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Crha a Strachota

 sloupek

 slovo na úvod

Slavnost Těla a Krve Páně mě 
přivedla na myšlenku „Živé 
tělo = živá farnost“. O co se 
jedná? Podle čeho lze poznat 
živou farnost? Co je znám-
kou? Farnost nikdy nebude 
živá, i když bude mít tisíce 
členů, pokud v ní nebude pří-
tomen duch služby. Na prv-
ním místě služby Bohu. A co 
to je vlastně ta služba Bohu? 
Jak si představujeme svou 
službu Bohu? Proč bychom 
měli být těmi, kdo mu slouží? 
Je potřeba služba Bohu? 

Jsou to otázky, které mě 
přivedly k zamyšlení nejen 
nad mou vlastní službou, 
ale také nad vším co se děje 
ve farnosti. Zaujal mě pře-
klad tohoto slova „služba“ 
do angličtiny. Má několik 
možností a jedna z nich je 

slovo „attend“, které má 
kromě „sloužit“ hned několik 
dalších významů. Zúčastnit 
se něčeho, být přítomen ně-
čemu, navštěvovat někoho, 
docházet někam (pravidelně), 
starat se, popřípadě pečovat o 
někoho, vyřídit (nějakou zá-
ležitost), věnovat se něčemu 
nebo někomu, dávat pozor, 
věnovat pozornost a naslou-
chat. Bohatství tohoto anglic-
kého slova v nás může pro-
budit zamyšlení nad tím, co 
je naší službou. Zúčastnit se 
něčeho ve farnosti je službou. 
A že je čeho se zúčastnit. Být 
přítomen – nestačí jen pasivní 
přístup, je třeba být přítomen 
nejen tělesně, ale i duchem. 
Navštěvovat někoho – třeba 
příbuzné, rodiče, přátele, 
kamarády, staré, nemocné, 
opuštěné. Docházet pravidel-
ně někam – třeba na návštěvu 

ke starým lidem, opuštěným 
a nemocným lidem bez roz-
dílu věku. Umožnit návštěvu 
těchto lidí, dát šanci aby je 
mohl někdo navštívit. Asi 
málokdy si uvědomíme, že 
starost rodičů o děti je služ-
bou, že péče o staré rodiče 
je službou, že péče matky je 
skutečnou obětí a službou. 
Péče zdravotníka je službou. 
Vyřídit nějakou záležitost 
je také způsob, jak sloužit. 
Věnovat svůj čas přípravě 
nějaké aktivity. Věnovat se 
nějakému člověku, věnovat 
mu pozornost, všímat si ho 
je službou. Dávat pozor na 
někoho – všímat si lidí kolem 
sebe, umět se dívat na lidi 
očima Ježíše, očima, které se 
dívají s láskou. Poslední vý-
znam slova je naslouchat… 

DOKONČENÍ NA PO-
SLEDNÍ STRANĚ.    

VELKÝ DEN. Devět dětí z kunštátské farnosti přistoupilo na konci května poprvé ke svatému 
přijímání. Zleva: Eliška Sedláková, Petr Suchánek, Honzík Horák, Pavlínka Tenorová, Rosťa 
Halva, Vítek Olšan, Jiřík Pařízek, Toník Banya, Filip Macháček. FOTO: Jiří Suchomel.

Víte, koho označují staročeská 
jména Crha a Strachota? Malá 
nápověda – jméno Strachota 
vzniklo špatným překladem 
z latinského „metus“ – strach. 
Pokud vás nic nenapadá, zkuste 
přemýšlet, která dvojice mužů 
je letos tématem nejenom nábo-
ženských diskuzí. A tak je tomu 
vlastně už 1150 roků. Ano, pod 
těmito jmény, která se užívala 
ještě v 19. století, se skrývají 
sv. Cyril a Metoděj. Známe je 
přeci všichni – bratři ze Solu-
ně, roku 863 přišli na Velkou 
Moravu, mluvili slovanským 
jazykem srozumitelným na-
šim předkům, přinesli písmo i 
Písmo svaté. K tomu přidejme 
písně z kancionálu 828 či 829 a 
obraz našich slovanských věro-
zvěstů je pro mnohé z nás kom-
pletní. Vezmeme-li v úvahu, 
že patří mezi nejvýznamnější 
světce misionáře, byli prohlá-
šeni za svaté patrony Evropy a 
spojují západní a východní cír-
kev, naše znalosti jsou poněkud 
chabé. Ale nezoufejme. Blíží se 
doba prázdnin a dovolených. 
5. července se můžeme jako 
poutníci vydat na Velehrad, kde 
je i pravděpodobně pohřben sv. 
Metoděj. Kdo zamíří ještě dále 
na jih, může v Římě navštívit 
baziliku sv. Klimenta s hrobem 
sv. Cyrila či v řecké Soluni 
místo narození obou bratří. 

Docela symbolicky připadla 
letošní Noc kostelů na 24. květ-
na, což je i den, kdy některé pra-
voslavné církve oslavují příchod 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Určitě měli z Božího 
díla, které mohlo být skrze ně 
vykonáno, velkou radost. 

Alena Hladilová

P. PETR KOŠULIČ



Ani letos v programu Noci 
otevřených kostelů u nás 
v Kunštátě nechybělo očeká-
vané a hojně navštívené dvojí 
setkání s historií. Strojem času 
k nám přicestoval jeden z vý-
znamných majitelů kunštát-
ského panství – Johann Theo-
dor svobodný pán von Imbsen 
se třemi dceruškami a jejich 
dva lokajové. Jak se ukázalo, 
urozený pán byl skutečný 
gentleman, na otázky odpoví-
dal klidně a věcně, zato oba 
sloužící se rozhlíželi v kostele 
velice kritickým okem a hod-
notili neurvale jeho nynější 
podobu, která prý „za jejich 
časů“ byla lepší. Taktéž pohře-
šili oba slouhové cenný zlatý 
kříž a ostatky svatého Libora 
ve stříbrné bystě, které zde 
jejich pán nechal slavně in-
stalovat. Ukázalo se naštěstí, 
díky pohotovému vysvětlení 

pana kastelána Štěpána, že ni-
kdo z přítomných obě cennosti 
nezkapsoval. Byly totiž zaba-
veny po prohrané bitvě u Slav-
kova jako válečná daň a od-
vezeny do Francie (až se tam 
vypravíte, nezapomeňte po 
nich zapátrat). Dověděli jsme 
se také, že pan kníže nechal 
ke kostelu přistavět obě kaple 
i sakristii. Také založil kostel 
sv. Ducha na Lipce, kostel sv. 
Markéty v Prosetíně a kostel 
sv. Havla v Sulkovci. Na to, 
že byl majitelem panství jen 
v letech  1733 až 1742 toho 
stihl opravdu hodně. Těšíme 
se, že příští rok nás navštíví 
nějaká z dalších kunštátských 
historických osobností, které 
se podílely na zbudování cen-
ných objektů a památek. 

Kromě výletu do historie 
jsme pro farníky i další ná-
vštěvníky promítali fotky, 

vystavili všechna čísla farního 
časopisu Okno, četli půlku 
evangelia svatého Matouše, 
vařili čaj a kávu, servírovali 
na faře pečené dobroty od 
ochotných farnic, pořádali 
varhanní koncert a vystoupení 
dechové hudby. Na děti čekal 
koutek s úkoly, který prověřil 
jejich znalost evangelií z post-
ní a velikonoční doby. A úplně 
nakonec jsme se modlili při 
svíčkách s krásnými zpěvy 
z Taizé a pan farář požehnal 
všem, kdo přišli. I všem, kdo 
připravovali kostel a program. 
A také všem, kdo tady v Kun-
štátě bydlí. A tak to má být. 

Přijďte příští rok zase! Tře-
ba jen chvíli pobýt a ukázat, že 
náš kostel není jen udržovaná 
památka s historickými prvky, 
ale místo, které žije a je pro 
nás druhým domovem.

-ik-

Na Noc kostelů přišli letos Imbsenové

Poslední květnovou neděli 
vyvrcholila pro devět dětí 
naší farnosti celoroční přípra-
va na první svaté přijímání. 
Připravovaly se během hodin 
náboženství a od února se 
příprava ještě zintenzivnila. 
Do přípravy byli zapojeni 
i rodiče. Sešli jsme se ve 
farní kavárně celkem 11krát. 
Společně s dětmi jsme si 
mohli oživit spoustu znalostí 
a dovedností, které se naše 
děti opravdu snažily naučit a 

získat (vyjmenovat desatero, 
hlavní hříchy, svátosti, části 
svátosti smíření a mše svaté 
a nejvíce času se pan farář 
snažil dětem přiblížit, co se 
děje při proměňování, kdy 
se Pán Ježíš stává přítomným 
v Eucharistii pro každého z 
nás, a jak se můžeme nechat 
proniknout Boží láskou.) 
Děti k přípravě přistupovaly 
opravdu svědomitě, ale hlavní 
dík patří otci Petrovi za jeho 
trpělivý přístup. V sobotu od-

poledne děti poprvé přistoupi-
ly ke svátosti smíření a zbytek 
dne jsme společně strávili na 
farním dvoře. V neděli se pak 
děti poprvé setkaly s Pánem 
Ježíšem ve způsobách chleba 
a vína. 

Prosím vás všechny o 
modlitby za naše děti, aby 
tímto opravdu začalo jejich 
pravidelné setkávání s Ježí-
šem a tím nové období jejich 
života ve víře.

Radka Olšanová

Neděle 26. května – slavnostní den pro celou farnost

I v letošním roce jsme zažáda-
li o dotace z Jihomoravského 
kraje v oblasti sociální politiky 
a naše projekty byly podpoře-
ny. Projekt farnosti Kunštát byl 
zaměřen na nákup hrnčířského 
kruhu pro keramický kroužek, 
nákup pingpongového stolu a 
vybavení fary stolními hrami 
pro všechny generace dětí. 
Farnost Sebranice žádala o 
podporu rozšíření vybavení 
zázemí fary. Konkrétně se jed-
nalo o nákup kávovaru, párko-
vače, venkovního grilu a dvou 
slunečníků nebo párty stanů.  
Oba projekty byly podpořeny 
částkou třicet tisíc korun. Část 
nákladů bude hrazena z vlast-
ních zdrojů farnosti. Realizace 
těchto projektů proběhne do 
konce roku 2013.

-hv-

Kunštát i Sebranice 
získaly dotace 

Ve středu 12. června bude sla-
vena poslední dětská mše sva-
tá v tomto školním roce. Po 
ní bude následovat společný 
táborák na farním dvoře. Na 
děti bude čekat komnata po-
kladů s překvapením. Srdečně 
zveme děti i jejich rodiče. 

-hv-

Táborák na závěr 
školního roku

Srdečně všechny zveme na 
letošní farní den, který se 
uskuteční v neděli 30. června. 
Zahájen bude slavnostní mší 
svatou v 11 hodin. Pro zájem-
ce připravíme oběd a odpo-
ledne bude následovat bohatý 
program pro dospělé i děti na 
farním dvoře. Těšíme se na 
společně prožité chvíle.

-hv-

Farní den v Kunštátě

NÁVŠTĚVNÍCI Z 18. STOLETÍ. Někdejší držitel kunštátského panství Johann Theodor von Imbsen se tře-
mi dcerami a dvojicí komořích vystoupil během Noci kostelů hned dvakrát. FOTO: Jiří Suchomel.

Každou středu a sobotu od sed-
mi do osmi hodin večer se ve 
farním kostele koná tichá ado-
race Nejsvětější svátosti (ve 
středu navíc s příležitostí slavit 
svátost smíření). Adorace není 
organizovaná, kostel lze na-
vštívit třeba jen na pár minut 
během večerní  procházky.

-red-

Adorace 2x týdně



 sebráno v Sebranicích  anketa
Poutní slavnost 

sv. Cyrila Metoděje 
5. 7. 2013

v Chrudichromech

Program:
18:00 – 19:00

Přivítání poutníků a 
hostů, mše sv. 

s doprovodem scholy ze 
Sebranic, celebruje 

P. Tomáš Koumal, na závěr 
požehnání poutních kera-

mických medailí. Sbírka na 
pořízení oltáře do kapličky.

19:00 – 20:00
Občerstvení 

20:00 – 21:00
Přednáška na téma: „Kap-

ličky a drobné církevní 
stavby jako součást spiritu-
ality venkova“ - P. Tomáš 
Koumal, t. č. doktorand na 

Salesiánské univerzitě 
v Římě. Promítnutí krátké-
ho audiovizuálního doku-

mentu o kapličce sv. Cyrila 
a Metoděje v Chrudichro-
mech. Prezentace plánů 

na další úpravy kapličky a 
okolí.

21:00 – ???
Přátelské večerní posezení, 

občerstvení.

Rok se s rokem sešel a zase 
přišel čas na noc plnou pozná-
ní – na Noc kostelů. Již potřetí 
se této tajuplné noci zúčastnily 
také Sebranice. 

Každá velká událost musí 
být zahájena pořádným 
zvoněním zvonů, proto ani 
letošní Noc kostelů nemohla 
začít jinak. Že jste ale slyšeli 
„bimbat“ zvony častěji, než je 
obvyklé? Nejspíš vás zmátli 
návštěvníci, kteří si tahání 
zvonů chtěli vyzkoušet na 
vlastní kůži. 

Jistě ale nebyl zmaten ten, 
kdo přišel shlédnout farní filmo-
vý dokument Co se stalo přes 
den. Režisér se rozhodl začít 
jeho děj minulou Nocí kostelů a 
pokračoval dále přes farní den, 
výměnu duchovních správců 
farnosti, víkend pro muže v 
Sobotíně, až po setkání lektorů 
či farní rady. Myslím, že všichni 
přítomní si rádi připomněli tyto 
důležité a krásné okamžiky 
uplynulého roku. A kdo že je ten 
Režisér, kterému bychom měli 
za tuto práci poděkovat? Přece 
Bůh, Otec všemohoucí. 

Poděkování patří jistě 
také naší schole a scholce za 
krásný koncert, který všechny 
posluchače zahřál u srdce. 
Ti, kterým ale teplo u srdce 
nestačilo a potřebovali zahřát 
také žaludek, se mohli kdy-
koli uchýlit na faru, kde na 
všechny čekal teplý čaj a malé 
občerstvení. 

Po deváté hodině se však 
občerstvovat šel asi jen málo-
kdo. Důvod je prostý – v kos-

tele totiž zrovna probíhalo 
vyprávění P. Vincence Dědka 
a klempíře Aloise Hladila. 
Toto náramné setkání si nikdo 
nemohl nechat ujít. Přišli k 
nám přímo z věže, na které 
zrovna opravovali báň s kříž-
kem. Tato oprava byla usku-
tečněna v roce 1927, což jsme 
si také ukázali na dobových 
dokumentech. A to dokonce 
se skutečným pozdravem 
klempířského mistra Hladila 

pro ty, kteří budou báň znovu 
opravovat (další rekonstrukce 
proběhla r. 1994). 

Na závěr se všichni ná-
vštěvníci pomodlili za obce 
naší farnosti a dostali požeh-
nání od pana faráře. Co dodat? 
Zbývá snad jen poděkovat 
všem, kteří se jakkoli podíleli 
na programu letošní Noci i 
těm, kteří sebranický kostel 
přišli navštívit. 

Markéta Mynaříková

Noc v kostele aneb v čase večera bude světlo

Počátkem roku 2012 byla 
v Ostravě založena, po vzoru 
britské Jole Rider, obecně 
prospěšná společnost Kola 
pro Afriku. Organizátoři se 
rozhodli umožnit návště-
vu vzdálených škol dětem 
v Gambii na darovaných 
kolech. 

Na jejich výzvu reagovala 
Kolpingova rodina Kunštát 
společně s MÚ Kunštát oslo-
vením spoluobčanů k darová-

ní nepotřebných kol. Během 
zimy se podařilo v městském 
sběrném dvoře shromáždit 45 
starších kol. 22. května byla 
kola převezena do Ostravy k 
prohlídce, opravě nebo repasi, 
aby mohla být v září společně 
s dalšími asi 800 koly přepra-
vena v kontejnerech do Gam-
bie. Bude to již druhá zásilka 
kol pro africké děti. V březnu 
přepravil kamion a pracovníci 
společnosti předali 250 kol 

gambijským školákům.
Všem dárcům a pořada-

telům sběru kol organizátoři 
děkují a prosí o pokračování 
akce Kola pro Afriku. Dohodli 
jsme se, že opět na podzim, po 
skončení cyklistické sezony, 
vyhlásíme další sbírku kol.

Televize NOE připravuje 
do vysílání reportáž z první 
cesty do Afriky a předání kol 
gambijským školákům.

 Alois Havelka

V Kunštátě se sbírala kola pro africké školáky

KONCERT scholy zahřál u srdce. FOTO: Jiří Votoček.

Letošní farní den v Sebranicích 
proběhne v neděli 16. června. 
Po dopolední mši svaté v půl 
desáté bude následovat společ-
ný oběd ve dvanáct hodin (nut-
no objednat předem) a od dvou 
hodin začne přátelské posezení 
s hudbou, zábavou a občer-
stvením. Hrát bude cimbálka 
Litava, děti předvedou aerobic 
a nakonec přijde kouzelník. 

-jiv-

Farní den 
v Sebranicích
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 co nás čeká

FARNÍ DEN
S PROGRAMEM

proběhne
v neděli 16. června 

v Sebranicích
v neděli 30. června 

v Kunštátě.
Všichni jsou srdečně zváni.

Ve středu 8. května jsem vyu-
žila příležitosti a zúčastnila se 
děkanátní pouti na Velehrad. 
Postupně přijelo jedenáct 
autobusů z okolních farností 
s přibližně pěti sty poutníky. 
Z Kunštátu a Sebranic nás 
jelo přes čtyřicet.

Pouť jsme zahájili modlit-
bou růžence. Program na Ve-
lehradě začínal v infocentru, 
kde jsme se formou výkladu 
doprovázeného obrázky se-
známili s historií Velehradu 
od příchodu cisterciáckých 
mnichů v první polovině 13. 
století, přes zničení kláštera 
za husitských válek a později 
požáry, dále jeho zrušením za 
císaře Josefa, jeho obnovou 
jezuity koncem 19. století, 
přes období válečná, uzavře-
ním v roce 1950 až do součas-
nosti, kdy klášter obnovili a 

zrekonstruovali po roce 1990 
jezuité. Kromě nádherné bazi-
liky Nanebevzetí panny Marie 
a sv. Cyrila a Metoděje a kap-
le Cyrilky se zde v současné 
době nachází například Sto-
janovo gymnázium s vlastním 
internátem, Ústav pro mentál-

ně a tělesně postižené, poutní 
dům Stojanov, dům Marianum 
pro kněze – důchodce. Paní 
průvodkyně s námi prošla cis-
terciáckou cestu, která začíná 
u domu sv. Cyrila a Metoděje. 
Následoval rozchod, kdy jsme 
si mohli prohlédnout Vele-
hrad, nakoupit dárky v poutní 
prodejně a poobědvat. Spo-

lečný program pokračoval 
ve třináct hodin prohlídkou 
baziliky, podél vyřezávaných 
chórových lavic do Královské 
kaple, kde je pohřben arci-
biskup Stojan, chvilka ticha 
v kapli Panny Marie, krátká 
modlitba u sarkofágu kardi-
nála Špidlíka nacházející se 
za oltářem. Po celou tuto dobu 
a po dobu modlitby růžence 
byla možnost přistoupit ke 
svátosti smíření. Pouť jsme 
zakončili mší svatou, kterou 
celebroval pan děkan z Bo-
skovic. Na parkovišti jsme 
si ještě koupili oplatky od p. 
faráře z Protivanova a násle-
doval odjezd domů.

Strávili jsme velmi příjem-
ný odpočinkový den, kterých 
v naší uspěchané době není 
mnoho.

Eva Kameníková

Děkanátní pouť na Velehrad

KUNŠTÁT A SEBRANICE NA VELEHRADĚ. Společné děkanátní cesty na slavné poutní 
místo Moravy se zúčastnily i čtyři desítky našich farníků. FOTO: Radek Hanskut.  

TÁBORÁK
NA ZAKONČENÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU

středa 12. června
po mši sv. v 18:00 na faře

Občerstvení 
zajištěno.

NIKODÉMOVA NOC 
středa 26. června

kostel otevřen 19:00 – 22:00
Je příležitost k osobní modlit-
bě před Nejsvětější svátostí, 
rozhovoru s knězem nebo

zpovědi.

DOKONČENÍ Z PRVNÍ 
STRANY.

Služba naslouchání je jed-
na z nejdůležitějších a také 
nejtěžších... Naslouchat nejen 
slovům, ale také tomu, co není 
slyšet, co zaznívá za slovy 
každého člověka. Naslouchat 
hlasu, který v nás hovoří. 
Všechno, co se skrývá pod 

slovem služba, je důležité, 
ale bez Boha se jedná o pou-
hý altruismus, který se časem 
vyčerpá a vytuneluje. Je-li 
služba spojena a vyrůstá ze 
služby Bohu, pak získává no-
vou sílu a odvahu. Novou dy-
namiku a je nevyčerpatelným 
zdrojem k lásce vůči bližním. 
Vyrůstá z lásky Boží, z lásky 

Boha vůči člověku. Vrcholem 
služby Boha vůči člověku je 
mše svatá – eucharistie, kdy 
sám Bůh slouží v Kristu svým 
bratřím a sestrám, kdy se za 
nás vydává na smrt. Bohosluž-
ba je služba Boha člověku, 
která však v sobě nese nutnou 
odpověď člověka Bohu v jeho 
vlastní službě – vděčnosti… 

Strávili jsme velmi 
příjemný odpočinkový 

den, kterých v naší uspě-
chané době není mnoho.

PŘÍPRAVA 
NA BIŘMOVÁNÍ 

POKRAČUJE 
Mládež: 7., 14. a 21. června

Dospělí: 10. a 24. června

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA

pátek 7. června
mše svatá v 18:00

OSLAVA 90. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SDH ÚJEZD

neděle 23. června
mše sv. v 11:00 v Újezdě

SLAVNOST NAROZENÍ 
SV. JANA KŘTITELE

pondělí 24. června
mše sv. v 18:00

Jáhen VOJTĚCH LOUB, 
který jako bohoslovec vyko-
nával praxi v naší farnosti, 

přijme 
v sobotu 29. června 
v brněnské katedrále 

kněžské svěcení.
Slavnost začíná v 9:00.


