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Měsíc říjen je měsícem Panny 
Marie a modlitby růžence. S 
růžencem bývá zobrazována 
Panna Maria Lurdská a právě 
v Lurdech měli zastávku pout-
níci z našich farností, než se 
vydali na pěší pouť do Santia-
ga de Compostela. Myslíme na 
ně a modlíme se, aby jim zdra-
ví vydrželo a oni nelitovali, že 
zastávku v Lurdech neměli až 
na zpáteční cestě. Maličkosti 
jako puchýře a bolavé nohy 
jistě obětují spolu se svými 
modlitbami a při svém putová-
ní vyprošují milosti pro sebe i 
pro druhé. Ujít každý den více 
než dvacet kilometrů je výkon 
a člověk musí být odhodlaný. 
Jeden den to lze. Několik dní 
po sobě už je to obtížnější a 
každá nerovnost je pociťována 
jinak než první den. Tělo si 
však zvykne a chůze se stává 
naprostou samozřejmostí. 
Věřím, že pro nás, co jsme 
zůstali doma, ale ostatně i 
pro poutníky, platí, že Bůh po 
nikom z nás nepožaduje kdo-
víjaké výkony, a už vůbec ne 
naše utrpení. Důležitá je však 
upřímnost a vytrvalé odhodlá-
ní – vyjádřené pěší poutí nebo 
třeba modlitbou a ochotou žít 
podle vůle našeho Stvořitele. 
To můžeme ukázat i přesto, 
že jsme do Compostely poslali 
své drahé.  Možná by nebylo 
špatné vzít si měsíc říjen k 
srdci jako výzvu pro obno-
vení vytrvalosti vzhledem k 
naší modlitbě. Ostatně svátek 
1.října slaví také sv. Terezie z 
Lisieux, učitelka církve – to je 
ta „malá“ s kyticí růží - která o 
modlitbě něco věděla. A dívky 

 sloupek

 slovo na úvod
P. PETR KOŠULIČ

Drazí farníci, nastal měsíc říjen 
a s ním přichází i výzva k mod-
litbě růžence. Kde se vzala tato 
výzva? V roce 1917, přesně 13. 
října tohoto roku v době právě 
probíhající 1. světové války, se 
v portugalské Fatimě zjevila 
malým pasáčkům Panna Ma-
ria. Tehdy to bylo již po šesté. 
A tehdy je vyzvala k modlitbě, 
a to především k modlitbě 
růžence. Modlete se, a zvláště 
posvátný růženec.

Modlitba růžence vznik-
la někdy ve 12. století jako 
paralela k latinské modlitbě 
žalmů, které se modlili kněží. 
Tento zvyk 150 zdrávasů, se 
postupem času ustálil, rozší-
řením o modlitbu Otče náš a 
o jednotlivá růžencová tajem-
ství až do současné podoby. 
Tato modlitba měla svůj zcela 

zásadní význam v životě pro-
stých lidí. Modlitba, ve které 
se vracíme ke kořenům víry 
– řád dominikánů, který se 
zasadil o ustálení a používání 
této modlitby, ji přijal za vlast-
ní právě proto, že odrážela ve 
svých tajemstvích to, co bylo 
obsaženo ve vyznání víry. Byla 
vyznáním víry prostých lidí 
a tím zůstala dodnes. Je ale 
růženec stále ještě modlitbou 
prostých lidí? V dnešní době, 
kdy je kladen velký důraz na 
osobní až striktně subjektivní 
prožívání vztahu s Bohem má 
ještě tato modlitba své místo 
v životě věřících? Možná při-
padne někomu tato modlitba 
nudná a stereotypní. Neptejme 
se, jak změnit modlitbu, ale 
jak změnit sebe, abychom k ní 
našli cestu. Není to možná i 
důsledek našeho stereotypního 
života, ve kterém bereme až 

příliš mnoho věcí jako samo-
zřejmost? Úspěchy rodičů či 
dětí v práci či ve škole jsou 
samozřejmé! Ale je to všech-
no skutečně tak samozřejmé? 
Nedokáži ocenit svou vlastní 
práci; neumím proto ani ocenit 
práci druhých; život se stává 
nudným a stereotypním. Ne-
umím si cenit Božího daru? 
Nedokáži si cenit toho, co Bůh 
pro mě dělá? Pak se můj život 
s Bohem stává stereotypním 
a tím se stává stereotypní i 
modlitba. Pak nejsem schopen 
vnímat hloubku a krásu daru 
modlitby a zvláště modlitby 
růžence. Je jen jedna cesta jak 
znovu objevit modlitbu – vy-
stoupit z denní „samozřejmos-
ti“ a objevit denní nevšednost. 
Umět ocenit Boží dílo a dar. 
Umět ocenit práci bližních a 
také tu svou. Ať vám k tomu 
Pán žehná.

ZASE VYHRÁLY SEBRANICE. Do nedělního svatováclavského turnaje v kopané nastoupily 
na farním hřišti čtyři týmy a po šesti odehraných zápasech bylo jasné toto pořadí: 1. Sebranice, 2. 
Kunštát ml., 3. Sulíkov-Rozseč, 4. Kunštát st. Nejlepším střelcem byl se čtyřmi brankami sebra-
nický Marek Štencl. FOTO: Marek Lepka.

Do Santiaga

DOKONČENÍ NA 4. STR.



 anketa
Je tomu právě rok, co byla 
udělena mladým věřícím 
z našich farností svátost 
křesťanské dospělosti, tedy 
svátost biřmování. Několika 
z nich jsme se proto ptali… 

Jak se svátost biřmování 
promítla do tvého života?
 
Radek HANSKUT 
Než jsem minulý rok příjmul 
svátost biřmování, tak jsem 
vlastně pořádně nevěděl, co 
to pro mě bude znamenat. Teď 
už to ale vím. Poznávám, že 
se dokážu více zamýšlet nad 
tématy víry, dokážu o Bohu 
více mluvit i s nevěřícími 
kamarády a obhajovat Boží 
církev. Současně je pro mě 
biřmování nadále závazkem 
být dobrým člověkem a křes-
ťanem. 

Verča HLAVOŇOVÁ
Do mého života se biřmování 
nijak zvlášť nepromítlo. Po-
řád jsem stejně věřící, pořád 
chodím do kostela, pořád 
vnímám svět okolo stejně. 
Měli bychom křesťansky do-
spět a otevřít víc svá srdíčka. 
A proto si teď víc vážím lidí, 
kteří jsou stejně věřící a mají 
stejné problémy i radosti jako 
i každý z nás. 

Marek ŠTENCL 
Bylo to pro mě něco nového 
a byl to další milník v mém 
životě. Myslím si, že jsem 
si uvědomil, jak je to pro mě 
důležité a co všechno se tím 
změnilo. Teď se cítím dospě-
leji a všímám si mnohem více 
věcí kolem sebe a snažím se 
jim porozumět, pochopit je, 
tak jak ve skutečnosti jsou. 
Byla to krásná zkušenost a 
přál bych ji každému. 

Iveta TENOROVÁ 
Myslím si, že po přijetí svá-
tosti biřmovaní mám blíže ke 
Kristu a lépe chápu výklady o 
životě Ježíše Krista. Předtím 
jsem hodně věcí nechápala a 
neuměla jsem si je vyložit, 
ale díky přijetí svátosti biř-
mování jsem jim začala více 
rozumět.

Tak nám skončilo období pů-
sobení staré pastorační rady 
a nastoupila nám rada nová, 
kterou jsme částečně zvolili, 
částečně vyhledal členy pan 
farář sám. Někteří se osvědčili 
už z dřívějška, takže svá místa 
nemuseli opouštět, ale poda-
řilo se povolat i nové mladší 
síly. Všichni slíbili, že budou 
pracovat pro farnost. 

Sešli se u zbrusu nového 
stolu, který vlastnoručně 
sešroubovala ruka našeho 
duchovního správce, o čemž 
svědčí veliký puchýř na jeho 
žehnající pravici, ke které 
možná přibudou i sourozenci 
na patách po návratu z pouti 
do Santiaga. Na zbrusu nové 
židle zasedli pan farář, Mirka 
Líkařová, Marek a Monika 
Lepkovi, Tomáš a Helena 
Videmanovi, Jana Prudká, 
Václav Líkař, Josef Ostrý, 
Anna Hansgutová, Josef Mágr 
a Irena Kintrová. 

A protože už stolních novi-
nek bylo dost, můžete si ko-
nečně přečíst, co nového pro 
farnost tahle rada vymyslela. 
V říjnu to bude beseda o misii 
v Africe, kde učil Jan Novot-
ný z Olešnice, také pečení a 
zdobení perníčků, abychom 
podpořili adoptované indické 
děti. V listopadu na dušičky 
budete mít možnost napsat 

na lístky jména těch, za které 
byste chtěli prosit, bude na ně 
pamatováno při bohoslužbě za 
zemřelé. Advent začne letos 
30. listopadu žehnáním věnců, 
děti se během tohoto období 
můžou těšit na vybarvování a 

lepení hvězdiček. Mikuláš při-
jde do našeho kostela na mši 
pro děti 3. prosince a možná s 
ním přijdou i andělé a nadílka. 
V adventu také čeká na dospě-
lé během nedělních odpolední 
trocha vzdělávání. Roráty 
budou o vybraných sobotách 
a čtvrtcích v šest ráno (těšíme 
se, že i se snídaní na faře). 
Noční putování za neznámým 
cílem by mělo být v pátek 12. 
prosince a příležitost k před-
sváteční zpovědi 21. prosince. 
I letos projevili organizátoři 
„živého betléma“ veliký opti-
mismus, když řekli, že i letos 
celý program obětavě zajistí. 
A nakonec vám můžeme slíbit, 
že nový rok 2015 určitě přijde, 
protože 10. ledna 2015 máme 
naplánovaný 2. Farní ples!

Krásně jsme to všechno na-
plánovali, úkoly jsme rozdali 
a pak nastala diskuze o téma-
tech, pro které nemáme zatím 
žádné řešení. Bylo by moc 
dobré, kdyby vzniklo spolčo 
pro mládež. Ale kdo ho po-
vede a kdo tam bude chodit? 
Bylo by moc třeba, abychom 
vychovali další generaci mi-
nistrantů – ale kdo se jim chce 
věnovat a kde je vezmeme? 
Bylo by skvělé, kdyby naše 
webové stránky farnosti byly 
stále aktuální a informačně bo-
haté – ale kdo si k tomu každý 
týden na několik hodin sedne? 
Bylo by moc užitečné, kdyby 
někdo vzdělával náctileté v 
oblasti mezilidských vztahů, 
aby si na všechno nemuseli 
přijít jen stylem pokus-omyl, 
rozbitý nos..., ale kdo je za-
ujme a přitáhne k nějakému 
dalšímu vzdělávání? To jsou 
všechno otázky, na které nezná 
pastorační farní rada odpověď 
a přece se bezprostředně týkají 
života naší farní rodiny. Jedi-
ný, kdo je umí zodpovědět, 
je Bůh. Pojďme ho společně 
prosit a pak přiložme ruku k 
dílu tam, kde je to v našich 
silách. Vaše pastorační rada 
se bez vaší účasti a podpory 
neobejde, prosím, pamatujte 
na ni.

-ik-

Bylo by třeba, bylo by dobré..., ale nevíme jak
První setkání nové farní rady naznačilo, kam je třeba napnout síly

BOHU DÍKY ZA ÚRODU. Při slavnosti sv. Václava děkovala farnost za plody letošní sklizně. K 
slavnostní atmosféře přispěla i podzimní výzdoba Romany Suchomelové. FOTO: Jiří Suchomel.

To jsou všechno otázky, 
na které nezná pastorač-
ní farní rada odpověď a 
přece se bezprostředně 
týkají života naší farní 

rodiny. 



 sebráno v SebranicíchMaruška KOTOUČKOVÁ
Na setkáních před biřmová-
ním jsme často slýchali, že 
biřmování nám přinese ur-
čitou změnu. Nemusí to být 
hned, za měsíc nebo za rok, 
ale klidně i za deset let nebo 
později. Na biřmování mám 
pěkné vzpomínky. Sice ně-
jakou výraznou změnu zatím 
nepociťuji, ale už teď vím, že 
to byl správný krok a věřím, 
že mě bude Duch Svatý dál 
provázet životem a pomáhat 
mi. 

Michaela ZOUHAROVÁ 
Můj vztah k Bohu se začal 
více prohlubovat a věřím, 
že se stále ještě prohlubovat 
bude. Svátost biřmování 
byla dalším skvělým krokem 
v mém dosavadním životě. 
připravila Kristýna Čechová

Jak se říká, žádná příležitost 
k oslavě by se neměla pro-
marnit. Také proto letos uspo-
řádala skupina mladých ze  
sebranického spolča zvaného 
Sebranka opožděnou oslavu 
polokulatých narozenin naše-
ho pana faráře. Sobotní večer 
jsme si tak zpříjemnili nejen 
lákavým občerstvením, ale 
také různými hrami. 

A co že to vlastně je to 
sebranické spolčo? Jsme sku-
pina mladých (zhruba od 15 
do 23 let), která se nějakým 
způsobem zapojuje do chodu 
farnosti (např. při farním dnu 

nebo Noci kostelů…). Společ-
ně s panem farářem pak pořá-
dáme pravidelně nepravidelná 
setkání plná zábavy i diskusí 
o zajímavých tématech. Ani 
o prázdninách jsme nijak 
nezaháleli a podnikli doslova 
válečnou výpravu do Brna, 
kde jsme se v Laser aréně 
rozdělili na dva týmy a stříleli 
po sobě laserovými zbraněmi. 
Abychom si ujasnili, že šlo 
skutečně o pouhou hru, pose-
děli jsme také v příjemné ka-
várně, kde nám nápoje přivezl 
vláček. 

Zkrátka a dobře, nudu 

k sobě nepouštíme. Je však 
známo, že „víc hlav víc ví“ 
a „každá ruka je dobrá“. Čím 
více nás bude, tím více bude 
také nápadů na zpestření cho-
du naší farnosti a zároveň při-
budou šikovné ruce na jejich 
zrealizování. 

Proto máme pozvánku 
pro všechny mladé: nevá-
hejte a připojte se k nám! O 
aktuálním dění se dozvíte na 
facebookové skupině „Spolčo 
Sebranice J“ nebo u kterého-
koli stávajícího člena. Těšíme 
se na shledanou! 

Markéta Mynaříková

Že máme malé zpoždění? To na věci nic nemění! 

GRATULUJEME. Důvodem k zářijovému setkání sebranického společenství mladých byly naro-
zeniny pana faráře. FOTO: archiv.

Letos budeme společně s dět-
mi budovat obraz Krista. Děti 
budou jak ve středu, tak v ne-
děli sbírat barevné kamínky, 
které vždy jednou za měsíc 
přinesou zpět do kostela, aby-
chom mohli společně postavit 
velkou mozaiku obrazu Krista.  
Podstatou je, aby děti pocho-
pily, že každý je důležitý při 
vytváření obrazu Ježíše (jak 
toho, který budeme tvořit, tak 
také obrazu v očích druhých 
lidí). A proto budou mít nejen 
kamínky za mši, setkání s Je-
žíšem, ale vždy ve středu bude 
představen jeden okamžik 
z Ježíšova života – střípek 
z mozaiky = střípek obrazu. 
Protože znát Ježíše je nutný 
předpoklad pro to, abychom 
jej mohli ukazovat lidem. A 
aby v tom děti nebyly samy, 
a abychom my dospělí věděli, 
že je to i naše práce a úkol, 
zapojíme se všichni. Dospělí 
budou dostávat také kamínky, 
které vytvoří podklad Kris-
tova obrazu a tak by měla 
vzniknout pestrá mozaika, 
která bude dílem celé farnosti. 
Farnosti, kde každý má svoje 
místo, každý spoluvytváří 
obraz Ježíše pro ostatní lidi. A 
tak pojďme s dětmi do kostela. 
Začínáme 15.října.

-red-.

„Dětské“ mše

ZA OTCE LADISLAVA. Desetileté výročí smrti P. Kubíčka přijel v září připomenout i generální 
vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. FOTO: Jiří Suchomel.
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 co nás čeká

MODLITBA RŮŽENCE
BĚHEM ŘÍJNA

vždy v pondělí a ve středu
v 18:30 hod. v kostele

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
( OD 3. TŘÍDY),  

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.

Když se řekne nový farní sál, 
tak si mnozí položí otázku: 
Kde to je? Jedná se o míst-
nost, která je na faře hned 
vedle kuchyně, pakliže víte, 
kde je kuchyně – což většina 
farníků ví. Pokud to nevíte, je 
to k zamyšlení, a to jak mému 
tak vašemu. 

Farní sál již delší dobu 
potřeboval novou podlahovou 
krytinu – té se mu dostalo 
letos v létě, kdy byl položen 
nový zátěžový koberec a pak 
bylo pořízeno nové vybavení 
sálu – stoly a židle s kapacitou 
přibližně dvacet čtyři osob 
(šest stolů a čtyřiadvacet žid-
lí). Člověk by si řekl: nový sál 

rovná se změna. Drazí farníci, 
chtěl bych podle slov sv. otce 
Františka udělat z fary místo 
setkání – rodin, dětí, starých 
lidí, mládeže a všech, kdo po 
setkání touží. Chci, aby na 
faře bylo pěkné místo, kde 
se rádi sejdeme, popovídáme 
si, posedíme a něco spolu 
prožijeme. Kde budeme mít 
možnost plánovat, vymýš-
let a realizovat všechno pro 
to, abychom budovali Boží 
království ve farnosti u nás 
doma.

Sál bude i nadále využíván 
pro akce, které se v něm již 
konaly a určitě bude využitý 
i při jiných příležitostech 

(setkání farní rady, setkání 
kněží, setkání seniorů, mlá-
deže, scholy apod.). Souběžně 
se sálem na faře bylo také 
dokončeno vybavení farní 
klubovny pro děti a mládež ve 
dvoře fary.  A tím nám na faře 
vznikly dva kvalitní prostory, 
ve kterých můžeme žít. Jak 
je naplníme, je z velké části 
i na nás – respektive na vás. 
Služba života farnosti je dána 
do rukou hlavně vám.  A proto 
chci vytvářet ve farnosti pro-
stor jak k setkání, tak k životu 
– život dává Bůh a my na něj 
odpovídáme svou aktivitou 
– svým setkáním.

P. Petr Košulič

Nový farní sál má sloužit k setkání pro všechny generace

Na neděli 19. října připadá le-
tošní misijní neděle.

V patnáct hodin začne na 
faře tvořivé odpoledne. Budou 
se zdobit předem napečené 
perníky. Pro nejmenší děti bude 
připraveno další vyrábění  od-
povídající jejich věku.  Tvoření 
je určeno nejen pro děti, ale i 
ostatní věkem pokročilejší. Pro-
síme všechny dospělé, aby nám 

přišli se zdobením pomoci. 
V sedmnáct hodin následuje 

beseda s Janem Novotným z 
Olešnice, který nám bude vy-
právět o svém pobytu v Keni.

Výtěžek z prodeje výrobků 
bude věnován na další školní 
rok pro naše adoptivní děti z In-
die. Celková potřebná částka 
činí deset tisíc korun.

-hv-

Blíží se misijní neděle 2014

Kolpingova rodina Kunštát po-
řádá v sobotu 18. října pouť na 
jižní Moravu.

Cesta začíná o půl druhé 
odpoledne odjezdem od kos-
tela v Kunštátě a pokračuje  
prohlídkou Mohyly míru v 
Prace u Brna. Ve čtyři hodiny 
je v plánu mše svatá v kostele 

Panny Marie na poutním místě 
v Tuřanech a poté následuje 
přejezd do vinného sklepa pana 
Košuliče v Hustopečích.   

Zájemci o pouť se mohou 
zapsat do seznamu v kostele 
na stolečku. Cena zájezdu je tři 
sta korun.

-hav-

Pouť na jižní Moravu

DOKONČENÍ Z 1. STR.
z budoucího kunštátského 
„spolča“ mají vzácný vzor 
světice, která byla v církvi 
„učitelkou“. Prošla si krizí, 
v níž jí bylo zatěžko v Boha 
věřit. Papež František nedáv-
no mluvil o utrpení a Jobově 
„rouhání“, kdy si Job stěžuje 
na Boha. I to je však modlitba 
milá Bohu, praví papež, proto-
že jsme upřímní. Církev zná 
mnoho modlitebních tradic a 
je jen dobře, když máme chuť 
se s nimi seznamovat. Nejen 
mladí se mohou modlit před 
obrazovkou počítače. Nikoli 
k ní – takových je víc než 
dost a do kostela nevkročí –, 
ale k Bohu. Jezuitskou tradici 
modlitby najdete na stránkách 
www.modlitba.net, kde jsou 
každý den nachystány úryvky 
pro rozjímání, zpytování a 
uvedení do Boží přítomnosti. 
Modlitbu nad Písmem zvlášť 
doporučuje současný papež. 
Berme to jako znamení času  a 
vydejme se všichni na vytrva-
lou cestu do Santiaga.

Helena Hladilová

Myšlenka uspořádat spolčo 
pro mladé dívky z farnosti 
vznikla už před časem, ale bo-
hužel se nám jej nedařilo dát 
dohromady. Avšak společný-
mi silami a s pomocí pana fa-
ráře jsme se dohodli na hlavní 
myšlence a průběhu spolča. 
A proto můžeme s radostí 
říci, že první setkání našeho 
,,SPHáčka“  pro děvčata od 5. 
do 9. třídy se uskuteční již 4. 
října ve dvě hodiny odpoledne 
na faře a poté každých čtrnáct 

dní. Každé setkání si pro hol-
ky přichystají starší děvčata, 
která holky znají již z tábora a 
budou probírat různá témata, 
která holky zajímají. Nebude 
chybět vyrábění, zpívání a sa-
mozřejmě zábavné hry. Dou-
fáme, že se nás bude scházet 
co nejvíce a vytvoříme s hol-
kama takové společenství, 
které se bude chtít scházet 
pravidelně a třeba spolu strá-
vit i nějaký víkend.  

Anna Hansgutová

Vzniká společenství pro holky z druhého stupně

SČÍTÁNÍ VĚŘÍCÍCH
v neděli 12. října
při mších svatých 

v Kunštátě i v Sebranicích

MISIJNÍ NEDĚLE
neděle 19. října
program na faře 

začíná v 15:00 hod.

CYKLUS SETKÁNÍ 
NAD PÍSMEM SVATÝM

začíná v úterý 
14. října v 19:30 na faře

SLAVNOST 
VŠECH SVATÝCH
sobota 1. listopadu

 mše svatá v 8:00 ve farním 
kostele

 
PAMÁTKA 

ZEMŘELÝCH
neděle 2. listopadu

mše svatá:
v 8:00 ve farním kostele

v 11:00 v kostele na Lipce 
(po mši modlitba za zemřelé 
u hlavního kříže na hřbitově)

SETKÁNÍ SCHOL 
A SCHOLIČEK 
v sobotu 11. října 

od 13 hodin v Rozseči 
Vystoupí i kunštátskosebra-

nická schola VKUSE. 
Více info na 

www.shmsulikov.eu.

PRAVIDELNÉ
SOBOTNÍ ADORACE

v 19:00 hod. 
ve farním  kostele 

začnou 
v sobotu 11. října


