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Pondělí 1. září. Pokud máte 
v rodině alespoň jedno dítě 
školou povinné, nebo něja-
kého kantora, není třeba říkat 
víc, abychom pochopili, že se 
mnohé změnilo. Prázdniny a s 
nimi čas odpočinku a volněj-
šího režimu jsou minulostí, 
nastává doba řádu, každoden-
ních povinností. Je to důvod 
ke smutku? Jak se to vezme. Je 
to veliká příležitost pro inspi-
raci. A to doslova. In-spiraci: 
vdechnutí, naplnění dechem 
nebo Duchem. 

Prvňáčci budou krok za kr-
oken poznávat písmena, sklá-
dat slova až nahlédnou krásu 
čtení. A nás papež František 
stále častěji vyzývá, abychom 
otevírali Písmo. Každý den se 
kousek po kousku přibližovali 
k osobě zvané Ježíš. Každý 
den se vystavovali působení 
Slova. Každý den si pokládali 
stále stejnou otázku, co touto 
větou, tímto odstavcem chceš 
říci právě mně?

A tak se těšme na nad-
cházející pravidelnost a řád 
a říkejme si se středověkými 
mnichy: Zachovej řád a řád 
zachová tebe. Nebojme se 
znovu vstoupit do školy, do 
školy Ducha svatého. Nechej-
me se inspirovat. Ano je to 
určitá námaha, je potřeba plnit 
domácí úkoly, ale když to do-
káží ti nejmenší, proč bychom 
nemohli my? A už jsme přece 
četli, že nebudeme-li jako děti, 
nikdy nevstoupíme.

P.S. A hlavně nezoufejme, 
žalm 127, verš 2 jakoby při-
pomínal, že další prázdniny 
budou už za čtyři měsíce . 

Monika Lepková

 sloupek

 slovo na úvod
P. PETR KOŠULIČ

Je začátek podzimu? Připadne 
mi, že podzim začal již v po-
lovině srpna a my plynule 
přecházíme do chladných a 
deštivých zářijových dnů, kte-
ré se zrovna moc neliší od těch 
srpnových. No jak pro koho. 
V neděli jsme požehnali nové 
aktovky dětem, které letos 
nastoupí do první třídy. Pro 
ně začala nová etapa života. 
A ne jinak je to i pro mnoho 
dalších – nejen těch školou 
povinných. Nové vždy přináší 
něco jiného a neznámého. Pro 
nás je to asi i otázka toho, co 
bude, budoucnosti, kterou tak 
trochu asi toužíme všichni 
znát. Nové přináší neznámé 
a to neznámé přináší obvykle 
i nejistotu. Nejistota a strach 
v nás vytváří prostor, který 
můžeme využít dvojím způ-

sobem: 1. najít důvěrnější 
vztah k Bohu tím, že objevíme 
větší prostor víry.  2. budeme 
hledat možnosti, jak odhalit 
budoucnost skrze různé mož-
nosti (karty, horoskop, věštby 
z ruky a další).

Poslední týden v srpnu 
jsem byl na návštěvě na 
severní Moravě a při té pří-
ležitosti jsem také zavítal do 
polského města Krakova. Na 
hlavním náměstí – Glowny 
Rynk jsem v malém zapadlém 
koutě uviděl starou ženu, která 
seděla u malého stolku a měla 
v ruce karty – kartářku. Měla 
tam zákazníka. A když jsem je 
chvilku pozoroval (samozřej-
mě nenápadně) všiml jsem si, 
že se oba pokřižovali. Byl to 
pro mě nejen šok, ale okamžik 
pohoršení – tak věřím Bohu 
nebo kartám?

Můžu se rozhodnout pro 

jednu z možností, nikoliv 
však pro obě. Nemohu věřit 
Bohu a „za zády“ si ověřit 
jak to tedy je. Buď budu Bohu 
věřit, nebo ho odmítnu, jestli-
že ho odmítám, pak odmítám 
milost, kterou mi nabízí, a tak 
odmítám Boha a to je hřích 
nevěry, který zraňuje a ničí 
vztah mezi člověkem a Bo-
hem. V tomto případě se jedná 
o těžký hřích.

Drazí, chci vás povzbudit 
k víře, k větší důvěře Božím 
příslibům. Kdo hledá, najde, 
kdo tluče, tomu se otevře a 
kdo prosí, ten dostane. Ať 
v tom novém a neznámém za-
koušíte Boží blízkost a jistotu, 
že Pán je s vámi a nikdy vás 
neopouští. On je věrný a věrný 
zůstává vždy, i když my jsme 
nevěrní – on přece nemůže 
zapřít sám sebe (srov. 2 Tim 
2,13).

POŽEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM. Jen jednou do roka chodí děti na nedělní mši s aktovkami. Na prahu 
nadcházejících školních měsíců zazněla modlitba s prosbou o Boží pomoc a ochranu nad hlavami 
přibližně dvaceti kluků a děvčat. FOTO: Jiří Suchomel.

Se učit, se učit…



 anketa
Třem účastníkům tábora 
v Losinách jsme položili 
otázku po nějakém silném 
zážitku. A předkládáme 
výsledek: 

Béťa (11 let):
Asi nejvíc se mi líbila „noční 
hlídka“, kdy nás po půlnoci 
postupně budili a my jsme měli 
čtvrt hodiny někde sami být 
– na půdě, ve sklepě, u ohně. 
Když pro mě přišel vedoucí, už 
jsem byla vzhůru, bylo mi div-
né, kam z pokoje všichni mizí. 
Jak jsem byla rozespalá, tak 
jsem se ani neptala proč, když 
mě dovedl do kůlny. Stála tam 
bílá židle, pak zarachotil zá-
mek a byla tma. Světlo prosví-
talo jen škvírami ve dveřích. 
Už předtím mě napadlo, že 
bych mohla pomalu počítat do 
šesti set, abych si ukrátila čas 
a nebála se. Celou dobu jsem 
čekala, že na mě možná někdo 
ze tmy vybafne a ono nic! V 
jednu chvíli jsem slyšela, jak 
rachotí štěrk na cestě – někdo 
šel, říkám si: „Konečně, už mě 
pustí!“ Ale houbeles. Zkoušela 
jsem pak počítat znovu, ale 
už jsem z toho byla úplně na 
nervy a nemohla se soustředit. 
Nakonec se objevil hlavní ve-
doucí. To byla úleva! Pak jsem 
se dověděla, že jsem to asi 
měla z našeho pokoje nejtěžší, 
protože ostatní nebyli zavření a 
nebo měli třeba světlo. Kdo se 
moc bál, mohl být i s někým. 
Pak jsme za odměnu dostali 
zlaté kotoučky, za který si 
celá skupina mohla koupit 
něco užitečného v dražbě – v 
našem případě to byla úžasná, 
neobvyklá... poukázka na deset 
dřepů!

Vía (11 let): 
Podle mě byl největší zážitek, 
že nás jednou nechali spát a až 
v jednu ráno všechny vzbudili 
a šli jsme úplně zticha potmě 
nahoru na pole s balíkama. 
Tam byli vedoucí s baterka-
ma a blikali. My jsme dostali 
papír a měli jsme je honit, aby 
se nám podepsali. Když krát-
ce blikli, letěli jsme za nimi a 
kdo byl první, podpis dostal. 
Vyhrála skupinka, která měla 

Tábor starších dětí se tentokrát 
přesunul na faru ve Velkých 
Losinách. To si rodiče oddychli 
- protože v předpovědi počasí 
hrozily přívalové deště a bouř-
ky. Jak možná sami znáte při 
táboření jenom venku - několik 
nocí v mokrém stanu s provlh-
lým spacákem a s neustálým 

chladem v rozčvachtaných 
botách zkazí náladu i těm nej-
otrlejším táborníkům. Hlavní 
vedoucí byl tentokrát Václav 
Líkař, který zodpovědně připra-
vil s početným týmem vedou-
cích nabitý program s názvem 
„Přežiju?“ Děti přijely sice una-
vené, ale nabité zážitky. Pyšnili 

se tričkem s odpovědí na titulní 
otázku: „Přežil jsem“, které pan 
hrdě nosily do konce prázdnin 
a odmítly jej odevzdat pračce. 
Tedy konec dobrý, všechno 
dobré. A víte, jak se to říká: ..zá-
žitek nemusí být ani kladný, ani 
záporný, jen musí být silný!

-ik-

Drazí farníci, chtěl bych vám  
představit pastorační radu  naší 
farnosti (dále jen PRF) usta-
novenou pro následující čtyři 
roky a připomenout, v čem 
spočívá podstata a význam této 
skupiny lidí pro farnost.

K těm, které jste zvolili na 
konci letošního června, patří: 
Miroslava Líkařová, Helena 
Videmanová, Monika Lepková, 
Josef Mágr a Tomáš Videman. 
Dále pak je druhá skupina, a to 
jsou členové jmenovaní: Irena 
Kintrová,  Jana Prudká (roz. 
Olšanová),  Anna Hansgutová,  
Josef Ostrý a Václav Líkař. 
Poslední skupinu tvoří  členové 
z titulu funkce nebo svěcení: 
jáhen Marek Lepka a moje 
maličkost.

Podstata PRF vychází z poj-
mu církev (lat. ecclesia, což 
znamená shromáždění). Církev 
je shromáždění, tedy společen-
ství věřících. Apoštol Pavel při-
rovnává církev k tělu, a nazývá 
ji tělem Kristovým (srov. 1Kor 
12, 2.27). Je to označení, které 
nám ukazuje, že každý člen má 
v církvi svůj úkol. Zásadním je 
především stávat se plnohod-
notnou součástí Kristova těla, 
tzn. nejen v církvi žít a čerpat 
milost a spásu, ale také pro 
ono tělo (církev) žít a přinášet 
mu užitek – posvěcovat ji svou 
prací i modlitbou. 

V církvi je přítomna dvojí 
služba: 1. služba života, 2. 

služba milosti. Ta první je 
úkolem všech věřících, kterým 
v církvi náleží místo a prostor 
k životu. K životu ve spole-
čenství, ale především k životu 
s Kristem. K tomu pak je zde 
služba milosti, která má zpro-
středkovávat milost Kristovu 
skrze svátosti, a tak sjednoco-
vat každého věřícího s Kris-
tem a všechny mezi sebou 
navzájem v jedno společenství. 
Služba milosti je svěřena do 
rukou svěceným služebníkům 
církve (biskupům, kněžím a 
jáhnům),  služba života je svě-
řena všem věřícím bez rozdílu. 
Protože farnost je někdy velké 
společenství, přebírají někteří 
z jejích členů dílčí úkoly na 
ekonomické, pastorační a spo-
lečenské rovině života farnosti. 
Od toho je pak ustanovena rada 
ekonomická (ERF) i pastorač-
ní. Ekonomická rada je poradní 
a pomocný sbor v oblasti řízení 
ve věcech správních, ekono-
mických a administrativních, 
a zajišťuje tak materiální zá-
zemí života farnosti. Naproti 
tomu PRF vypomáhá jednak 
v pomoci věřícím přiblížit 
se více Kristu skrze život ve 
společenství a skrze různé 
dílčí činnosti církve (výlety 
rodin, žehnání kol, aut, domů 
atd., přes poutě, organizace 
výukových a přednáškových 
kursů, slavení slavností apod.) 
a jednak vytvářením životního 

prostoru pro hledající a ty, kteří 
naslouchají slovům o Kristu. 
Úkol PRF je spoluvytváření 
životního prostoru a to nejen 
skrze organizaci, ale také skrze 
modlitbu, vlastní posvěcování 
a společenství. PRF se má 
stávat živým centrem – srdcem 
farnosti sjednoceným spolu se 
svým pastýřem (farářem) ko-
lem jediného pastýře – Krista.

Celkem má tedy naše pas-
torační rada dvanáct členů. 
Je ustanovena na čtyři roky a 
po tuto dobu je pomocným a 
poradním sborem ve farnosti. 
Všechna rozhodnutí jak PRF 
tak i ERF podléhají vždy 
rozhodnutí  faráře, který nese 
veškerou zodpovědnost za ce-
lou farnost před Bohem a před 
biskupem.

Drazí bratři a sestry, k to-
mu, aby nová pastorační rada 
mohla dobře pracovat pro ce-
lou farnost, potřebuje podporu 
nejen ze strany mé, ale také ze 
strany vás všech. Oni – PRF 
– věnují svůj osobní čas pro 
vás, bylo by od vás pěkné, kdy-
byste na ně mysleli ve svých 
modlitbách. 

Vyprošuji nové pastorační 
radě milost Ducha svatého a 
odvahu a vytrvalost v její práci, 
a vám všem přeji, abyste z plo-
dů tohoto společenství mohli 
nejen žít, ale více se přiblížit 
Bohu, Kristu a církvi.

P. Petr Košulič

S novým školním rokem nastoupila nová farní rada

Na táboře ve Velkých Losinách šlo starším dětem „o přežití“



 sebráno v Sebranicíchpodpisů nejvíc. A pak jsme 
ještě hráli „ztracenou identi-
tu“ – podle rozsvícených 
baterek jsme museli najít toho 
správného vedoucího, který 
měl odznáček právě s naším 
jménem. To bylo taky dobré. 
Jen mě štvalo, že když jsme je 
honili, tak se někdy otočili a 
svítili nám do očí!

Krikri (13 let):
Jedna z nejlepších věcí byla 
hra, při které jsme šli do okolí 
a hledali otázky. Třeba: „Co 
obsahuje záchranný balíček?“ 
nebo „Kdo vynalezl kontaktní 
čočky?“ nebo „Kolik kilome-
trů je to z Velkých Losin do 
Kunštátu vzdušnou čarou?“ 
Byly tam vždycky tři možnosti 
odpovědí a měla se vybrat ta 
správná. Otázky byly většinou 
někde na stromě přilepené 
izolepou. Hledali jsme je podle 
fáborků. Nejlepší bylo, že jsme 
mohli bojovat o dobrý čas i 
hledat správnou odpověď. Ne-
bavilo mě umývat nádobí. Padl 
na to celý polední klid!  

Jak jste si zajisté všimli, na 
našem kostele započala další 
z důležitých prací – statické 
zajištění klenby kostela. Je to 
další krok k tomu, aby náš kos-
tel jednou zářil v celé své krá-
se. Klenba není v havarijním 
stavu, avšak před dokončením 
omítek, novou elektroinstalací, 
novým ozvučením a konečnou 
výmalbou, je to rozumný krok, 
i když nikterak levný. Konečná 
cena se zajištěním je 670 tisíc 
korun. Z toho 300 tisíc korun 
se pokryje získanou dotací z 
havarijního fondu Ministerstva 
kultury. Z Jihomoravského 
kraje, odboru kultury a památ-
kové péče se podařilo získat 

dotaci 135 tisíc korun. Zbylou 
částku do celkové sumy musí-
me zaplatit z farní pokladny.

Specializovaná firma KOS 
CONSULT s.r.o. Přerov práce 
na zajištění statiky zahájila v 
polovině srpna a předpoklá-
dané dokončení prací je v po-
lovině září. Samotné technické 
provedení spočívá ve stažení 
obvodových zdí kostela, a to 
pomocí ocelových lan, která 
jsou zachycena v kovových 
terčích. Vše je umístěno pod 
omítku, takže nyní jsou vidět 
většinou již jen zapravené 
drážky.

Nezbývá než přetrpět ne-
pohodlí spojené s tímto a po-

děkovat našim ženám, které se 
starají o to, aby při stavebních 
pracích byl stále kostel důstoj-
ným místem našeho setkávání 
s Bohem.

Závěrem lze připojit ještě 
jednu příznivou zprávu ohled-
ně nového ozvučení v kostele. 
Díky iniciativě a zkušenostem 
našeho farníka Jindry už je 
k dispozici celá sestava pro 
ozvučení kostela a nyní probí-
hají přípravy pro její montáž a 
zprovoznění. Půjde-li to dobře, 
to nejenže uvidíme, ale taktéž 
uslyšíme a v Okně třeba i pře-
čteme.

Za farní radu 
Přemysl Štencl a Jiří Votoček

Prázdniny v Sebranicích jako ve škole: Opravuje se

TRADIČNÍ ŽEHNÁNÍ AKTOVEK. Bylo pro všechny, kteří od září nastoupí do školy. Těm, pro 
které je to poprvé, byl určen zvláštní dárek od pana faráře. Podle typu aktovek či školních tašek u 
oltáře, bylo ale patrné, že požehnání je důležité pro všechny žáky a studenty bez rozdílu věku či 
typu školy. FOTO: Jiří Votoček.

Letošní prázdniny byly v ně-
kolika farnostech v okolí Kun-
štátu spojeny s výměnou či 
příchodem nových kněží.  Na 
farách pod hlavičkou bosko-
vického děkanství se objevili 
celkem čtyři noví duchovní. 

Asi nejcitelnější změnu za-
žili farníci ve Křetíně (a také 
v Sulíkově, Bohuňově a Čer-
novicích), kam po více než 25 
letech služby P. Zdeňka Veitha 
nastoupil osmatřicetiletý P. 
Michal Polenda, dosavadní 
farář ve Slavonicích. 

P. Tomáš Šíma, Letovice 

Noví kněží v okolí

POKRAČOVÁNÍ NA 4. STR. 

P. Michal Polenda, Křetín P. Michal Seknička, Boskovice P. Vít Červenka, Lysice
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 co nás čeká

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ,  
STŘEDEČNÍ MŠE SVATÉ 
PRO RODIČE S DĚTMI 

A ZPÍVÁNÍ DĚTÍ 
začnou v týdnu 

od 12. října,
tj. po návratu farníků 

z pouti do
o Santiaga de Compostela.

V pátek 12. září 2014 v 18 
hodin bude slavit v kostele sv. 
Stanislava v Kunštátě boho-
službu generální  vikář brněn-
ské diecéze  Jiří Mikulášek.

V sobotu 13. září 2014 
proběhne 11. pěší smírná pouť 
z Kunštátu do Sloupu.  Pouť 

bude zahájena v 8 hodin mod-
litbou u hrobu P. Ladislava na 
zdejším hřbitově. V 17 hodin 
pak bude ve Sloupu  slavit dě-
kovnou bohoslužbu brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle.  Na tuto 
mši je možné se dopravit také 
autobusem, který z Kunštátu 

odjíždí v 15:10 hodin. 
V neděli 14. září 2014 

následuje putování  na kopec  
Kulíšek s modlitbou křížové 
cesty. Autobus na Rozseč od-
jíždí ve 14:16 hodin od staré 
pošty v Kunštátě.

-hv-

Dne 11. září si připomeneme 
desáté výročí tragické smrti 
P. MUDr. Ladislava Kubíčka. 
Byl brutálně zavražděn při 
loupežném přepadení na své 
faře v Třebenicích.

Otec Ladislav se narodil 
3. ledna 1926 v Rachově na 
Podkarpatské Rusi, dnes Ukra-
jině. Téměř celý svůj lékařský, 
dělnický i kněžský život pro-
žil na různých místech naší 
republiky. Ač nebyl místním 
rodákem, přesto se velmi rád 
do Kunštátu–Sychotína, do-
mova svých rodičů, vracel na 
návštěvy a pravidelné dovo-
lené.  Zde sloužil mše svaté, 

zpovídal, navštěvoval známé 
a besedoval. 

Rád se procházel přírodou 

kunštátského okolí, ale nejra-
ději vystupoval na kopec Kulí-
šek, odkud je nádherný výhled 
do širokého kraje. Známí a 

přátelé otce Ladislava na něj 
vzpomínají při každoroční kří-
žové cestě na Kulíšek a proseb-
né pěší pouti od jeho hrobu na 
kunštátském hřbitově k Panně 
Marii bolestné do Sloupu. 
Máme všichni možnost přidat 
se v modlitbě k těm, kteří se již 
k tomuto vzácnému člověku a 
knězi modlí o přímluvu u naše-
ho Pána Ježíše a Panny Marie. 
V roce 2011 byl zahájen sběr 
dokumentů pro možnost jeho 
blahořečení.

Přidejme se i my svými 
modlitbami k této aktivitě lito-
měřického biskupství. 

Alois Havelka

Před deseti lety zemřel P. Ladislav Kubíček

Vážení čtenáři, 27. září se slaví 
Den Charity. Na toto datum 
připadá svátek sv. Vincence 
z Pauly (1581–1660), který je 
pokládán za zakladatele orga-
nizované charity. Organizuje 
kolem sebe laiky, kterým nejsou 
lhostejní lidé na okraji společ-
nosti, a vysílá je pomáhat do 
míst, kam je potřeba. 

Letošní motto „I Charita 
dokáže být pestrá“ se snaží po-
ukázat na to, že dnešní organi-
zovaná charita je pestrou škálou 

služeb, které jsou určeny pro 
mladé, staré, ženy, muže, prostě 
pro kohokoli od 
jeho narození až 
k jeho smrti. 

Naše letoš-
ní akce proto 
budou na obou 
pólech pestrosti 
života. Jednak 
budeme přítomni v blanenské 
nemocnici, kde budeme in-
formovat o domácí hospicové 
péči, a také budeme pořádat 

pro veřejnost setkání v areálu 
v Doubravici nad Svitavou. 

Mělo by se jed-
nat o přátelské 
setkání, kam jsou 
všichni srdečně 
zváni, abychom 
společně oslavili 
pestrost nejen tu 
charitní. Příroda 

se k naší pestrosti svými pod-
zimními barvami jistě připojí. 

Závěrem nám dovolte po-
děkovat za vaši přízeň. Charita 

je pevnou součástí církve, má 
od otce biskupa jasný úkol a 
vaše pomoc je pro nás nesmírně 
důležitá – ať se jedná o mod-
litby za naše pracovníky, nebo 
pomoc při Tříkrálové sbírce 
či postní almužně. Ale hlavně 
proto, že máte oči otevřené a 
dokážete si všímat potřebných 
a třeba nás upozornit, že někdo 
potřebuje pomoc. 

Zveme vás na Den Charity, 
který  proběhne 19. září v Doub-
ravici a 25. září v Blansku.

Podobně velká změna 
potkala i Lysice, kde se po 
osmnácti letech rozloučil farář  
P. Slavomír Bedřich, který 
správu farnosti předal knězi 
z řádu premonstrátů P. Vítu 
Červenkovi. Ten má ve svých 
sedmatřiceti letech zkušenost 
jak s životem v kláštěře, tak i s 
běžnou pastorací – poslední tři 
roky působil ve Věteřově na 
Hodonínsku. 

Na Boskovicko přili v létě 
rovněž dva novokněží, svěce-
ní na konci letošního června. 
Třiatřicetiletý P. Tomáš Šíma, 
pocházející z farnosti Obyč-
tov, nastoupil jako kaplan do 
Letovic, a jednačtyřicetiletý P. 
Michal Seknička z Laviček u 
Velkého Meziříčí dostal pově-
ření, aby své  kaplanské obdo-
bí prožil v Boskovicích. 

-red-

Den Charity – pozvání do Blanska a Doubravice

Doubravice nad Svitavou, 
19. září v 15:30 (zábavné 
odpoledne pro všechny)
Nemocnice Blansko, 25. 

září od 7:30 do 12:00 
(informační stánek).

TÁBOR MLADŠÍCH DĚTÍ V LOSINÁCH na téma Cesta do středu Země. FOTO: archiv

POKRAČOVÁNÍ ZE 3. STR. 

▶ mše sv. za živé a zemřelé hrn-
číře – neděle 21. září v 8:00
▶ mše sv. na poděkování za 
úrodu – neděle 28. září v 8:00
▶ poutní mše sv. v Újezdě u 
kaple ze slavnosti sv. Václava 
– neděle 28. září v 11:00


