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Kdyby mělo Okno rubriku Ze 
zahraničí, napsal bych to do ní. 
Ale – má vůbec církev, která je 
celosvětová, nějaké zahraničí? 
Když se něco děje v jejím centru, 
děje se to vlastně tak trochu i 
u nás. A málokdy byl Vatikán tak 
bohatý na události jako během 
uplynulého října.

Papež František svolal mimo-
řádnou biskupskou synodu, která 
měla řešit otázky pastorace rodin 
a přístup církve k lidské sexua-
litě. Velkorysá (ale rozhodně ne 
výlučná) pozornost byla věnová-
na církevnímu přijetí osob, které 
dle dnešního oficiálního pohledu 
stojí tak trochu mimo normy. 
Účelem mimořádné synody však 
bylo pouze zjistit stav věcí - kde 
nás „tlačí bota“, tak aby se za rok 
mohla sejít synoda řádná, která 
k otevřeným otázkám přijme 
(papežským prostřednictvím) 
závazné stanovisko.

Čtrnáct dní synody a všeho 
kolem ní nelze ve sloupku re-
kapitulovat. Podtrhněme ale její 
hlavní charakter: proběhla v ne-
smírně otevřeném a svobodomy-
slném duchu. Bylo úžasné každý 
den sledovat nové zprávy, které 
doslova pršely z internetu. Dává 
to do budoucna velkou naději, 
že Bůh na svou církev pamatuje 
a že s ní počítá. Dávno víme, že 
se s Ním lze setkat v jemném 
vánku. Ukazuje se však, že v pří-
padě potřeby dokáže Duch svatý 
způsobit i malé zemětřesení, 
které bourá zdi v duších. Církev 
nyní čeká nelehké období dalšího 
tříbení názorů a hledání, neboť 
synoda otevřela dveře, které již 
nelze zabouchnout – je nutno jimi 
vyjít dál. Nezbývá než vyjádřit 
přání, aby ve zkouškách obstála 
a nalezla jednotu, která bude co 
nejpřiléhavěji kopírovat Boží 
vůli. A zcela přirozeně – podpořit 
toto přání modlitbou.

Jiří David

 sloupek

 slovo na úvod
P. PETR KOŠULIČ

Začala mě zase bolet noha. 
Okamžitě se mi tím vrátila 
v mysli chvíle z farní pouti 
do Santiaga. Neděle ráno, půl 
sedmé. Modlitba, požehnání 
a cesta. Silná bolest nohy a 
náročný úsek cesty. Všechno 
dobře dopadlo. A potom pon-
dělní ráno a poslední úsek ces-
ty před námi. Santiago čeká. 
Vyrazili jsme v nevlídném 
počasí na cestu. Když jsem 
kolem desáté hodiny přicházel 
do Santiaga, pršelo. Poutní 
cesta, která končila u kated-
rály, vedla hlavními ulicemi 
a uličkami města. Dokud jsem 
nepřišel až ke katedrále sv. 
Jakuba, neměl jsem pořádně 
tušení, kde je. Při příchodu 
k ní mě nečekal žádný gran-
diózní zážitek – prostý portál 
podobný mnoha dalším na 

světě. Porta Negra neboli 
černá brána nebyla vůbec za-
jímavá. Ani architektonickým 
stylem, ani výzdobou. Podle 
tradičního poutního rituálu je 
tato brána první, kterou musí 
poutník vstoupit. Je symbolem 
smrti, a stejně jako smrt není 
ničím zajímavá a grandiózní, 
tak ani tato brána. Vstoupil 
jsem – člověk by čekal ticho a 
klid, místo toho zde bylo ob-
rovské množství turistů – tzn. 
totální absence ticha. Ale já 
jsem kolem sebe cítil ticho, 
i když zde hlučeli lidé – ten 
klid nebyl kolem mě, ale byl 
ve mně. Ticho spočinutí, klid 
a mír po dlouhém putování. 
Ticho, které vybízelo k za-
myšlení nad cestou. Tradiční 
rituál poutníka počítá v tomto 
okamžiku se zpytováním svě-
domí a pokáním stejně jako 
je ve smrti přítomen soud nad 

cestou člověka. Potom sestou-
pení ke hrobu sv. Jakuba jako 
symbolické vyjádření skuteč-
nosti smrti a hrobu jako reality 
smrti. Modlitba a poděkování 
Bohu a sv. Jakubovi a ode-
vzdání všech úmyslů pouti do 
jeho rukou – vhození úmyslů 
do hrobu sv. Jakuba. Následný 
výstup z hrobu sv. Jakuba a 
průchod Porta Bianca neboli 
bílou branou symbolizující 
vzkříšení ven z katedrály. 
Potom krátký úsek cesty 
k hlavnímu portálu katedrály, 
Porta da Gloria – brána slá-
vy, symbolizující oslavení a 
věčný život. Jako poslední 
okamžik poutního rituálu bylo 
objetí sv. Jakuba, symbolicky 
vyjadřující setkání ve spo-
lečenství svatých, a účast na 
hlavní poutní mši svaté jako 
společné poděkování Bohu 

Vánek a zemětřesení 

V LURDECH. Než výprava kunštátských farníků překročila hranice se Španělskem, navštívila  
slavné poutní místo v jižní Francii. Více uvnitř listu. FOTO: archiv Jiřího Holase

DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ



V den svátku svatého Václa-
va, patrona země České, se 
dvacítka odhodlaných pout-
níků z kunštátské farnosti 
a blízkého okolí vydala na 
pouť do Santiaga de Com-
postela. V odpoledních ho-
dinách jsme započali cestu 
z Kunštátu směrem na Brno, 
dále Prahu a Plzeň, kde se 
k nám připojili další pout-
níci nejen z těchto míst, ale i 
naši sousedé ze Slovenska.

PONDĚLÍ 29. ZÁŘÍ
Čekal nás přejezd do Fran-
cie, do města Lyon, které je 
druhým největším městem po 
Paříži a nachází se ve střední 
Francii. Zde nás po najetých 
1321 kilometrech čekala ce-
lodenní prohlídka města. Lyon 
leží na soutoku řek Rhony a 
Saone a nabízí mnoho zajíma-
vých památek a zajímavostí, 
například kostel sv.Ireneje, 
římské divadlo nebo katedrálu 
sv.Jana.

Naše kroky vedly k bazilice 
Panny Marie z Fourviere, kte-
rá je dominantou města. Jedná 
se o poměrně mladou stavbu, 
dokončenou na počátku 20. 
století. Nepopsatelné je pa-
norama, které můžete spatřit 
z tohoto místa, zvláště po 
ránu, kdy se město za zvuku 
harmoniky francouzského 
harmonikáře probouzí a ještě 
kolem nepanuje turistický 
ruch.

V kapli, která náleží k ba-
zilice, jsme se zúčastnili mše 
svaté v českém jazyce. Odtud 
jsme sešli do města, prošli se 
po nábřeží a kochali se ulice-
mi města a vším, co tato místa 
nabízí. V pozdních odpoled-
ních hodinách jsme se vydali 
ubytovat do hotelu F1 a těšili 
se na sprchu a postel.

ÚTERÝ 30. ZÁŘÍ 
Překonali jsme dalších 700 
kilometrů autobusem kolem 
Montpellier, Beziers, Narbon-
ne a Toulous, když jsme se v 
brzkých odpoledních hodi-
nách ocitli v podhůří Pyrenejí 
v jihofrancouzském městečku 
Lurdy. Zde se v roce 1858 

mladé a chudé dívce Bernadet-
tě Soubirousové zjevila P. Ma-
rie. Krátce na to se toto místo 
stalo významným poutním 
místem, kde došlo a dochází 
k zázračným uzdravením. 
V městečku jsme si prohlédli 
mlýn, ve kterém pracoval otec 
Bernadetty, a dům, kde žila 
jejich rodina do chvíle než 
otec přišel o práci, dále místní 
věznici, která byla přestavěna 
a uzpůsobena pro život Sou-
birousovi rodiny v době nej-
větší nouze. Odtud naše kroky 
směřovaly ke kostelu k řece 
Pau, na jejímž levém břehu 
stojí rozsáhlý komplex Notre 
Dame a jeskyně Massabielle 
s léčivou vodou. Po prohlídce 
místa s možností poklonit se 
ostatkům sv. Bernadetty jsme 
se odebrali ke mši do kaple 
Maxmiliána Kolbeho. Po 
mši, ubytování a dobré večeři 
v San Pietro jsme se účastnili 
růžence v několika jazycích a 
světelného průvodu v areálu 
Notre Dame.

STŘEDA 1. ŘÍJNA
V brzkých ranních hodinách 
1. října jsme vyrazili směr 
Španělsko – Bilbao, Ovideo, 
kdy nás čekalo 768 kilometrů 
až do Samosu, do výchozí-
ho místa naší pěší pouti. V 
podvečer jsme se ubytovali 
v benediktinském klášteře 
Monasterio de Samos, který je 
nejstarším klášterem v Galícii. 
Slouží jako útulek pro pout-
níky do Santiaga. Po večeři 
a krátké prohlídce městečka 
následovala večerní mše sva-
tá, první mše ve španělštině 
a latině.

ČTVRTEK 2. ŘÍJNA
Nastává očekávaná chvíle, 
kdy kola autobusu střídají 
naše nohy a vydávají se překo-
nat pro některé obávanou, ale 
tolik vyzývavou vzdálenost 
126 kilometrů do Santiaga 
de Compostela. Tento den 
jsme měli na výběr trasu ze 
Samosu 33,5 kilometru, nebo 
kratší ze Sarrie 21,5 kilomet-
ru do Portamarína. Vybaveni 
vyčerpávajícími informacemi, 

credentialem a dávkou odvahy 
jsme vyrazili kupředu. Kolem 
panovala černo černá tma, ale 
po dodání odvahy panem prů-
vodcem, že cesta je výborně 
značená a tudíž zabloudí jen 
ten, kdo zabloudit chce, jsme 
nasadili tempo a vyrazili. 
Skupina, která zvolila delší 
trasu, zabloudila hned za 
Samosem. Ale vedeni Boží 
prozřetelností a neupadajíce 
do paniky, byla cesta znovu 
nalezena a její délka nebyla 
značně prodloužena. Vrátím 
se ke slovu credential. Jedná 
se o jakýsi průkaz poutníka, 
malou skládací knížečku, do 
které poutník dostává razítka 
v kavárničkách, kostelích při 
cestě nebo v ubytovnách, kde 
přespává. Je nedílnou součástí 
poutníka, jakési doporučení, 
které ubytovny ve Španělsku 
vyžadují proto, aby poutní-
ka vůbec ubytovaly. Lze jej 
koupit ve Francii i Španělsku 
i u nás. Po předložení creden-
tialu v Santiagu v Oficina do 
peregrino obdržíte certifikát 
poutníka ke sv.Jakubovi. Pod-
mínkou je však absolvování 
nejméně 100 kilometrů pěšky 
nebo 200 kilometrů na kole 
či koni.

První den putování nám 
přálo počasí, bylo slunečné, 
příjemně teplé. Cesta byla 
hustě poseta osadami, kde 
lidé žijí v naprostém souzně-
ní s přírodou. Starají se o svá 
pole a dobytek. Z vesniček na 
vás dýchá skromnost, pokora 
a spjatost s půdou a krajem, 
která místním lidem poskytuje 
obživu a domov. Ve větších 
městech je již patrný turistický 
ruch a větší shon, ale přesto 
se setkáváte s úsměvy, ocho-
tou a neobyčejně obyčejnou 
lidskou slušností. Cestou je 
mnoho soukromých kavárni-
ček a malých restaurací, kde 
můžete po ránu posnídat café 
con leche (kávu s mlékem) a 
místní pečivo (výborné!!) a po 
překonání několika kilometrů 
i poobědvat anebo se jen osvě-
žit španělským pivem. 

Do Portomarína jsme dora-
zili v odpoledních hodinách, 

ubytovali se v poutnické 
ubytovně, kde jsme spali asi 
po dvaceti na jednom pokoji. 
Po večeři nás čekala španělská 
mše svatá v kostele San Nico-
lás ze 13.století. 

PÁTEK 3. ŘÍJNA 
Za tmy jsme se dali na 24kilo-
metrovou cestu z Portomarína 
do Palas de Rei. Rozednívá 
se mezi osmou a půl devátou. 
Cesta je značená značkami, 
kde je vyobrazen poutník, dále 
šipkami, kamennými patníky, 
na kterých je zpravidla vyzna-
čena mušle a kilometry, které 
pocestného dělí od Santiaga. 
Na cestě potkáváme spoustu 
lidí z různých zemí a často tu 
zní poutnický pozdrav bueno 
camino nebo camino nebo 
jen ola.

Cestou má poutník mož-
nost pořídit si symbol, který 
k této pouti patří, a to mušli, 
kterou si připevní na viditel-
né místo. Sv.Jakub zemřel ve 
vlasti ve čtyřiačtyřiceti letech 
mučednickou smrtí. Na příkaz 
Heroda Agrippy mu byla sťata 
hlava. Legenda vypráví, že po 
Jakubově smrti učedníci uloži-
li jeho tělo do kamenné rakve a 
na lodi je poslali na moře, aby 
nebylo tělo zneuctěno. Andělé 
pak provázeli rakev po celém 
Středozemním moři, aby pak 
byla vyplavena na španělském 
pobřeží v Galícii, kde ji našli 
Jakubovi španělští učedníci a 
tělo přenesli na místo dnešní 
Compostely. Kamenná rakev 
byla při vyplavení poseta prá-
vě mušlí hřebenatkou, a vyprá-
ví se, že tyto mušle pomáhaly 
andělům nadnášet rakev, aby 
se nepotopila. Zpět k druhé 
etapě pouti. Počasí bylo dnešní 
den teplejší než den předešlý. 
Kdo připutoval do Palas de 
Rei dříve, měl možnost pro-
hlédnout si městečko, posedět 
v místních malých zahradních 
restauracích, prostě zvolit si 
zábavu podle svého. Po večeři 
opět následovala mše svatá ve 
španělštině v místním kostele 
San Tirso.

Lenka Čechová
(dokončení v příštím OKNĚ)

Farní pouť roku 2014
Jak jsme přes Lyon a Lurdy putovali ke sv. Jakubovi do španělské Compostely



 sebráno v Sebranicích
Na misijní neděli 19. října  
jsme se na faře sešli ke zdo-
bení misijních perníčků. Per-
níčky mnoha rozličných tvarů, 
(třeba rybičky jako symbol 
křesťanů, nebo srdíčka jako 
symbol dávající lásky) nám 
napekly a připravily pro zdo-
bení naše dobré maminky a 
dívenky. Čekal nás tím pádem 
velký úkol – několik krabic 
perníčků připravených na ši-
kovné ruce dětí a maminek. Ty 
všechny s velkým nadšením 
pro dobrou věc celé nedělní 
odpoledne trpělivě věnovaly 
zdobení. Uvítala nás příjemná 
atmosféra a pod odborným ve-
dením Gábiny Hansgutové a 
Marušky Staňkové jsme se ve 
zpěvné náladě daly do díla.

Nazdobené perníčky jsou 
pro vás připraveny za dob-
rovolný příspěvek pro naše 
adoptované děti z Indie. Per-
níčky budou k mání na první 
neděli adventní.  

Všem, kdo se podíleli 
na pečení a zdobení, děkuji 
z celého srdce za jejich skutek 
lásky.

Miroslava Líkařová 

Na rozdíl od nové farní rady 
v Kunštátě se rada sebranická 
schází ve stále stejném slože-
ní. Důvodů může být několik: 
menší členská základna nebo 
menší snaha o změnu a s tím 
spojená menší angažovanost 
do života farnosti, anebo spo-
kojenost s činností stávající 
farní rady. Je ovšem pravda, 
že si nebezpečí zkostnatění 
uvědomujeme, a proto jako 
poradce již povoláváme i naši 
mládež.

 Dne 23. října se sešla farní 
rada k plánování života farnosti 
na další období. V sobotu 22. 
listopadu od 14 hodin nás čeká 
výroba adventních věnečků, 
věnců a různých dalších advent-
ních ozdob. Hned 23. listopadu 
v neděli po mši svaté se tyto vý-
robky budou prodávat. Výtěžek 
bude jako vždy věnován na naši 
Itikelu, která patří do farnosti, i 
když bydlí v Indii.

Další novinka se týká 
hlavně dětí, ale musí se na ni 

zaměřit i dospělí. Celá farnost 
bude tvořit obraz Krista. A to 
doslova a do obrázku. Obraz 
budeme společně tvořit pomo-
cí barevných čtverečků. Děti 
postavu Ježíše a dospělí po-
zadí. Opravdu se tak musí do 
sbírání zapojit všichni. Jinak 
by obraz nebyl úplný.

A stejné je to i s životem far-
nosti. Aby byl její obraz úplný, 
musí se do života farnosti také 
zapojit všichni. Jakkoliv.
Za pastorační radu Pavel Hladil

Říjnové setkání pastorační rady v Sebranicích

Misijní neděli, která letos při-
padla na 19. října, nám zpestřil 
svojí přednáškou Jan Novotný 
z Olešnice. Ten strávil čtyři 
měsíce jako učitel ekonomiky 
na střední škole v africké Keni. 
Jeho povídání bylo doplněné 
četnými fotografiemi, které do-
kumentovaly jeho pobyt v této 
chudobné zemi.

Je až neuvěřitelné, jak se 
život Keňanů, kteří se člení 
do více než čtyřiceti kmenů, 
liší od našeho moderního způ-
sobu života. Většina obyvatel 
žije v malých slumech, kde 
se v místnostech o rozměrech 
malé komůrky tísní až deset 
lidí. Jan sám bydlel na statku 
u svého kamaráda Mojžíše, kde  
se společně s několika chlapci, 
které Mojžíš finančně podporu-
je ve studiu, staral o hospodář-
ství a rovněž si vyzkoušel, jak 
náročné je sbírání čaje, což je 
jeden z mála způsobů,jak si zde 
vydělat alespoň nějaké peníze.

Střední škola, na které 
Jan učil, byla vlastně cihlová 
budova bez oken s dřevěný-
mi  lavicemi a starou tabulí. 
Mnohdy se sem natěsnalo i 
šedesát studentů. Na rozdíl od 
dětí  ,,moderního světa ″ jsou 

ty keňské vděčné za každý 
den, kdy mohou prohlubovat 
své vědomosti, a to především 
v cizích jazycích, přírodních 
vědách a hlavně matematice, 
která je překvapivě jejich nej-
oblíbenějším předmětem.

Velice překvapivé bylo i 
zjištění, že průměrný věk Ke-
ňanů je asi 18,5 roku, ovšem 

umírají okolo čtyřicítky. Ke 
katolické víře se hlásí kolem-
třiatřiceti procent obyvatel, 
křesťanství tu zažilo velký 
boom hlavně po vyhlášení sa-
mostatnosti v roce 1961.

Jan rovněž vyprávěl o vý-
letu se studenty do národního 
parku. Udivilo nás, že ačkoli 
celý svůj život prožili praktic-
ky v divočině, ani jeden z nich 
nikdy neviděl slona ani jiné 
z divokých zvířat tolik typic-
kých pro Afriku.

I přes všechny obtíže, ať 
už se zdravotní péčí nebo se 
získáváním a uchováváním 
potravin, je Keňa nádhernou 
zemí, kde můžeme obdivovat 
množství přírodních krás, do-
konce je to země, kde se Alž-
běta II. dozvěděla, že se stává 
novou anglickou královnou. Je 
to země, která,  ačkoli si mys-
líme,že o ní víme vše, nás stále 
ještě dokáže překvapit.

Jiřina Lepková ml.

Misijní neděle: Mladý muž z Olešnice vyprávěl o životě v Keni

Perníčky pro misie

JAN NOVOTNÝ

Drazí přátelé, v neděli 12. října 
proběhlo v našich farnostech 
sčítání věřících. Jednalo se o 
akci, která se naposled usku-
tečnila v dubnu roku 2009. 
Tehdy podle statistik navště-
vovalo nedělní bohoslužby 
v Kunštátě 410 věřících a 
v Sebranicích 155 věřících. 
Po pěti letech jsou čísla troš-
ku jiná. Ve farnosti Kunštát 
to bylo v onu osudnou neděli 
357 členů církevní obce, což je 
více než o 50 méně než v roce 
2009. V Sebranicích to bylo 
134 členů církevní obce oproti 
původním 155 v roce 2009, 
tedy vcelku o 21 osob méně. Je 
faktem, že faktorů, které ovliv-
nily tato čísla je vcelku hodně 
– úmrtnost, nemoci, pěkné 
počasí, stěhování a další. Není 
třeba si trhat vlasy a naříkat 
nad zhoubou farnosti. Je třeba 
si uvědomit, že farnost je silná 
nikoliv tím kolik nás je, ale 
tím, jaká je naše víra.

P. Petr Košulič

Farníků je méně
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 co nás čeká

FARNÍ PLES 2015
sobota 10. ledna

od 20 hodin 
v kunštátském KD

Při vyslovení slova podzim 
řadu z nás napadá nevlídné 
podzimní neboli dušičkové po-
časí, déšť, mlhy, chladno a tak 
dále. Při slově pouť máme opět 
každý své představy. Podzim 
nás však dokáže překvapovat 
krásnými slunečnými a teplými 
dny, které jsou ještě prozlacené 
čerstvě napadaným listím.

Právě takovým dnem byli 
obdarováni všichni, kteří se 
účastnili v sobotu 18. října 
pouti do Tuřan, kterou pořá-
dala Kolpingova rodina pod 
vedením pana Havelky.

První zastávkou byl památ-
ník Mohyla míru, který byl 
postaven na kopci v blízkosti 
vesnice Prace. U památníku 
se nachází muzeum, které 
je zmodernizované a nabí-
zí velmi zajímavě  pojatou 
multimediální výstavu Bitva 
tří císařů Slavkov-Austerlitz 
1805. Samotný památník byl 
postaven z podnětu kněze a pe-
dagoga A. Slováka jako pietní 
„místo světa“ na počest obětí 
Napoleonovy vítězné bitvy u 
Slavkova, která se na tomto 
místě udála 2. prosince 1805. 
Uvnitř památníku se nachází 
kaple s oltářem z mramoru, 
ta však nikdy nebyla vysvě-
cena. Každý z nás si mohl 
vyzkoušet zvláštní akustiku, 
kterou vytváří zaklenutí kaple 
se čtvercovým půdorysem, 
kdy šeptání z jednoho rohu je 
stejně tak slyšet v protilehlém 
rohu, jakoby vám dotyčný šep-

tal přímo do ucha.
Po návštěvě tohoto místa 

jsme putovali do Tuřan, do 
kostela Zvěstování Panny Ma-
rie, který byl naším hlavním 
cílem. Vznik tohoto chrámu 
sahá až do doby Velké Mora-
vy, kdy podle legendy Svatí 
Cyril a Metoděj přinesli soš-
ku Matky Boží na Moravu. 
Při rozvrácení Velké Moravy 
byla soška před zničením 

ukryta v lese, kde ji v roce 
1050 nalezl chrlický rolník. 
Na tomto místě v současnosti 
stojí kaple s nápisem: „Zde 
Tuřanským k radosti nalezla 
se Matka milosti 1050“. Po 
mši svaté, kterou sloužil pan 
farář P. Košulič, a po krátké 
prohlídce kostela jsme pouť po 

překonání pár desítek kilome-
trů zakončili v Hustopečích, 
kde jsme navštívili sklep Vi-
nařství Kossulitcz . Pan majitel 
nás pohostil dobrým vínem a 
jídlem a návštěva se neobešla 
ani bez degustace vín, zejména 
vín fortifikovaných, která jsou 
specialitou tohoto vinařství. 
Pro některé nový zážitek, pro 
ostatní příjemné repete.

Tato návštěva sklepa měla 

jediný nedostatek, a to, že letos 
nikdo nezpíval. Takže zpěváci, 
trénujme, ať příští rok těm pod 
Brnem ukážeme, že se i my 
nad Brnem umíme do zpěvu 
taky pořádně opřít. Dá-li Pán 
Bůh a Kolpingova rodina, tak 
za rok opět na shledanou. 

Lenka Čechová

Brněnské biskupství spouští v 
těchto dnech projekt s názvem 
Církevní turistika. Je určen 
nejširší veřejnosti a navazuje 
na projekty Noc kostelů a 
Křesťanské Vánoce, které se 
již několik let těší oblibě sto-
vek tisíc návštěvníků. 

Aplikace www.cirkevnitu-
ristika.cz prezentuje křesťan-
ské církevní památky, poutní 
místa a další zajímavosti, 
které mají křesťanskou víru 
jako společného jmenova-
tele. Zároveň představuje 
nové možnosti využití cír-

kevních objektů a propojuje 
křesťanské církevní památky 
s ostatními doprovodnými 
aktivitami, které přispívají 
k obnově duchovních, dušev-
ních i fyzických sil.

Koncepce projektu reaguje 
na aktuální poselství Papež-
ské rady pro pastoraci mig-
rantů a lidí mimo domov, že 
existuje mnoho farností, které 
v turistických destinacích 
vítají návštěvníky, nabízejí 
jim liturgická, vzdělávací a 
kulturní setkání s nadějí, že 
čas dovolené prospěje jejich 

lidskému i duchovnímu růstu. 
Za tímto účelem se farnosti 
snaží rozvinout „přátelskou 
pastoraci“, která jim umož-
ňuje uvítat příchozí v duchu 
otevřenosti a bratrství a uká-
zat jim živé a přívětivé spo-
lečenství.“

Projekt dává farnostem pří-
ležitost představit své umění, 
tradice, dějiny i mravní a du-
chovní hodnoty, a především 
dosvědčit svou víru, která 
tvoří základ všech těchto věcí 
a dává jim smysl.“ 

-BB-

PŘEDVÁNOČNÍ
PRODEJ KŘESŤANSKÉ 

LITERATURY
neděle 30. listopadu
 kostel sv. Stanislava

po mši sv. v 8:00 i v 11:00

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH
VĚNCŮ 

1. neděle adventní 
30. listopadu

při všech mších sv.
v Kunštátě i Sebranicích

OHLÁŠKY 
 NA INTERNETU
Aktuální program 

bohoslužeb v Kunštátě
lze najít i na 

www.farnostkunstat.cz
v rubrice „ohlášky“.

Od Mohyly míru k Tuřanské Matce Boží a do sklípku

VE SKLÍPKU. Hostitelem v Hustopečích byl pokračovatel rodin-
né vinařské tradice Pavel Košulič. FOTO: Alois Havelka

za všechna dobrodiní cesty a 
života. Bratři a sestry, nevím, 
kdo z našich poutníků vní-
mal tyto skutečnosti. Pro mě 
však byly velmi silné – byly 
odrazem víry a Credem v re-
alitě prostých symbolů a gest, 
v realitě života. Jsem vděčný 
Bohu za tuto pouť a za každé-
ho z vás. Přál bych vám, aby 
vaše víra byla prostá, ale aby 
byla živá. Aby prorůstala do 
reality vašeho života a stávala 
se pro vás oporou a silou.

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

NÁVŠTĚVA NOVOKNĚZE
 

V neděli 9. listopadu
bude v Kunštátě a Sebrani-
cích zastupovat novokněz 

Michal Seknička z Boskovic.
Po mších sv. udělí

novokněžské požehnání.

ADVENTNÍ NÁBOŽENSTVÍ 
PRO DOSPĚLÉ

v neděli 30. listopadu, 
7. prosince, 14. prosince 
vždy v 17 hodin na faře

Projekt Církevní turistika: příležitost pro farnosti i veřejnost


