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Pasování

 sloupek

 slovo na úvod

Jáhenské svěcení a biřmování. 
Dvě události, které se aktuálně 
dotýkají obou farností, kun-
štátské i sebranické. A dokon-
ce i sulíkovské a lysické. 

Na začátku školního roku 
jsme se mohli společně zú-
častnit jáhenského svěcení. 
Pokud se jedná o událost 
samotnou, byla pro mnohé 
ze zúčastněných velmi silná. 
Možná právě kvůli našemu 
bratrovi Markovi, kterého 
mnozí znáte celý život. Dnes 
je udílena svátost biřmování 
šedesáti pěti lidem, kteří se 
na tento den připravovali 
více než půl roku. Možná si 
řeknete, co to má společného. 
Jáhenství a biřmování? Kdo 
to je vlastně jáhen? Všechny 
jazyky přebírají původní řec-
ký výraz – diákon, dokonce 

i slovenština. Slovo diákon 
vychází z řeckého slovesa 
διακονεω (diakoneó), což zna-
mená v češtině přisluhovat, 
sloužit u stolu, pečovat, po-
máhat, vyhotovit a obstarat, a 
z podstatného jména διακονια 
(diakonía), které se překládá 
jako služba, podpora anebo 
pomoc. Oba dva výrazy velmi 
silně vystihují podstatu toho, o 
co jde v případě jáhna. Diákon 
je v církvi jedno ze svěcení, 
které je spojeno se svátost-
ným kněžstvím. Je podílem na 
kněžství Ježíše Krista. Tento 
podíl na Ježíšově kněžství 
máme všichni v církvi skrze 
křest. Každý však jiným způ-
sobem. Jako otec rodiny, jako 
matka, dítě, mládežník, senior, 
manžel, manželka, kmotr, pas-
torační asistent, zaměstnanec 
firmy, úředník atp. Všichni 
máme podíl na všeobecném 

Kristově kněžství. Pak jsou  
lidé, kteří celý anebo část své-
ho života zasvětí službě církvi 
– ať už jako zasvěcené osoby 
anebo svěcené osoby. V církvi 
zaujímá jáhen třetí a poslední 
stupeň svátostného svěcení: 
biskup – kněz – jáhen. Toto 
trojstupňové rozdělení má 
své opodstatnění v podílu na 
Kristově kněžství a na jeho 
výkonu. Biskup plným způso-
bem přebírá službu plynoucí 
z Kristova kněžství – službu 
pastýřskou, soudcovskou a 
učitelskou. Kněz i jáhen mají 
podíl na výkonu této služ-
by. Každý však v jiné míře 
a v rámci předem určených 
kompetencí. Nejbližším spo-
lupracovníkem biskupa ve vý-
konu této trojí služby je kněz 
(farář), pověřený biskupem 
pro město, obec nebo oblast.     

pokračování na posl. straně 

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vysvětil 6. září pět nových trva-
lých jáhnů. Zleva: Jan Jonáš Zaplatil (Brno), Zbyněk Vančura (Kotvrdovice), Pavel Souček 
(Brno), Drahomír Čermák (Brankovice), Marek Lepka (Kunštát). FOTO: Archiv BB.

Také pociťujete ten neobvyklý 
vzruch a napjaté očekávání? 
Ministranti jsou povoláváni ze 
zálohy, sbor piluje písně, něco 
se děje. Diecézní biskup přijíž-
dí, aby udělil svátost biřmování 
mladším i starším lidem našich 
farností. Co je pro místní církev 
radostnější, než když ve svém 
společenství přivítá svého pas-
týře a dospělé křesťany posílené 
darem Ducha svatého?

Kterého faráře by ostatně 
těšilo mít kostelní lavice plné 
dětí, mlíčňáků, kterým, jak říká 
sv. Pavel, nelze dát tuhou stra-
vu? (1 Kor, 3,2) Oč je lepší mít 
ve farnosti dospělé křesťany, 
v nichž se neprojevuje nikdo 
menší, než Duch svatý?  Každá 
maminka ví, kolik trpělivosti 
stojí proces růstu a dospívání 
milovaných ratolestí. V čem ale 
spočívá dospělost křesťana? Už 
všechno ví, je skálopevný, o ni-
čem nepochybuje? Na pomoc si 
vezměme slova papeže Františ-
ka: „Pokud někdo má odpovědi 
na všechny otázky, pak je to dů-
kaz, že Bůh není s ním“. Až zase 
nějakou odpověď nebudeme vě-
dět, snad není tak zle. Pevnost ve 
víře není jen o vědomostech.

Latinský výraz pro biřmo-
vání je confirmatio – utvrzení, 
posilnění. Upevňuje a potvrzuje 
křestní milost, které se nám 
dostalo. Zaujalo mne, že v mi-
nulosti biřmovanec dokonce 
dostal i malý políček na tvář. To 
připomínalo rytířský úder. Rytíř 
měl toto gesto po „pasování“ 
překousnout a ukázat statečnost. 
Stejná vlastnost se vyžaduje 
od biřmovance. Teprve papež 
Pavel VI. v roce 1971 políček 
odstranil.

Modleme se i nadále za naše 
biřmovance, sami se snažme 
z této svátosti čerpat a buďme 
odvážní jako rytíři.

Helena Hladilová

P. PETR KOŠULIČ



Ve středu 9. října v 18 hodin po-
prvé otevřeme při mši svaté pro 
rodiče a děti Bibli, abychom se 
seznámili s prvním hrdinou. 
Budou to totiž právě hrdinové, 
o kterých se v Bibli píše, kteří 
nás budou během celého letoš-
ního školního roku provázet. A 
že o hrdiny v Bibli není nouze, 
o tom se přesvědčí každý malý 
i velký, který na mši svatou 
zavítá. Postupně budeme obje-
vovat osudy biblických postav, 
osudy lidí, kteří v důvěře v Bo-
ha dokázali veliké věci. Letos, 
stejně jako vloni, čeká na děti 
překvapení, které si odnesou 
domů a vylosované děti budou 
mít opět svoje úkoly. Jako vždy 
bude od 17 hodin na faře zpí-
vání, nově také ministrantská 
přípravka. A hlavně věříme, 
že děti i rodiče se budou v co 
nejhojnějším počtu scházet při 
slavení eucharistie, při oslavě 
Boha, který nám a kvůli nám 
činí veliké věci.  

-mol-

Mše pro děti 
doprovodí 

hrdinové Bible

Nejen Zbraslavští, ale každý 
kdo Zbraslavcem v posledních 
letech projel, si musel všim-
nout změny, která se s kaplí 
udála. Během dvou let prošla 
celkovou rekonstrukcí, když 
se v loňském roce podařilo 
provést opravu střechy a 
vnitřní výmalbu a letos opravit 
fasádu.

V čem oprava fasády spo-
čívala? Opravdu to nebylo 
kosmetické oprášení s novým 
nátěrem. Když se postavilo le-
šení a odborníci fasádu prošli, 
tak naznali, že mimo ozdobné 
prvky bude nutné téměř celou 
plochy omítky otlouct a spáry 
zdiva proškrábat. Zbývající 
část pak musela být oškrábána 
a tím zbavena původní malby. 
Po hrubém vyrovnání byla po 
parapet oken nanesena sanač-
ní omítka, nad ní pak nová 
jádrová. Nakonec byla celá 
plocha včetně opěráků a říms 
přetažena sanačním štukem 
v min. dvou vrstvách. Finální 
silikonový nátěr je tříbarevný. 
Na výběru barev se samozřej-
mě podíleli jak zbraslavští 
farníci, tak zástupci obce 
Zbraslavec a určitě se poda-
řil. Za zmínku stojí i to, že 
byly použity omítkové směsi 
a fasádní barvy fy Remmers, 
tedy velmi kvalitní materiály 
s očekávanou dlouhou život-
ností. Mimo opravu fasády 
byly opraveny klempířské 

prvky na fasádě, nově natřeny 
okna a dveře a vyměněna po-
jistková skříňka.

Kaple samotná je tedy 
opravena. Vnější úpravy okolí 
kaple, spočívající v napojení 
svodů do kanalizace nebo do 
potoka a zhotovení okapového 
chodníku, budou realizovány 
ve spolupráci s obcí.

Závěrem je třeba zdůraznit, 
že oprava kaple při nákladu 

přes 1,1 milonu korun Kč by 
se nemohla uskutečnit bez zís-
kaných dotací z MAS a SZIF. 
Těm zase předchází projekto-
vá příprava, rozpočty, hledání 
dotačních titulů, zpracování 
žádostí, výběrová řízení, jed-
nání s poskytovateli dotace, 
následně vyhodnocení atd. 
Všem, kteří se na zdařilé akci 
podíleli, patří náš velký dík.

Za ERF Petr Sojka

Oprava kaple P. Marie Karmelské ve Zbraslavci je dokončena

KAPLE PO REKONSTRUKCI. FOTO: Petr Sojka

Jako hodně podzimních akti-
vit ve městě Kunštátě může 
začít až „po jarmarku“, letos 
k tomu přidáme, že farní ak-
tivity zase až „po biřmování“. 
V týdnu od 7. října to vy-
pukne – výuka náboženství, 
úterní setkávání nad Písmem, 
středeční schůzka ministran-
tů, zpívání dětí i mše svatá 
pro ně. 

Náboženství bude učit 
v pondělí a úterý pan farář, 
ve středu Irena Kintrová a 
v pátek Jana Prudká. Za do-
mácí úkol můžete na nástěnce 
v kostele vypátrat, kterou 
třídu kdo má. Téma úterních 
biblických setkání budou 
listy svatého apoštola Pavla. 
Dozvíte se, komu, kdy a proč 
byly napsány, o čem jsou, a 
těšit se můžete i na společné 
čtení a rozjímání některých 
částí. Kdo chcete a můžete, 
přidejte se také! 

-ik-

Začíná náboženství a 
večery nad Písmem

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU. Vděčnost za dary letošní sklizně našla své vyjádření i ve výzdobě 
kostela při mši svaté v neděli 22. září. FOTO: Jiří Suchomel.



 sebráno v Sebranicích

Takto trochu netradičně byla 
nazvána fotovernisáž, která 
proběhla 22. září v Sebrani-
cích na faře. Představily nám 
ji dvě mladé studentky Petra Z. 
a Monika T., která v současné 
době studuje hebrejistiku na 
Univerzitě  Karlově v Praze. 
Obě mladé a velmi nadšené 
dívčiny nám představily sva-
tou zemi trochu netradičním, 
téměř divadelním způsobem. 
Zpívalo se a hrálo, také jsme 
vyslechli zážitky z jejich cesty 
a pobytu v této zemi a také za-
jímavé komentáře k fotogra-

fiím, které tu pořídily. Nutno 
podotknouti, že na mnohé z 
nás dýchlo zvláštní kouzlo z 
této země, kde se prolíná mno-
ho kultur a náboženství. 

Na závěr našeho setkání 
jsme mohli živě diskutovat, a 
to jak o cestě a nápadu samot-
ném, kterak navštívit končiny, 
o kterých se Monika dozvídala 
v rámci svého  studia, tak o 
pohostinnosti ubytujících a 
taktéž o tom, že chléb náš 
vezdejší je mnohde ceněn 
nadevše.

Milada Hladilová

Verniho-sáž z Izraele
Milé ženy, stejně jako vloni i 
letos bychom vás chtěly po-
zvat na večerní setkání, které 
je určeno pouze a jen pro 
ženy. Uskuteční se ve dvou 
termínech, a to 24. října a 15. 
listopadu vždy v 19 hodin na 
faře v Sebranicích. Večery 
doplní přednáškami Markéta 
Kánská. Téma jsme nechaly 
zcela na jejím výběru. Věřím, 
že budeme mile překvapeny 
– stejně jako vloni. Dobrou 
náladu s sebou, o vše ostatní 
je postaráno.

Ženy farnosti Sebranice

Večery pro ženy

DO ŠKOLY S POŽEHNÁNÍM. Žáci a studenti všech věkových kategorií přišli na začátku září do kostela s 
brašnami. Čekalo je tradiční „novoroční“ žehnání aktovek. FOTO: Jiří Votoček.

Tento rok misijní neděle, 
Světový den modliteb za 
misie, připadá na 20. října.  
Naše farnost podpoří misie 
mimořádnou sbírkou určenou 
na tento účel. Papež František 
nás vybízí k zřeknutí se svého 
jednodenního výdělku právě 
ve prospěch misií.

Odpoledne ve 14 hodin 
nás čeká na faře vyrábění 
svíček, které se budou prodá-
vát během adventu a výtěžek 
z prodeje poputuje našim 
adoptivním dětem Meghaně a 
Ravivarmovi do Indie.

V 16 hodin bude následo-
vat beseda s P. Vladimírem 
Záleským, farářem ze Žďáru, 
který  bude vyprávět o  akci  
– traktory pro Tanzánii, které 
se sám zúčastnil. Beseda se 
uskuteční ve farní kavárně. 
Všichni jste srdečně zváni.

-hv-

Misijní neděle 

Konečně se našel někdo z do-
spělých, kdo bude s vámi kaž-
dou středu od pěti hodin před 
mší svatou pro děti. Má pro vás 
připravenou osnovu programu a 
doufá, že budete spolupracovat. 
Základ bude dobře rozumět mši 
svaté a jednotlivým úkonům, 
které mají ministranti na sta-
rosti, nebudou chybět ani hry 
a povídání. My všichni, co do 
kostela chodíme, bychom spo-
lečné sžívání kluků ministrantů 
a Jaromíra Kintra měli podepřít 
modlitbou. Díky za ni! 

-ik- 

Ministranti, těšte se!

1. listopadu v 15 hodin zveme 
děti od první do páté třídy a 
jejich sourozence na setkání na 
faře, a to v klubovně za kuchyní 
nad tématem „Dušičky“. Bude-
me mluvit o tom, proč se máme 
modlit za zemřelé, jak na ně 
vzpomínat, jak jim pomoci. Vy-
plníme hledací, kreslicí a lušticí 
úkoly v pracovním listu a vy-
robíme si dekoraci z přírodnin. 
Barevné listy, větvičky z jeh-
ličnanů, šípky a kaštany vítány. 
K povídání a vyrábění zve Irena 
Kintrová. 

-ik-

Dušičková dílna 

DŮVOD K SETKÁNÍ. Díky zahájení výstavy fotografií ze Svaté země ožila sebranická fara 
i v nedělním odpoledni.
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 co nás čeká

POŘAD BOHOSLUŽEB
Slavnost Všech svatých

pátek 1. listopadu:
Sebranice – 17:00

Kunštát – 18:30 (sv. Stanislav)

Památka zemřelých
sobota 2. listopadu:
Sebranice – 17:00

Kunštát – 8:00 (sv. Stanislav)
 18:30 (kostel na Lipce)

Varhanní hudba a zpěv 
Miroslava MAŇOUŠKA 

ze Svitávky
sobota 26. října 

18:00, kostel sv. Stanislava 

KOLPINGOVA RODINA 
KUNŠTÁT

pořádá 12. října zájezd 
do Žarošic a Hustopečí.

Program: 
12:00 – odjezd autobusu od 

kostela
14:00 – mše sv. v poutním 

místě Žarošice
18:00 – návštěva vinného 

sklepa v Hustopečích

Cena zájezdu Kč 200,- 
Zájemci o zájezd se mohou 

zapsat do seznamu 
na stolečku v kostele.

Dvacáté výročí svého zalo-
žení si připomněli členové a 
příznivci Kolpingovy rodiny 
v Kunštátě při děkovné boho-
službě v neděli 1. září v míst-
ním kostele. Pozvání přijal 
otec Pavel Dokládal z Fatim-
ského apoštolátu v Koclířově 
a společně s otcem Petrem 
Košuličem mši svatou celeb-
roval. Přítomni byli i starosta 
města a zástupce předsednic-
tva Kolpingova díla v České 
republice Libor Havlík.

Odpolední program probí-
hal na farním dvoře. Předseda 
KR v Kunštátě zhodnotil 
činnost za celou dobu půso-
bení, zúčastněné pozdravil 
Stanislav Juránek, předseda 
Kolpingova díla v České re-
publice, a další hosté. Měli 
jsme radost z toho, že nás 
přijeli navštívit i kněží, kteří 
v uplynulých létech v kunštát-
ské farnosti púsobili.

Kulturní program obohati-
ly svým vystoupením soubor 

Velen a taneční skupina Bami. 
Místní mládež pak nacvičila 
pěknou scénku ze života bla-
noslaveného Adolfa Kolpinga 
a celým odpolednem nás pro-
vázela kapela ze Tří studní.

Díky obětavým organi-
zátorům, kteří se postarali o 
program i znamenité občerst-
vení, mohli všichni přítomní 
strávit pěkné odpoledne v 
rodinné pohodě.

Proto velké díky.
Marie Čechová

Oslavy KR v Kunštátě: bohoslužba i zábava 

KR Kunštát pořádá 
SBÍRKU ŠACTVA
pátek 8. listopadu 
od 16:00 do 18:00
sobota 9. listopadu
od 9:00 do 12:00
fara v Kunštátě

KONCERT 
W. A. Mozart: REQUIEM 
sbor O. TAJOVSKÉHO

pátek 1. listopadu
19:30, kostel sv. Stanislava

SHM Klub Sulíkov 
zve na nultý ročník 

SETKÁNÍ SCHOL 
v sobotu 2. listopadu 2013 
v Rozseči nad Kunštátem. 

Více o programu na 
www.shmsulikov.eu nebo 
na vývěskách u kostela.

pokračování z první strany:
Jáhen potom jako spolupra-
covník biskupa se může, a 
zpravidla se stává spolupra-
covníkem kněze. Oba dva, 
kněz i jáhen, každý však 
jiným a zcela specifickým 
způsobem, vykonávají svůj 
„úřad“. Ve všech třech oblas-
tech (pastýřské, soudcovské a 
učitelské) jsou jáhen i kněz 
závislí na biskupovi. Jáhen 
smí v rovině svátostné křtít, 
oddávat (křest a manželství) 
a podávat sv. přijímání. 
Dále pak může žehnat, udí-
let svátostiny, navštěvovat 
nemocné s eucharistií, starat 
se o charitativní činnost ve 
farnosti. Smí vést bohoslužbu 
slova v nepřítomnosti kněze a 
různá bohoslužebná shromáž-
dění, vyjma mše svaté. V ro-
vině soudcovské nemá jáhen 
žádné kompetence, jen ty, 
které vyplývají z konkrétního 
pověření biskupem. V rovině 
učitelské smí jáhen vést různá 

společenství, podporovat je 
svou účastí, vzdělávat ve víře 
a rozvíjet víru všech věko-
vých kategorií. Dále podílet 
se na přípravách ke svátostem 
a na jejich udílení, případně 
je sám udílet. Všechny tyto 
kompetence jsou však vždy 
nutně spojeny s posláním 
biskupa a jím pověřeného 
zástupce ve farnosti (faráře). 
Oba dva, kněz (farář) i jáhen 
se tak podílejí na tom, co 
nazýváme všeobecné kněž-
ství věřících a na svátostném 
kněžství biskupa. Na vše-
obecném kněžství věřících 
jako ti, kteří vedou a povzbu-
zují Boží lid na jeho cestě do 
Božího království a jsou jeho 
součástí. A na svátostném 
kněžství biskupa jako jeho 
spolupracovníci v rozdělová-
ní svátostí a milosti našeho 
Pána Ježíše Krista. Všichni 
– biskup, kněz i jáhen se svou 
službou podílejí na společ-
ném všeobecném kněžství 

věřících. Proto krom své svá-
tostné služby nesou i podíl na 
službě všech věřících, která 
se odvíjí od jejich životního 
stavu a povolání. Ti, kteří 
přijímají svátostné svěcení, 
nesou ve svém životě dvojí 
poslání: být součástí Božího 
lidu – církve a posvěcovat se, 
a současně být těmi, kdo tento 
Boží lid posvěcují. To je zcela 
jedinečný, nikoli však výluč-
ný úkol svěcených služebníků 
církve. Spojuje se zde dvojí 
poslání a dvojí úkol, který je 
také naším úkolem – posvě-
covat sami sebe a posvěcovat 
ty, za které neseme zodpověd-
nost. Poslání, které přijímáme 
skrze život s Kristem, napl-
něné v přijetí jeho Ducha, 
Ducha svatého…,  v přijetí 
svátosti biřmování. Diakonía 
je tedy službou každého z nás 
ve zcela specifickém prostře-
dí našich životů a našich po-
volání. Buďme i my diákony, 
jáhny Ježíše Krista.

SEBRANICE POKOŘILY KUNŠTÁT. Letošní svatováclavský zápas mezi farnostmi vyšel lépe 
hostům. Ti v hlavním utkání porazili domácí mužstvo (v pruhovaném) 4:0. FOTO: Marek Lepka


