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Jistě jste si všimli, že se 
každou neděli na konci mše 
svaté modlíme z připravených 
kartiček modlitbu za úspěch 
biskupské synody o rodině. 
Možná se mnozí ptáte, proč 
je této akci věnováno tolik 
pozornosti. 

Přestože se synoda zdá být 
tématicky soustředěná pouze 
na otázku rodiny – a zahrnuje 
témata jako předávání víry 
v rodině, misijní povolání 
rodin, rodina jako „domácí cír-
kev“ – do popředí vystoupila i 
některá „kontroverzní“ témata 
jako je umožnění přístupu ke 
svátostem některým znovu 
sezdaným rozvedeným nebo 
postoj katolické církve k lidem 
nesezdaným, k homosexuálům 
či téma antikoncepce. Klíčo-
vým slovem se stalo „milosr-
denství“ a reflektuje se potřeb-
ná změna slovníku církve vůči 
lidem v tzv. neregulérních ži-
votních situacích. Zajímavé je, 
že poprvé v historii, z vůle pa-
peže Františka, se může – a má 
– k tématům vyjádřit všechen 
Boží lid, tak aby biskupům 
nechyběl potřebný realismus. 
Nevím, kolik z vás ví o dotaz-
níku, který předcházel synodě 
2014. Také před synodou 2015 
byly národním církvím zaslá-
ny otázky a každý z nás se k 
nim mohl vyjádřit. (U nás na 
stránkách Národního centra 
pro rodinu do 20. února). Už 
je po termínu, to ale nevadí. 
Nic nebrání tomu, abychom se 
ve farnosti zkusili nad tématy 
zamýšlet a (nejen) pozorovali 
směr, kterým současný papež 
vede Kristovu církev.

Helena Hladilová

 sloupek

 slovo na úvod 
P. PETR KOŠULIČ

Drazí přátelé, co více psát a 
vymýšlet? Velmi mě oslovují 
promluvy Sv. otce, proto jsem 
se rozhodl místo úvodníku a 
vlastních „výplodů“ sdílet s 
vámi to, co zaznělo minulou 
neděli (2. neděle postní) na 
náměstí sv. Petra – promluva 
před modlitbou Anděl Páně:

První neděli postní nám 
liturgie prezentovala Ježíše sa-
tanem pokoušeného na poušti, 
ale vítězícího nad pokušením. 
Ve světle tohoto evangelia 
jsme si znovu uvědomili svoji 
situaci hříšníků, ale také vítěz-
ství nad zlem nabídnuté těm, 
kdo se ubírají cestou obrácení, 
a jako Ježíš chtějí plnit Otco-
vu vůli. Druhou neděli postní 
nám církev ukazuje cíl tohoto 
úsilí o obrácení, totiž účast 
na Kristově slávě, která září 

na tváři poslušného Služeb-
níka, zabitého a vzkříšeného 
pro nás.

Evangelium podává udá-
lost Proměnění, která se řadí 
k vrcholu Ježíšova veřejného 
působení. Ježíš je na cestě do 
Jeruzaléma, kde se naplní pro-
roctví o Božím Služebníkovi 
a dokoná Jeho výkupná oběť. 
Zástupy nerozuměly a v před-
stavě Mesiáše odporující je-
jich pozemským očekáváním 
Jej opustily. Myslely si totiž, 
že Mesiáš bude osvoboditelem 
z římského područí, osvobodi-
telem vlasti. Ježíšova perspek-
tiva se jim nelíbila a opouštějí 
ho. Také apoštolové nechápou 
slova, jimiž Ježíš oznamuje 
vyústění svého poslání v 
oslaveném utrpení. Nechápou! 
Ježíš se tedy rozhodne ukázat 
Petrovi, Jakubovi a Janovi 
předzvěst svojí slávy, která Jej 

očekává po vzkříšení, aby je 
utvrdil ve víře a povzbudil je k 
následování na cestě zkoušky, 
na cestě kříže. Na vrcholu jed-
né hory, pohroužen do modlit-
by, se před nimi promění, Jeho 
tvář a celá postava se zaskví 
zářivým světlem. Tři učedníci 
jsou zděšeni, zastíní je oblak 
a shůry zazní stejně jako při 
křtu v Jordánu hlas Otce: „To 
je můj milovaný Syn, toho 
poslouchejte“ (Mk 9,7). Ježíš 
je Syn učiněný Služebníkem, 
poslaný do světa, aby skrze 
kříž uskutečnil plán spásy a 
všechny nás spasil. Jeho plné 
přilnutí k Otcově vůli způso-
buje, že Jeho lidství vyzařuje 
slávu Boha, který je láska.

Ježíš se zjevuje jako do-
konalý obraz Otce, zář Jeho 
slávy. Je dovršením zjevení, 
a proto se vedle Něho ob-

Zamýšlet se můžeme

SETKÁNÍ Č. 2.  Děti a mládež opět ovládli sebranickou faru. Více uvnitř listu. FOTO: archiv.
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SPH (Spolčo pro holky) vznik-
lo před půl rokem pro holky od 
páté do deváté třídy, které se 
chtějí pravidelně scházet a 
diskutovat o víře, vyrábět, hrát 
hry a postupně se zapojovat do 
života farnosti. Co už máme 
všechno za sebou? Povídání 
o Schönstattském hnutí, před-
vánoční zpívanou adoraci, 
vánoční besídku s dárky a 
pečením sušenek a od nového 
roku jsme začaly tématický 
cyklus o modlitbě, na kterém 
jsme si sdělily své zkušenosti 
s modlitbou a vyrobily si mod-
litební knížky. A co nás čeká? 
Budeme mluvit o různých způ-
sobech modlitby, podnikneme 
křížovou cestu, pesachovou 
večeři, přespání na faře v Se-
branicích a spoustu dalšího! 
Další spolčo se uskuteční 7. 
března ve dvě odpoledne na 
faře v Kunštátě, a budeme moc 
rády, když mezi sebou uvidí-
me nové tváře, takže se holky 
nebojte a přijďte se za námi 
podívat! Budeme se těšit!

Karolína Šafářová  

Holčičí spolčo, 
to je prima parta. 

Přidejte se

Druhou neděli postní proběhlo  
výroční farní shromáždění, na 
kterém se mohli zájemci do-
zvědět mnohé z oblasti hospo-
daření a statistik roku loňského 
i výhledů a plánů farnosti pro 
rok letošní. Že jde o informace 
žádané, dosvědčil zaplněný sál 
fary, kde se sešlo kolem pěta-
dvaceti farníků.

Při loňském sčítání osob 
zatrhlo svůj sčítací lístek 357 
osob, což je o 53 méně než 
v roce 2009. V loňském roce 
bylo uděleno dvacet jedna  
křtů, do svátostného manžel-
ství vstoupilo jedenáct párů 
snoubenců, k prvnímu svatému 
přijímaní přistoupilo třináct 
dětí a dvanáctkrát proběhlo  
v kostele smuteční  rozloučení.  
Čísla tohoto roku jsou srov-
natelná s rokem  předešlým, 
jenom sňatkuchtivých bylo o 
pět více než v roce 2013.

Počet dětí navštěvujících 
výuku náboženství se zastavil 
na čísle šedesát osm, což je o  
šest dětí méně než v roce 2013, 
ale o čtyřicet méně než v roce 
2009, kdy do náboženství do-
cházelo sto osm dětí.

Hospodaření farnosti  skon-
čilo  ztrátou ve výši 175 tisíc 
korun, zůstatek na účtu činil 
279 tisíc korun.

Mezi hlavní příčiny nastalé 
situace patří razantní snížení 
objemu vybraných sbírek i 
výše provozních výdajů far-

nosti, které bude nutné v příš-
tích letech korigovat.

Příjmy farnosti byly ve výši 
640 tisíc korun. Sbírky tvořily 
částku 463 tisíc, z této částky 
bylo 59 tisíc odvedeno jako 
sbírky účelové (např. haléř sv. 
Petra, bohoslovci, misie, pro-

následovaní křesťané a církev-
ní školy) a přibližně 80 tisíc 
korun tvořily sbírky určené na 
opravy majetku farnosti. Výše 
darů a sbírek oproti minulému 
roku klesla zhruba o 180 tisíc 
korun. Zbytek příjmů  tvoří  
dary, nájemné  a dotace. 

Výdaje dosáhly částky 815 
tisíc korun, z toho odvedené 
sbírky a desátek činily 143 
tisíc, opravy 130 tisíc, zbylé 
výdaje jsou složeny především 
z úhrady energií, vybavení 
kostela a fary, administrativ-
ních a pastoračních nákladů.  
Mezi nově opravené a vyba-
vené místnosti  patří farní sál, 
klubovna ve dvoře fary a nové 
uskladňovací prostory ve staré 
sakristii. 

Z hlediska investic je tento 
rok považován za klidnější.  
Zateplení  fary a vybudování  
multifunkčního hřiště na za-
hradě fary proběhne pouze za 
předpokladu získaní význam-
né finanční podpory z dotací. 
Budeme se snažit pokročit 
v realizaci architektonického 
návrhu interiéru presbytáře 
kostela sv. Stanislava. Další 
úpravy již nebudou náročné 
na finance, ale bude zapotřebí 
brigádnické pomoci především 
při úpravách dláždění v prostou 
farního dvora, úpravě prostoru 
pro táboráky na farní zahradě, 
vybudování zkušebny a klu-
bovny pro mládež v prostorách 
bývalého bytu kaplana.

A na co se můžeme letos 
těšit? Je to spousta již zave-
dených programů, jako např. 
víkend rodin, žehnání kol, 
setkání ministrantů, Noc kos-
telů, farní den i tábory pro děti. 
V nabídce tohoto roku je také 
mnoho výletů a poutí. Z těch 
významnějších uvádíme výlet 
pro mládež do Dolomit, pouť 
mládeže do Říma či farní 
pouť do Padova Loreto, San 
Giovanni in Rotondo a Říma. 
Uskutečnění poutí je odvislé 
na zájmu farníků. 17. října vy-
vrcholí Národní eucharistický 
kongres slavením společné 
mše svaté na Zelném trhu 
v Brně.
zpracovala Helena Videmanová

Ubylo farníků, dětí v náboženství i peněz

Mezi hlavní příčiny 
nastalé situace patří 

razantní snížení 
objemu vybraných 

sbírek i výše provozních 
výdajů farnosti, které 
bude nutné v příštích 

letech korigovat.

Letošní rok bude bez větších investic, objeví se pozvánky na brigády
Peníze z polévky

pro tři rodiny
Osmitisícový výtěžek peněžní 
sbírky, která proběhla vloni 
při výdeji štědrodenní polév-
ky na náměstí, byl rozdělen 
mezi tři potřebné rodiny. Jed-
né z nich farnost přispěje na 
pořízení ortopedické pomůc-
ky pro syna se zdravotním 
hendikepem, dalším dvěma 
– nacházejícím se v obtížné 
životní situaci – pomůže s 
úhradou obědů pro celkem 
čtyři školou povinné děti. 

-red-

POSTNÍ KATECHEZE 
O EUCHARISTII

o sobotách 14. a 21. března
program

18:00 
katecheze na faře

19:00 
tichá adorace v kostele 

Již několik let se v týdnu 
před Květnou nedělí koná 
tzv. Týden modliteb za mlá-
dež. Mladí lidé jsou nadějí 
církve i společnosti a je tře-
ba je doprovázet modlitbou. 
Nejen jako rodiče či kmotři, 
ale také jako farnost. Možná 
si někdo řeknete: „Za mě se 
nikdo nemodlil a taky jsem to 

zvládl/a.“ Bohužel musím vás 
vyvést z omylu. Modlili se 
rodiče, prarodiče, sourozenci, 
farář a spousta dalších lidí, 
které ani neznáte a vězte, že o 
tom vůbec nemusíte vědět.

Chtěl bych vás tímto 
pozvat (všechny generace) 
k modlitbě za mládež, kte-
rá se uskuteční v týdnu od 

23. do 26. března vždy v 19 
hodin v kostele v Kunštátě. 
Sejdeme se, abychom před 
Spasitelem v Nejsvětější svá-
tosti prosili za mladé nejen 
naší farnosti. Za jejich rodiče, 
prarodiče, sourozence, kama-
rády a všechny ty, kteří naše 
modlitby potřebují.

P. Petr Košulič

Pamatujme na mládež v modllitbě

V minulém roce došlo k úkli-
du na faře a objevení velkého 
množství knih. Jejich majitelé 
odešli a zanechali nám je tu 
jako naše bohatství. Jsou zde 
knihy různých žánrů a snad 

každý si přijde na své. Chci 
vám, knihomolům i nekniho-
molům nabídnout možnost se 
podívat a případně si knihu, 
která vás zaujme odnést domů. 
Vše zdarma a bez poplatků.

Kdy? V neděli 15. března 
po mších svatých bude mož-
nost v průjezdu fary shléd-
nout, vybrat a odnést domů to, 
co se vám bude líbit.

P. Petr Košulič

Navštivte farní knižní antikvariát



 sebráno v Sebranicích

Možná už jste si všimli suges-
tivního obrázku srdce, které 
někdo natírá na červeno na 
plakátku ve vývěsce u kostela 
podle hesla „Blahoslavení čis-
tého srdce…“  Jde o součást 
pozvánky na setkání mládeže 
s biskupem. Jde o akci, která 
se opakuje každý rok a má už 
svou ustálenou podobu: spo-
lečné slavení mše svaté, práce 
ve skupinkách nad tématem, 
které si mohou předem účast-
níci vybrat a kam se přihlašují 
přes webové stránky Diecézní-
ho centra mládeže. Letos bude 
setkání v sobotu před Květnou 
nedělí – tedy 28. března. Té-
mata ve skupinkách se věnují 
práci s biblí, formaci svědomí, 
představí život komunity St. 
Egidio a mluvit se bude také 
o zdravotnické etice. Některé 
skupinky mají zaměření na 
„Teologii těla podle Jana Pav-
la II.“ – řeší otázky přípravy 
na manželství, předmanželské 
čistoty a zdravé sexuality. 
Zváni jsou všichni mladí, kteří 
chtějí mít čisté srdce nejen 
zvenčí, ale také zevnitř.

-ik-

V sobotu 21. února prožily děti 
na faře v Sebranicích již druhé 
dětské odpoledne. Tentokráte 
byla z kostek vystavěna dvě 
obdivuhodná města. Společně 
jsme se pak zamýšleli nad tím, 
co všechno takové město po-
třebuje. I když bylo plné nej-
různějších budov, parků a cest, 
chybělo mu to nejdůležitější 
– lidé. Umístili jsme do nich 
tedy symbolické svíčky za 
každého z nás a jednu velkou 
pro toho, který naše společen-
ství spojuje, tedy pro Ježíše. 
I na příštím setkání, které pro-
běhne 21. března, se budeme 
na všechny děti moc těšit!

Několika šikovných účast-
níků setkání jsme se zeptali:
1. Co se ti na setkání líbilo 
nejvíce? 
2. Doporučil/a bys účast 
i dalším kamarádům?

Lucie HLADILOVÁ
1. Jak jsme stavěli město a dali 
tam svíčky. 
2. Jo, protože to je furt lepší a 
je tam zábava. 

Víťa ODEHNAL
1. Na setkání se mně nejvíce 
líbilo, že jsme hráli různé 
hry, u kterých jsme se moc 
nasmáli. 
2. Určitě bych doporučil i dal-
ším kamarádům. 

Štěpán ČECH
1. Na dni pro děti se mi líbily 
společenské hry.
2. Ano, doporučil, protože 
byla zábava. 

Klára ŠTENCLOVÁ
1. Nebudu jmenovat nic kon-
krétního, protože se mi líbilo 
všechno. Ale super na tomto 
setkání je, že se spolu s vedou-
cími nasmějeme, něco nového 
se přiučíme a strávíme tak 
krásnou sobotu s kamarády.
2. Samozřejmě, že bych účast 
doporučila i ostatním. Ale jeli-
kož si myslím, že většina dětí 
ze sebranické farnosti se toho-
to setkání zúčastňuje, tak už 
není moc komu doporučovat. 
Ale pokud přece, tak ať příště 
rozhodně dorazí.
připravila Markéta Mynaříková

Další setkání dětí

Na tuto otázku jsme od dětí 
dostali odpovědi typu: „Ne-
vím…“, „takový to, co je ve 
svatostánku…“ nebo „jak 
tam je pán Ježíš…“. Správně, 
mluvíme o monstranci, kterou 
nemůže přehlédnout nikdo, 
kdo v postní době navštíví 
sebranický kostel. Každou ne-
děli po mši svaté jsou všechny 
děti zvány dopředu k bočnímu 
oltáři, aby společně s naší 
mládeží onu monstranci zdo-

bily. Na každý postní týden 
dostávají děti úkol, za jehož 
splnění na ni budou moci 
další neděli přede mší svatou 
nalepit drahokam. Na Veliko-
noce by pak měla zářit nejen 
monstrance vyzdobená nej-
různějšími kamínky či hvěz-
dičkami, ale hlavně naše duše 
očištěná ode všeho ošklivého 
a vyzdobená dobrými skutky 
z postní doby.

Markéta Mynaříková

Víte, co je na obrázku? Otec biskup zve 
mladé do brněnské 

katedrály

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

Zelený čtvrtek 2. dubna
9:00 Missa Chrismatis, Brno – katedrála, 

17:00 mše svatá, Sebranice, 19:00 mše svatá, Kunštát

Velký pátek 3. dubna
6:30 modlitba se čtením + 7:00 ranní chvály, Kunštát

15:00 křížová cesta
17:00 obřady, Sebranice, 19:00 obřady, Kunštát

 20:00 celonoční adorace u Božího hrobu 
(konec na Bílou sobotu ve 20:00)

Bílá sobota + velikonoční vigilie 4. dubna
6:30 modlitba se čtením + 7:00 ranní chvály, Kunštát

7:30 společná snídaně na faře, Kunštát
19:00 mše svatá, Sebranice, 21:00 mše svatá, Kunštát

Neděle Zmrtvýchvstání 5. dubna
8:00 a 11:00 mše svatá, Kunštát, 9:30 mše svatá, Sebranice

(na všech mších žehnání pokrmů)

Pondělí velikonoční 6. dubna
8:00 mše svatá, Kunštát
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 co nás čeká

jevují Mojžíš a Eliáš, kteří 
představují Zákon a Proroky 
a naznačují tak, že všechno 
končí a začíná Ježíšem, v 
Jeho umučení a slávě.

Vzkaz učedníkům i nám 
zní: „Toho poslouchejte!“ 
Poslouchejte Ježíše. On je 
Spasitel: následujte Jej. Na-
slouchání Kristu totiž vede 
k přijetí logiky Jeho veliko-
nočního tajemství a k vydání 
se na cestu spolu s Ním, aby-
chom ze svého života učinili 
dar lásky druhým v chápavé 

poslušnosti k Boží vůli, s 
odstupem od světských věcí 
a s vnitřní svobodou. Jinými 
slovy je třeba, abychom byli 
připraveni „ztratit svůj život“ 
(Mk 8,35), darovat jej, aby 
všichni lidé byli spaseni. 
Tak se setkáme ve věčné bla-
ženosti. Ježíšova cesta nás 
vždycky vede k blaženosti, 
nezapomínejte na to! Ježíš 
nás vždycky vede k blaženos-
ti. Vždycky tam bude kříž, 
zkoušky, ale nakonec nás 
vždycky dovede k blaženosti. 
Ježíš neklame, slíbil nám bla-

ženost a daruje nám ji, pokud 
půjdeme Jeho cestami.

Spolu s Petrem, Jakubem 
a Janem vystupme dnes také 
my na horu Proměnění, se-
trvejme v kontemplaci Ježí-
šovy tváře, abychom přijali 
Jeho poselství, tlumočili je 
svým životem a mohli být 
rovněž proměněni Láskou. 
Láska je totiž schopna pro-
měnit všechno. Láska promě-
ňuje všechno! Věříte tomu? 
Věříte, že láska proměňuje 
všechno? Kéž nás na této ces-
tě provází Panna Maria.

Už jsme si zvykli, že v našem 
kostele číhá během přípravy 
na velikonoční a vánoční svát-
ky nenápadná ošatka s lístky, 
které nás vybízejí plnit nějaký 
úkol. Nutí nás, abychom něco 
ze svého času a sil přidali ke 
společnému snažení o obnovu 
a občerstvení víry.

Protože nás obklopuje ze 
všech stran samá technická 
vymoženost, přizpůsobilo se 
lehké počítačové a interne-
tové dostupnosti i Diecézní 
katechetické centrum v Brně. 
Připravili na postní dobu 2015 
brožurku „Malý průvodce 
postní dobou“ pouze v elektro-
nické podobě – je to rychlejší 
a vyjde to levněji!  Každý si ji 

může zdarma stáhnout jako do-
kument PDF ze stránek brněn-
ského biskupství a vytisknout. 
Odkazy na tohoto malého prů-
vodce najdete i na spoustě ji-
ných internetových míst. Počí-
tačově méně obklopení mohou 
požádat své mladší příbuzné o 
vytištění papírové podoby prů-
vodce, které šikovnému dítku 
či mládežníkovi nezabere víc 
než deset minut času, deset 
listů papíru a dobrý skutek tím 
pádem navíc.

Co v průvodci najdete? Na 
každý všední den jeden krátký 
biblický citát, který obsahuje i 
souřadnice k textům z Písma 
a vychází z liturgických čtení 
daného dne. K tomu je přidaná 

jedna věta navíc. Na každou 
neděli napsal krátká zamyšlení 
otec biskup Vojtěch.

A teď vsuvka pro technicky 
hodně obklopené: uživatelé 
mobilních zařízení s platfor-
mou Android mají možnost 
instalovat si aplikaci „Malý 
průvodce postní dobou“ po-
mocí služby Obchod Play 
(zdarma).

A teď vsuvka pro techniky 
naprosto neobklopené: i bez 
jakékoliv techniky a cizí po-
moci můžete vzít každý den do 
ruky Písmo a zvládnout (třeba i 
s pomocí lupy) jednu kapitolu. 
Uděláte pro přípravu na svátky 
stejně dobrou práci! 

-ik-

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

POZNÁTE SE? Plesovou sezonu v Kunštátě završily v únoru tradiční Šibřinky pořádané Kolpin-
govou rodinou. Vedle reje masek, předtančení a tomboly zaujala publikum pěvecká soutěž, jejíž 
účastníci si před výkonem vylepšili hlas heliem. FOTO: archvi KR.

► Čt 19. 3. Slavnost sv. Jose-
fa. Mše sv. 17:00 Sebranice,
18:30 Kunštát.

► Pá 20. 3. Návštěva nemoc-
ných před velikonocemi, svá-
tost smíření, sv. přijímání.

► Ne 22. 3. Velikonočí zpo-
věď. 14:00 – 16:00 Sebrani-
ce, 16:00 – 19:00 Kunštát.

► Po 23. 3. – pá 27. 3.
Modlitba za mládež. 
Vždy v 19:00 v kostele.

► St 25. 3. Slavnost Zvěs-
tování Páně. Mše sv. 17:00 
Sebranice, 18:30 Kunštát.

► Čt 26. 3. Pouť do Sloupu 
– vigilie Květného pátku. Od-
jezd cca 16:30, návrat kolem 
19:30. Více na plakátu. 

► Pá 27. 3. Sloup – hlavní 
pouť. Mši sv. v 10.30 celebru-
je biskup Vojtěch.
I

► So 28. 3. Setkání mládeže 
s biskupem v Brně.

► So 28. 3. Koncert Ver-
num Ensemble – Stabat 
Mater, 18:00, kostel sv. 
Stanislava, (více na www.ver-
num.cz, www.facebook.com/
vernum2013ensemble).

► Ne 29. 3. Květná neděle,
14:00, křížová cesta Kunštát 
– Sebranice

DECHOVÁ HUDBA 
KUNŠTÁT 

A
SVATOJÁNSKÝ CHRÁMOVÝ 

SBOR SVITÁVKA
 provedou 

Missa Brevis Zdeňka Fibicha
se závěrečným Halleluja 
G. F. Händla z oratoria 

Messias
neděle 12. dubna, 
 mši svatá, 8:00, 

kostel sv. Stanislava, Kunštát

(a dále 19. dubna, 8:30, kostel 
Křetín, 24. dubna, 9:00, farní 
kostel Boskovice, 3. května, 
9:00, farní kostel Letovice)

Upravil a diriguje
Mgr. Pavel Göpfert

Průvodce postní dobou vyšel letos elektronicky


