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„Zvu každého křesťana na 
jakémkoliv místě a v jakékoliv 
situaci, aby se hned dnes navrátil 
ke svému osobnímu setkání 
s Ježíšem Kristem,“  čteme 
v úvodu do exortace papeže  
Františka o radosti evangelia. 
„Mít pohled upřený na Ježíše 
dává životu naději,“ navazuje 
papež v jedné promluvě a 
vyzývá, čtěte denně evangelium 
a zkuste si představovat Ježíše 
v popisovaných situacích. 
„Abychom uviděli a poznali 
Pána, vezměme si evangelium a 
věnujme se této kontemplativní 
modlitbě. Dnes třeba jen 10, 
15 minut, ne víc. Přečtěte si 
evangelium a povězte něco 
Ježíši. Nic víc. Poznáte tak 
Ježíše víc a vaše naděje vzroste. 
Nezapomínejte mít pohled 
upřený na Ježíše. K tomu je 
kontemplativní modlitba.“ 
A proč to všechno? Jen ten, 
kdo poznal lásku, kdo je 
sám milován, může milovat. 
Vstupujme do setkávání 
s Ježíšem a zakoušejme jeho 
lásku. Dovolme mu umýt nám 
nohy, posloužit nám. Jen tak 
s ním budeme mít podíl, jen tak 
budeme mít lásku a naději i pro 
ostatní. A v podobném duchu 
je i papežovo poselství pro 
postní dobu, kde nás vyzývá: 
„Posilněte své srdce (Jak 
5,8)…Prožívejme postní dobu 
jako formaci srdce. Milosrdné 
srdce není slabé. Kdo chce být 
milosrdný, potřebuje srdce silné 
a pevné, uzavřené pokušiteli, 
avšak otevřené Bohu. Z toho 
důvodu se o letošním postu 
modleme: „Přetvoř naše srdce 
podle Srdce svého“, 

Monika Lepková

 sloupek

 slovo na úvod 
P. PETR KOŠULIČ

Moji milí, moje milé a moje 
milé, nastal únor a my vstu-
pujeme do období, kdy začíná 
příprava na další svátky a to ty 
největší v roce. Začíná půst a 
s ním spojené postní úsilí. O 
co vlastně kráčí v postním 
úsilí – v půstu? Především 
o očištění a obnovení svého 
vztahu k Bohu. To se může dít 
různými formami, ale nikdy 
žádná forma půstu nenahradí 
naše osobní rozhodnutí ve 
vztahu k Bohu. Můžeme nejíst 
maso, nejíst vůbec, odříkat 
si to co máme rádi, zříkat se 
filmů, zábav a podobných 
radovánek, ale pokud nás to 
nepřivede blíže ke Kristu, asi 
je něco špatně. Letošní pří-
prava na Velikonoce bude ve 
znamení šesti témat: odpuš-
tění, naslouchání, oběti, mod-

litby, přijímání a poslání. Toto 
všechno jsou základní kameny 
vztahů mezi námi a Bohem, 
mezi námi lidmi navzájem. 
Odpouštět a přijmout odpuš-
tění, naslouchat a být slyšen, 
obětovat se a přijímat oběti 
druhých, modlit se, být přijatý 
a přijímat a nakonec přijmout 
poslání, které nám v tom všem 
nabízí sám Pán. Tato slova nás 
budou provázet po všech šest 
nedělí postních… každý týden 
jedno téma jako povzbuzení 
pro postní úsilí. Jako povzbu-
zení o očištění našeho vztahu 
k Bohu.

A protože v letošním roce 
je velkou událostí v naší zemi 
také Národní eucharistický 
kongres (viz minulé číslo 
okna), budeme se připravo-
vat na tuto událost tak, že se 
každou sobotu večer v 18:00 
sejdeme k povídání (kateche-

zi) nad jedním tématem, ke 
kterému se vztahuje svátost 
svátostí. Pět sobot – pět témat. 
Současně se tak budeme při-
pravovat na slavnost našeho 
vykoupení – Velikonoce. Ony 
jsou přece okamžikem, ve kte-
rém se svátost eucharistie zro-
dila – byla ustanovena a byla 
uskutečněna – „Toto je moje 
tělo, které se za vás vydává… 
toto je kalich mé krve, která se 
za vás prolévá…“. Svátost eu-
charistie je základním kame-
nem našeho život a s Bohem, 
ale také našich životů ve vzá-
jemném soužit. V ní jsou jedi-
nečným způsobem obsažena 
ona slova, která budeme slyšet 
v neděli: odpusť, poslouchám, 
obětuji, modlím se, přijímám a 
naplňuji své poslání, které mi 
svěřil Bůh.

Moji milí chtěl bych vám 
popřát, abyste letošní půst ote-

Posilněte své srdce.

DLOUHÁ NOC. V sobotu 10. ledna se v kulturním domě konal druhý farní ples. Návštěvníky nevyvedl z 
míry ani dlouhý výpadek proudu a po novém rozsvícení tančili skoro až do kuropění. FOTO: J.Suchomel.



Ani letos vás, milí farníci, 
nepřipravíme o příležitost 
vzít na sebe nějaký ten křížek 
navíc, abyste mohli násle-
dovat našeho Pána na jeho 
cestě k hoře obětní. Malí i 
velcí budou mít od Popeleční 
středy každý týden na ošat-
ce pod kůrem přichystaný 
křížek jiné barvy s nějakým 
úkolem na doma. Kdo ho 

alespoň jednou! splní, přinese 
ho zpátky do kostela a může 
si ho vetknout do připravené 
vymodelované cesty. Bude na 
místě, kde byl betlém. Na děti 
bude opět vzadu vpravo pod 
kůrem čekat holý strom, kte-
rý budou zdobit množstvím 
květů a listů, aby v době ve-
likonočních svátků na začátku 
dubna opravdu rozkvetl bez 

ohledu na počasí. Ozelenit a 
okrášlit ho může každé dítko, 
které přijde v neděli na mši 
svatou. Kromě připravených 
křížků nebudou mít děti v 
postní době středeční úkoly 
na doma a dospělí naopak mo-
hou využít nabídky nedělních 
přednášek o eucharistii, které 
připraví pan farář. 

-ik-

Loňský 1. Farní ples se až na 
nějaká smítka na kráse vyvedl. 
Spokojenost byla náramná, 
až v leckom zahlodal červík 
pochybností, zda se to letos 
také vydaří. 

A vida – co by žádného 
účastníka nenapadlo, na co 
by ani prozíraví jedinci nepo-
mysleli a pořadatel dobrovol-
ně nikdy nepřipravil – to se 
stalo! Díky větrnému počasí 
a strženým drátům došlo k 
masivnímu, v celém Kunštátě 
totálnímu dvouhodinovému 
výpadku elektřiny. Kdo tam s 
námi nebyl, ať si to představí! 
Výpadek totiž stmelil všechny 
pozůstalé v Kulturním domě 

k pravému tanečnímu reji 
a veselí! Kapela „Na šikmé 
ploše“ dostála svému jménu 
a pohotově vystřihla s pomocí 
klavíru, harmoniky, saxofonu 
a místních zpěváků pestrý 
repertoár, u kterého se dalo i 
zpívat. Posedavé typy u stolů 
si lebedily, protože mohly dvě 
hodiny v klidu konverzovat, 
nerušeny silnou hudební ku-
lisou. Romantická náhradní 
světla vytvořila i tanečně zcela 
nesmělým výborné podmínky 
k tomu, aby se vplížili na 
parket. Veselou náladu v sále 
bychom mohli přirovnat k 
nadšení školní třídy, které v 
ZOO gorila unesla třídního 

učitele... Spokojenost naruši-
lo pouze dilema pánské části 
populace, která nemá výcvik 
v míření a u které se neod-
bytně hlásily o slovo požité 
tekutiny... Celkově zajímavý 
průběh večera umocnila také 
přítomnost uniformovaných 
členů hasičského sboru, který 
nabídl obětavě svou pomoc, 
aby losování hlavní tomboly 
proběhlo viditelným a prů-
hledným způsobem... Díky 
všem, kdo připravovali, orga-
nizovali, darovali, pracovali, 
přišli, měli trpělivost a záži-
tek. Kdo ví, jaké překvapení 
nám přinese ples příští? 

-ik-

Ohlédnutí za farním plesem

V postní době sbírejte křížky a zdobte strom

Setkání mládeže
Mládeži, na sobotu 7. března 
jsme společně s kněžími dě-
kanátu připravili pro všechnu 
mládež setkání, které se usku-
teční v Boskovicích v prosto-
rách fary a kostela. Téma to-
hoto setkání se odvíjí od toho, 
co známe, ale čemu mnohdy 
nerozumíme: „Křížová cesta 
a jak jí porozumět.“ Věková 
hranice je od 14 do 25 let.
Předběžný program: 
8:00 prezence přítomných
9:00 zahájení společnou mod-
litbou a duchovním slovem
9:30 rozdělení do skupin, 
které budou společně hledat 
význam jednotlivých zastave-
ní křížové cesty
12:00 oběd
13:00 křížová cesta městem 
ke kostelu Všech svatých
15:00 mše svatá.

Na toto setkání vás zvu a 
chci, abychom se ho zúčastni-
li v co nejhojnějším počtu. 

P. Petr Košulič

Jménem farnosti bych chtěl 
poděkovat všem, kdo se za-
pojili do přípravy a organizace 
Tříkrálové sbírky,  Děkuji 
rodičům, kteří umožnili, aby 
se děti mohly sbírky zúčastnit, 
dětem, které věnovaly svůj 
volný čas a podílely se na dob-
rém díle pomoci potřebným, 
a organizátorům za jejich 
nasazení.

P. Petr Košulič

Díky za sbírku

KOLEDNÍCI. Všechny domácnosti obejít nestihli, ale většinu ano. V neděli 11. ledna probíhala ve 
farnosti tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná katolickou Charitou. Pět skupinek koledníků vybralo 
v Kunštátě a místních částech necelých 46 tisíc korun a ve Zbraslavci osm tisíc korun. Na snímku 
tři králové v ulici Fr. Palackého. FOTO: Karel Podsedník.

Příspěvek na pořízení zdravot-
ní pomůcky pro dítě a pomoc 
jedné nebo dvěma rodinám ve 
složité životní situaci. Tímto 
směrem se s největší prav-
děpodobností vydají peníze 
vybrané vloni o Štědrém dnu 
při vydávání polévky na kun-
štátském náměstí.

Výnos dobrovolných 
příspěvků získaných během 
živého betlému dělal přibližně 
osm tisíc korun. Farní rada na 
základě doporučení sociální 
komise a po zvážení vlast-
ních návrhů upřesní do konce 
února počet příjemců i výši 
věnovaných částek.

-red-

Peníze z polévky



 sebráno v Sebranicích anketa
V sobotu 24. ledna se na faře 
v Sebranicích uskutečnilo 
první z celkem šesti plánova-
ných odpoledních setkání pro 
děti. V rámci přípravy na Ná-
rodní eucharistický kongres 
se vedoucí s dětmi formou 
her a povídání zamýšleli nad 
tématem Eucharistie a jedno-
ta. Na improvizovaný strom 
umístěný v předsíni kostela 
děti nalepily ovoce, které by 
chtěly přinášet lidem kolem 
sebe. Příští setkání proběhne 
21. února od 14 do 18 hodin. 

Několika šikovných účastníků 
jsme se zeptali:
1. Co tě na setkání nejvíce 
zaujalo?
2. Máš v plánu zúčastnit se 
i příště?

Terezka KLIMEŠOVÁ
1. Líbily se mně všechny hry, 
nejvíc „elektrika“. 
2. Jo, už se těším.

Petr KUDLÁČEK
1. Nejvíc se mi líbila hra 
jednota, protože jsme se při 
vymýšlení vět hodně zasmáli. 
2. Ano, protože se mi tam 
líbilo.

Lucka ŠKRABALOVÁ
1. Nejvíce mně zaujalo po-
znávání vedoucího podle 
obrázků a hra na molekuly. 
S vedoucíma byla sranda. 
2. Příště se určitě zúčastním 
a už se moc těším.

Anežka HLADILOVÁ
1. Naše téma jednota, oboha-
tilo nás hlavně v přátelství, 
ale taky v poznání sama sebe. 
Na setkání mě nejvíce zauja-
lo, jak jsme dokázali pracovat 
jako tým a myslím si, že jsme 
se všichni bavili. Hráli jsme 
hry, soutěžili a plnili všelijaké 
úkoly. Na závěr jsme se nau-
čili tanec a zakončili to mod-
litbou s panem farářem. Už se 
těším na příště, je super že si 
na nás udělali Vojta, Marek, 
Anetka, Markétka a pan farář 
čas, a máme taky nějakou 
zábavu. 
2. Rozhodně, na příští setkání 
už se moc těším!! Když jde se 
účastnit, ráda se zapojím. 
připravila Markéta Mynaříková

Jedno lednové nedělní odpo-
ledne někteří strávili na faře 
bilancováním, vzpomínáním 
nad tím, co bylo a co se chystá. 
Sešli jsme se v počtu čtrnáct 
včetně nejmladšího sedmimě-
síčního účastníka.

Co se týká roku 2014, pro-
běhlo více křtů než pohřbů, a 
to v poměru sedm ku čtyřem. 
Je to dobrá zpráva, sebranická 
farnost zatím nevymírá. Pro-
běhlo i první svaté přijímání 
s největším počtem účastníků, 
a to čtrnáct. Bylo to dáno tím, 
že se spojila druhá a třetí třída, 
takže letos se první svaté při-
jímání nechystá. Do nábožen-
ství chodilo také čtrnáct dětí. 
Co se týče štědrosti věřících 
při nedělních mších, vybralo 
se na sbírkách něco přes 181 
tisíc korun. Z toho vyplývá, že 
průměrná nedělní sbírka činila 
1800 korun. 

Co se podařilo dobré-
ho na poli oprav na našem 
kostelíčku? Největší částka 
byla vynaložena na statické 
zajištění kostela. Mnozí z nás 
určitě ocenili nové osvětlení, 
ozvučení a také to, že už nám v 
kostele nebude zima. Pro scho-
lu byly nakoupeny z dotačního 
programu hudební nástroje 

– kytary, příčná flétna, klávesy 
a stojany. Když se na to podí-
váme z finanční stránky, pro-
investovali jsme celkem 1 171 
426 korun. To všechno bylo 
možné díky darům a dotacím.

Ze stavebních prací nás 
tento rok čeká dokončení 
vnitřních sanačních omítek 
(asi 120 tisíc korun) a do bu-
doucna se počítá i s opravou 
střechy (celkem asi 2,6 milio-
nu korun). Záleží na tom, zda 
se nám podaří získat peníze z 
havarijního fondu. Tento rok 
dostaneme peníze na dokon-
čení sanačních omítek nebo na 
opravu střechy. Nemůžeme to-
tiž dostat dvě dotace na opravy 
za jeden rok.

Co se týká zhodnocení ži-
vota ve farnosti v uplynulém 
roce, začněme prvním farním 
plesem, poté proběhla křížová 
cesta ze Sebranic do Kunštátu, 
sederová večeře pro mladé na 
připomínku poslední večeře 
Páně. Nesmíme zapomenout 
ani na velmi početné první 
svaté přijímání, kterému před-
cházel výlet do Vídně. Proběh-
lo setkání mládeže s názvem 
Farnosti bez hranic, kde naše 
mládež získala první místo. 
Konalo se také žehnání kol a s 

tím spojený cyklovýlet. Někdo 
to bral po dvou kolech, někdo 
po čtyřech, důležité je, že jsme 
se všichni setkali a poseděli v 
restauraci ve Vískách. Mohli 
jsme prožít Noc kostelů a farní 
den. Letos proběhne Noc kos-
telů tentokrát v Kunštátě, tak-
že my ji budeme moci prožít i 
někde jinde. Děti se mohly zú-
častnit o velkých prázdninách 
farních táborů. Někteří sebrali 
odvahu a vydali se koncem 
roku na pěší pouť do Santiaga 
de Compostela.

A na co se můžeme těšit 
tento rok? Setkání mládeže s 
biskupem na Petrově, křížová 
cesta ze Sebranic do Kunštá-
tu, žehnání kol a cyklovýlet, 
zakončení školního roku, farní 
den, pouť a nesmíme zapo-
menout ani na pouť mládeže 
do Říma. Pro dospělé se také 
chystá pouť do zahraničí. Ale 
její cíl je zatím tajemstvím. Na 
počátku příštího roku se mů-
žeme těšit na další farní ples. 
V průběhu roku budou pro-
bíhat ministrantské schůzky, 
společenství mládeže, dětská 
odpoledne a náboženství pro 
dospělé. Máme se určitě na 
co těšit.

Lída Zvěřinová

Farní shromáždění aneb roční zúčtování s výhledem 

CHCEME PŘINÁŠET OVOCE. První z cyklu sobotních setkání pro děti na faře v Sebranicích 
mělo téma Eucharistie a jednota. FOTO: archiv 
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 co nás čeká

vřeli svou mysl i srdce. Aby 
půst byl skutečnou změnou 
v našich životech, ne jen od-
bytím si postních povinností, 
ale především cestou k radost-
nému prožití slavnosti našeho 
vykoupení.

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

POPELEČNÍ STŘEDA
Den přísného postu

středa 18. ledna
mše svatá 

s udělováním popelce
17:00 Sebranice
18:30 Kunštát

POSTNÍ KATECHEZE 
O EUCHARISTII

o sobotách 21. a 28. února 
a 7., 14. a 21. března

program:
18:00 katecheze ve farním sále 
19:00 tichá adorace v kostele 

téma katechezí:
21. února

Eucharistie – pravý zdroj jedno-
ty církve
28. února

Eucharistie – jediný základ 
společenství

7. března
Eucharistie jako solidarita

14. března
Eucharistie – místo hlásání a 

přijetí evangelia
21. března

Eucharistie versus mariánská 
úcta

Moji mladí, jak jste určitě 
zaregistrovali v ohláškách, 
v říjnu letošního roku se bude 
konat pouť do Říma. Je ur-
čena pro vás, vaše kamarády 
a přátele. Proč? No jednak 
proto, abychom se spolu ně-
kam podívali, abychom byli 
spolu a také proto, abychom 
trošku provětrali peněženky 
svých rodičů. Chtěl bych 
touto formou předat ty nej-
základnější informace pro 
zájemce o účast. Termín ko-
nání pouti je říjen 2015 – od 
neděle 25. října do soboty 31. 

října 2015. Budeme odjíždět 
v neděli navečer a po cestě 
do Říma budeme mít v pon-
dělí celodenní zastávku ve 
Florencii, městě dvou světo-
vých umělců – Leonarda da 
Vinciho a Michelangella, ve 
městě proslulého rodu Medi-
ci. Večer se pak přesuneme na 
ubytování k Římu do Ostie, 
kde strávíme čtyři noci. Tři 
dny pak strávíme návštěvou 
toho nejdůležitějšího v Římě 
– všech významných křes-
ťanských a také antických 
památek. Bližší program bude 

upřesněn na začátku nového 
školního roku. Poslední den 
naší pouti (pátek) strávíme v 
Assisi, městečku spojeném s 
životem jednoho z největších 
světců středověku, sv. Fran-
tiškem. Odtud pojedeme noč-
ním přejezdem zpět do svých 
domovů. Celková cena pouti 
bude činit přibližně šest tisíc 
korun na osobu. V této ceně je 
zahrnuta cesta, ubytování, po-
jištění a další poplatky s tím 
spojené. Cena nezahrnuje  
zdravotní pojištění a stravu.

P. Petr Košulič

Na podzim se chystá farní pouť mládeže do Říma

OSTUDU NEUDĚLALI. Fotbalový tým kunštátské farnosti vyrazil v lednu do Brna na tradiční 
ministrantský turnaj O pohár Martina Středy a vybojoval zde 5. místo. Mužstvo ve složení Vašek 
Líkař, Martin Kroupa, Ondra Sojka, Tomáš a Jan Videmanovi, Marek Štencl, Vašek Hasoň a Mi-
chael Král začalo základní skupinu remízou a následnou prohrou. O poznání víc se dařilo ve druhé 
půlce zápasů ve skupině, kde kluci vybojovali dvě výhry a dvě remízy. Do zápasů o umístění pak 
šli s tím, že nejhůře skončí 8. a nejlépe 5. To nakonec vyšlo díky dvěma výhrám v řadě, nad výbě-
rem bohoslovců a následně nad ministranty z brněnské farnosti sv. Augustina.
FOTO: archiv.

Synoda je setkání biskupů coby 
zástupců jednotlivých států 
a diecézí. Toto shromáždění 
pomáhá papeži při vedení celé 
katolické církve. Témata sy-
nody mohou být různá, ale pro 
tuto synodu je tématem Rodina 
v dnešní společnosti. Synoda se 
setkává ve dvou fázích – první, 
předběžná proběhla na pozdim 
roku 2014 v Římě, druhá se 
uskuteční na stejném místě le-

tos v říjnu. Doba mezi těmito 
dvěma setkáními je věnována 
reflexi nad tématy souvise-
jícími s rodinou. Svatý otec 
zdůraznil, že synoda není par-
lamentní debatou o hodnotě a 
důležitosti rodiny a manželství, 
ale je chráněným místem, kde 
má být přítomen Duch svatý. 
Pokud někdo čeká, že synoda 
přinese zásadní změny v chápá-
ní rodiny, pak se plete. Synoda 

by měla reflektovat současnou 
společnost a její změny a ty 
„přizpůsobit“ chápání rodiny 
a manželství. To vyžaduje vel-
kou moudrost a pokoru jak pro 
synodní otce, tak pro všechny 
věřící. Proto jsme vyzýváni 
k modlitbě za synodu, a proto se 
také my v našich farnostech za 
synodu modlíme každou neděli 
na konci mše svaté. 

P. Petr Košulič

Co je synoda o rodině a proč se za ni každou neděli modlíme?

POBOŽNOST
KŘÍŽOVÉ CESTY
o postních nedělích

21. a 28. února
v 15:00

NABÍDKA POSTNÍ 
DUCHOVNÍ OBNOVY 

PRO MANŽELE
27. – 28. března 

v Duchovním centru 
Vranov u Brna
vede: stálý jáhen

Jan Jonáš Zaplatil
více informací na

www. biskupstvi.cz


