevědění, o poznání 
a nepoznání a začínám zjiš-
ťovat, že vlastně nevím, kdo 
jsem, i když si myslím, že to 
vím. Ach jo, já už ani nevím, 
čí jsem…

Co jste si z tohoto filoso-
fování odnesli? Taky to, že 
nic nevíte jako já? Taky to, že 
nevíte, čí jste? Tak si z toho 
nic nedělejte. Ještě tolikrát 
zjistíte, že nic nevíte. A když 
to zjistíte, nebojte se říct si, 
že nejste hloupí, jen že prostě 
nemůžete vědět všechno. 

A myšlenka, která z toho 
plyne? Vím, že nic nevím? Já 
vím jen jedno. Boha i člověka 
můžeme poznávat různě, ale 
nejlépe je poznáme srdcem. 
Srdcem, které projevuje zájem 
a kterému nejsou Bůh ani člo-
věk lhostejní.

PŘÍPRAVA ZAČALA. Ve farní kavárně se od konce ledna střídavě scházejí mladší (na 
snímku) a starší biřmovanci – dohromady jich je kolem šedesáti – k přípravným setkáním. 

Nový rok a nový turnus v úklidu 
kostela spolu přicházejí ruku v 
ruce. Snad mi příliš neubere na 
cti, když na sebe prozradím, že 
jsem si teprv letos odbyl svou 
uklízecí premiéru a snad las-
kavého čtenáře příliš neznudí 
malá reflexe. Chtěl jsem to po-
jmout ve velkém stylu, sváteč-
ně, aby nové koště dobře metlo. 
Náhoda tomu chtěla, že o týden 
dřív si církev připomínala den 
sv. Marcela, patrona všech 
uklízečů a uklízeček, metařů 
a čističů. Na tomto světě byl 
Marcel římským biskupem, 
jemuž císař Maxentius přiká-
zal vymetat stáje po zvířatech. 
Slavit prací Marcelovi nejbližší 
– jak povznášející, kunštátský 
kostel navíc není zvěřinec, že.

Ze začátku dobré, na kůru 
píseň na rtech. Po hodině práce 
však hadr už tolik nepovznášel 
a lavic stále nepočítaně. Spolu-
uklízecí kolegyně se pustila do 
spekulací, zda to nemají přece 
jen lépe zařízené muslimové 
v mešitách, kde se na modlitby 
povinně vyzouvá. Začal jsem 
jí dávat za pravdu. V pravou 
chvíli ale přišla rada, snad po-
mohl sám Marcel. Na úklidu 
kostela je přece fajn, že při 
něm člověk není sám. Jsou zde 
přátelé a spolu s nimi i Přítel, 
jemuž se lze svěřit, i když to 
zrovna nejde. Funguje to kde-
koli, ale v kostele je to nějak 
zřejmější. Jen to budu muset 
mít víc na paměti, za pár týdnů 
skončí liturgické mezidobí a 
přijde doba čištění, proti níž je 
kostelní úklid vcelku radostnou 
kratochvílí.
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P. PETR KOŠULIČ

„Boha i člověka můžeme 
poznávat různě, ale nej-
lépe je poznáme srdcem. 
Srdcem, které projevuje 

zájem.“



Tak jako již po několikáté 
se u nás v Kunštátě a okolí 
pořádala Tříkrálová sbír-
ka. V čem byla letos jiná 
a nová? Je vidět, že roky 
plynou, protože ti, co cho-
dili jako malí koledníci, nyní 
dělali vedoucí skupinek. Za 
malé koledníky jsme letos 
mohli vidět převlečená i 
děvčata, která se s nadšením 
zhostila svého úkolu. Naše 
tříkrálové skupinky neodra-
dilo ani nepříznivé počasí, 
a i přesto se snažily alespoň 
částečně obejít a zazvonit na 
mnoho domovů, i když ke 
všem nezavítali.  V letošním 
roce chodilo pět skupinek. 
Dohromady se o sbírku 
v Kunštátě a okolí staralo 
kolem čtyřiadvaceti pomoc-
níků. Celkový výnos byl ko-
lem krásných třiceti čtyř tisíc 
korun, které budou použity 
na rozvoj charitních služeb 
v oblasti Charity Blansko, 
kde se celkově vybralo jeden 
a půl milionu korun. V celé 
České republice pak výnos 
činil 76,5 milionu. 

Pro srovnání uvádíme  
výnosy v některých okolních 
obcích: Blansko – 103 tisíc, 
Boskovice – 42 tisíc, Letovice 
– 63 tisíc, Velké Opatovice 
– 65 tisíc, Olešnice – 30 tisíc, 
Lysice – 32 tisíc, Černá Hora 
– 38 tisíc, Rozseč – 16 tisíc. 

Všem, kteří se Tříkrálové 
sbírky jakkoliv zúčastnili, 
pomohli a přispěli, děkujeme. 
Příští rok se budeme snažit 
dojít i tam, kam jsme letos 
nezavítali. 

Mirka Líkařová

Tříkrálová sbírka

Jak si již hlavně dříve naro-
zení farníci mohli všimnout,  
na vstupním schodišti do 
kostela byla osazena nová 
madla, která přijdou vhod 
zvláště v tomto zimním 
období. Jistě jsou i pěkná a 
vzhled kostela jimi nijak ne-
utrpěl. Naše poděkování si 
zaslouží dva obětaví farníci 
– řemeslníci, kteří madla 
vyrobili a osadili. Navíc 
zdarma jako dar farnosti.

Ekonomická rada farnosti

Poděkování

Farní shromáždění kunštát-
ské farnosti se konalo třetí  
lednovou neděli v 17 hodin 
ve farní kavárně. Sešlo se 
nás celkem dvacet, abychom 
společně zhodnotili uplynu-
lý rok a nahlédli do plánů 
roku současného.

Jako obvykle na nás čekala 
spousta čísel. V roce 2012 
bylo uděleno dvaatřicet křtů, 
přičemž deset dětí bylo z ji-
ných farností. Počet křtů je 
poměrně vysoký. Toto číslo 
je v přímém kontrastu s při-
hláškami dětí do náboženství, 
kterých už tolik není. Loni do-
konce v první třídě nastoupily 
do náboženství pouze dvě děti. 
Celkem navštěvuje výuku ná-
boženství sedmdesát dva dětí, 
což je o dvacet tři méně než 
v roce 2011.

Svátost  manželství  byla 
udělena osmkrát, k prvnímu 
svatému přijímání přistoupilo 
šestnáct dětí a proběhlo šest-
náct pohřbů. 

Výše  sbírek za rok činila 
569 429 korun. Kromě pravi-
delných sbírek jsou v tomto 
čísle zahrnuty sbírky účelové 
na opravu kostela a sbírky vy-

hlášené panem biskupem.
Zůstatek účtu farnosti k 1. 

lednu 2013 činil cca 450 tisíc 
korun. V letošním roce pro-
běhlo množství investičních 
akcí, z nichž nejvýznamnější 
byly opravy kostela na Lipce, 
oprava kaple ve Zbraslavci a 

oprava klubovny na farním 
dvoře. Všechny tyto akce, stej-
ně jako nákup nové ozvučova-
cí  techniky a nákup traktoru 
na údržbu hřiště byly podpo-
řeny dotačními programy. 
Celkové náklady těchto akcí  
činily cca 1,65 milionu ko-
run, z dotací byly podpořeny 
částkou cca 1,1 milionu korun. 

Dalším přínosem loňského 
roku byl nákup křesťanských 
knih do městské knihovny, 
který byl finančně podpořen 
z biskupství. Na faře byla také 
instalována nová kuchyňská 
linka.

V letošním roce dojde 
k opravě venkovní fasády na 
kapli ve Zbraslavci a v přípa-
dě získání dalších dotačních 
prostředků budou pokračovat 
opravy na venkovní fasádě 
na Lipce a opravě klubovny 
ve dvoře – elektroinstalace, 
omítky, strop. 

Rubrika „Co nás čeká“  
nám připomněla, že právě 
prožíváme rok víry, eucha-
ristie a sv. Cyrila a Metoděje.  
V nastolených akcích farnosti 
nebude docházet k větším 
změnám, takže se opět mů-
žeme těšit na Noc kostelů, 
farní den, tábory dětí apod.  
Z časových a organizačních 
důvodů nebude letos pořádán  
farní zájezd. K mimořádným 
událostem bude patřit výročí 
založení Kolpingovy rodiny 
v Kunštátě a především udělo-
vání svátosti biřmování. 

Helena Videmanová

Výroční farní shromáždění

Celkem navštěvuje 
výuku náboženství 
sedmdesát dva dětí, 
což je o dvacet tři 

méně než v roce 2011.
Svátost  manželství  

byla udělena osmkrát, 
k prvnímu svatému 

přijímání přistoupilo 
šestnáct dětí a proběh-

lo šestnáct pohřbů. 

K mimořádným událostem roku 2013 bude patřit svátost biřmování

V PLNÉ VÝSTROJI. Na Tříkrálovou sbírku v Kunštátě a okolí vyrazilo pět skupinek ko-
ledníků. Sychotínské domy měli na starost místní kluci-ministranti.



 sebráno v Sebranicích

Kdo touží po chvílích od-
počinku, ztišení či usebrání 
v tichu před Bohem a nemá 
k tomu prostor během pra-
covního týdne,  může využít 
nově zavedené sobotní ado-
race v kostele sv. Stanislava. 
Zde bude každou sobotu, 
počínaje první sobotou 
postní 16. února, vždy od 19 
do 20 hodin vystavena Nej-
světější svátost. Vyhrazená 
hodina bude určena pouze 
k tiché adoraci a nebude ji 
provázet žádný společný 
program, jako jsou litanie, 
zpěvy apod. Narozdíl od 
pravidelných adorací ve 
středu, (které nadále zůstá-
vají beze změny), nebude 
nabízena ani příležitost při-
stoupit ke sv. zpovědi.

-red-

Adorace i v sobotu

Drazí přátelé! Včera jsme 
prožili svátek Uvedení Páně 
do chrámu. V minulosti 
v tento den končila doba 
vánoční. Při této příležitosti 
jsem si uvědomil, že je třeba 
být vděčný. Už je sice delší 
čas po Vánocích a možná 
bychom si mohli říci, že už 
je pozdě někomu děkovat, 
ale myslím, že nikdy není 
pozdě pro vděčnost. Chci 
jménem farnosti poděkovat 
všem, kdo letošní Vánoce 
připravovali. Jak po stránce 
technické, tak po stránce es-
tetické. Všem kdo se zapoji-
li do bezprostřední přípravy 
kostela na tuto slavnost, tak 
také všem, kdo tuto vlastní 
slavnost připravovali. Asi 
nejsem schopen vyjmenovat 
každého, kdo se zapojil. Ale 
to neznamená, že mu ne-
patří dík. Stromek, betlém, 
zpěv, květiny, úklid, orga-
nizace a další důležité věci, 
které přispěly k radostnému 
prožití Vánoc, nejsou běž-
nou samozřejmostí. Stály 
mnoho úsilí těch, kdo je 
připravovali, a toto úsilí 
je jejich darem každému 
z nás. Děkuji všem a děkuji 
každému z vás za krásné 
prožití vánočních svátků.

P. Petr Košulič

Díky za Vánoce

V průběhu ledna proběhlo 
několik setkání na sebranic-
ké faře. Sešla se ekonomická 
i pastorační rada a proběhlo 
také farní shromáždění. 
V různých rovinách byl 
hodnocen život ve farnos-
ti a rovněž se plánovalo, 
jak dál. Z ekonomického 
pohledu je na farním účtu 
mírný přebytek, což svěd-
čí o dobrém hospodaření. 
V průběhu roku byly fi-
nancovány stavební akce 
(firemní i svépomocné) a 
obdrželi jsme rovněž dotace 
na podporu prorodinných 
aktivit. V tomto roce je 
plánováno provedení nové 
elektroinstalace, osvětle-
ní a ozvučení, což zřejmě 
budeme muset zvládnout 
převážně z vlastních zdrojů. 

Finančně nejnáročnější bude 
provedení zajištění statiky 
kostela a v tomto směru byla 
podána žádost o dotaci. Ná-
sledně mohou být nahozeny 
omítky a vymalováno, to 
jsou ale plány možná až na 
příští roky.

Z pastoračního pohledu nás 
letos čeká několik událostí 
tradičních i mimořádných. 
V postní době by měla jedna 
z nedělních besed proběhnout 
na sebranické faře a sem by 
také ke konci postu doputo-
vala křížová cesta z Kunštá-
tu. První březnový víkend 
by měl proběhnout program 
pro otcovskosynovskou část 
farnosti, aneb další prohlubo-
vání mužské spirituality. Ženy 
budou mít také své setkání 
v podobě sobotní duchovní 

obnovy (celý víkend bez 
hospodyně v domě prý zatím 
není možné riskovat). Noc 
kostelů je již tradicí, materiál 
na další večerní filmový do-
kument o životě farnosti je již 
shromažďován. Na květnové 
první svaté přijímání se také 
pomalu začínají chystat rodiče 
s dětmi, přípravy budou pro-
bíhat ve čtvrtek hodinu před 
mší svatou. Vše by mělo být 
završeno společným výletem 
do Vídně. Farní den v červnu 
se stal jednou z oblíbených, 
navštěvovaných a srdečných 
akcí – doufejme, že tomu tak 
bude i letos. Cimbálka je již 
v pohotovosti a zkouší nové 
kousky. Závěrem všech těchto 
úvah je třeba dodat to nejpod-
statnější: dá-li Bůh.

-jiv-

Lednová setkání všeho druhu na sebranické faře

Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus jako dar věčné-
ho Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě. 

Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost. 
Uděl novým a zvláštním způsobem své dary i všem našim 

biřmovancům, aby přijali Krista plně do svého života, aby se 
dokázali navzdory všem pokušením rozhodovat pro dobro, 

aby uměli otevřeně bránit a hlásat víru, a tak pomáhali 
budovat a šířit jeho království. Panno Maria, vypros nám 

všem, abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky ve 
škole Ducha svatého a dovedli svou víru vyznávat slovem i 

životem. Amen.

Prosíme, připojte se i Vy
Modlitba za biřmovance

LEDNOVÉ MUZICÍROVÁNÍ. V polovině minulého měsíce uspořádala sebranická schol-
ka na faře vystoupení pro rodiče a další farníky. FOTO: P. Štencl.

 SOBOTNÍ ADORACE
od soboty 
16. ledna 

každou další sobotu

od 19:00 do 20:00 hodin

v kostele sv. Stanislava

Dosavadní adorace ve 
středu zůstávají 

beze změny.
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 co nás čeká
UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI 

NEMOCNÝCH 
neděle 10. února při mši sv.

v 8:00 v Kunštátě
v 9:30 v Sebranicích.

ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY
POPELEČNÍ STŘEDA

13. února 
mše sv. s udělováním popelce 

v Sebranicích v 17:00
v Kunštátě v 18:00.

Nedávno jsem slyšela dobré 
kázání, kde kněz už zmínil 
postní dobu. Říkal, že někdy 
složitě hledáme jakési všeo-
becné cosi – něco velkého, 
co bychom předvedli, doká-
zali jako postní sebezápor. 
Nebo stále neurčitě tápeme 
při hledání „neznámé Boží 
vůle“ a přitom přehlížíme 
příležitosti každého všední-
ho dne, kdy můžeme nedívat 
se na hlouposti, nevykládat 
dvojsmysly, nešířit dál drby, 
ovládnout své rozčilení, ne-
vynadat rodině, nekupovat 
zbytečnosti, nepřejídat se, 
navštívit osamělé, pamato-
vat s almužnou na potřebné 
atd atd. Zkrátka postní doba 
by podle tohoto kněze měla 
být řetězem drobných den-
ních rozhodnutí, která udě-
láme jinak než obvykle.

Děti v náboženství k to-
mu letos dostanou sešitek se 
zamyšlením na každý den 
z časopisu Duha. Na koho 

by snad nezbyl, má možnost 
slyšet znění úvah a úkolů 
pro děti každý všední den od 
6.45 na Radiu Proglas. Kro-
mě toho děti v postní době 

bude v našem kostele čekat 
každou středu (už od 6. února 
– protože vynecháme kvůli 
prázdninám 13. února) úkolo-
vý list na týden. Kdo ho splní, 
může donést vybarvenou jeho 
část s obrázkem. Obrázky se 
budou skládat do velkého pa-

pírového srdce před oltářem. 
Také bude na obvyklém místě 
vzadu pod kůrem nakreslená 
cesta rozdělená na týdny, kam 
si děti v neděli po mši nebo za 
účast na křížové cestě nalepí 
stopy jako symbol toho, že do-
provází Pána Ježíše. Dospělí 
zase najdou na obvyklém mís-
tě lístky do kapes, kde bude 
něco k přečtení. 

To všechno proto, abyste 
mohli prožít postní dobu 
opravdu trochu jinak. Možná 
můžete začít už teď – když si 
přečtete zajímavou odpověď 
kněze ze sousední farnosti, 
kterého se po mši zeptali: „Na 
co se právě teď nejvíc těšíte?“ 
A on odpověděl něco, co by 
nikdo nečekal: „Teď se těším 
především na postní dobu, 
protože je to období, které mě 
víc přibližuje k Bohu a navrací 
k tomu, co je v životě podstat-
né.“ Kéž by něco z jeho těšení 
přišlo i k nám…

-ik-

Těšit se na postní dobu…

Zimní čas snad víc než jiný 
vybízí k zavzpomínání při 
prohlížení fotografií. Kdo 
má chuť a přístup na internet, 
může si připomenout některé 
společné akce, dětské tábory 
nebo opravy staveb na farním 
fotowebu. Nejsnadněji se na 
něj lze dostat přes stránky 
farnosti www.farnostkun-
stat.cz a odtud pak dále přes 
záložky Fotogalerie, potom 
Fotogalerie Google Picasa a 
nakonec Fotogalerie Picasa 
kunštátské farnosti. Pak už 
se zobrazí galerie s fotogra-
fiemi, které jsou zařazeny do 
alb. Alb je zatím asi padesát a 
fotek přes deset tisíc, ale stále 
se další doplňují. 

Aby v tom nebyl úplný 
chaos, jsou alba popsána 
vždy s datem pořízení fo-
tografií a dle data jsou také 
seřazena. Uvnitř alba jsou 
fotografie řazeny rovněž dle 

data a času pořízení. K tomu, 
aby to fungovalo dokonale 
a fotky stejné scény od více 
fotografů byly seřazeny přes-

ně, by musely být správně 
nastavené datum a čas ve 
všech fotoaparátech. Jak je 
vidět např. na pouti do Izra-
ele, tak ne u všech tomu tak 
bylo. U staveb jsou fotografie 
záměrně seřazeny v opačném 

pořadí a na prvním místě je 
tedy fotografie po ukončení 
opravy.

Fotografie je možné pro-
hlížet jednotlivě nebo pomocí 
prezentace, kdy se zobrazí 
přes celou plochu monitoru. 
Je možné jej také stahovat do 
počítače. Pro stažení v plné 
velikosti pro potřeby tisku je 
nutné fotografii zobrazit a ná-
sledně pomocí záložky Akce 
využít možnosti Stáhnout 
fotografii.

Fotoweb je farnosti a je 
otevřený pro vkládání dalších 
fotografií. Kdo by měl zájem 
umístit na něm své fotografie, 
může mne kdykoliv kontak-
tovat. Fotografie je mi mož-
né předat na CD nebo flash 
disku (po zkopírování budou 
nosiče vráceny), popř. zaslat 
třeba přes elektronickou 
úschovnu.

Petr Sojka

Na stránkách farnosti visí tisíce fotek. Podívejte se

POSTNÍ HOSTÉ
Jak je zvykem v postní 

době, vždy v neděli 
odpoledne (15:30) budeme 

mít možnost setkat se 
s nějakým hostem.

Setkání s hostem je pro 
nás příležitostí dozvědět se 

něco nového a také 
povzbuzujícího.

Témata nedělních besed 
s hostem budou nesena 

v duchu: Víra, II. vatikán-
ský koncil nebo Kate-

chismu katolické církve, 
slovanští misionáři sv. 
Cyril a Metoděj, a také 

Eucharistie.
První host bude v 

Sebranicích na faře v neděli 
17. února. Další setkání 

budou probíhat v Kunštátě 
ve farní kavárně.

Bližší informace ohledně 
témat a hostů budou 
sděleny v ohláškách.

1. – 4. POSTNÍ NEDĚLE
ve 14:30 křížová cesta

v 15:30 beseda s hostem.

SETKÁNÍ NAD PÍSMEM 
SVATÝM

Pravidelná úterní setkání 
nad biblickým textem budou 
pokračovat i v době postní. 

Společenství se schází 
v 19:30 ve farní kavárně.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ 
RADY

ve čtvrtek 7. února 
od 19:30 

na faře v Kunštátě.

A on odpověděl něco, 
co by nikdo nečekal: 
„Teď se těším přede-
vším na postní dobu, 
protože je to období, 

které mě víc přibližuje 
k Bohu a navrací k 
tomu, co je v životě 
podstatné.“ Kéž by 
něco z jeho těšení 
přišlo i k nám…

Startuje aktivita k lepšímu prožití přípravy na Velikonoce

Fotoweb je farnosti a 
je otevřený pro 

vkládání dalších 
fotografií. Kdo by měl 
zájem umístit na něm 
své fotografie, může 

mne kdykoliv kontak-
tovat. Fotografie je mi 
možné předat na CD 

nebo flash disku, popř. 
zaslat třeba přes elek-
tronickou úschovnu.

Prohlížet, stahovat, tisknout


