
V tomto velikonočním čase 
bych se s vámi chtěl podělit o 
slova Sv. otce Františka, která 
zazněla při jedné z ranních mší 
v kapli Domu sv. Marty:
„Radost dává nikoli chladná 
doktrína (nauka), nýbrž víra 
a naděje na setkání s Ježíšem. 
Smutný je věřící, který se neu-
mí radovat,“ konstatoval papež 
František. 

Radost Abrahama, který se 
těší, že bude otcem, jak mu při-
slíbil Bůh, byla vůdčí myšlen-
kou papežovy reflexe nad čtení-
mi z dnešní liturgie. Abraham je 
starý stejně jako Sára (Gn 17,3-
9), ale „věří, otevírá srdce naději 
a je naplněn útěchou. Ježíš při-
pomíná učitelům Zákona (Jan 
8,51-59), že „Abraham zajásal“, 
že uvidí jeho den. „Uviděl ho a 
zaradoval se.“

   OKNO
měsíční zpravodaj farností Kunštát a Sebranice         

DUBEN 2015            ročník X/8

Současné poznatky z přírodních 
věd naznačují odpověď na otáz-
ku, kterou si lidé často kladou: 
Jak je možné, že ten či onen člo-
věk onemocněl, když žil poměrně 
zdravě, a další člověk, který často 
holdoval všemu, co tělu nepro-
spívá, se těší dobré kondici. Prý 
to může souviset s pomyslnými 
„okny“, které různé orgány bě-
hem života mají a bývají v nich 
více citlivé na škodlivé vlivy. Ty 
potom velmi snadno způsobí cho-
robné změny v jednotlivých buň-
kách a základ nemoci je položen. 
Může tedy někdy spíše záležet na 
tom, co, kdo, kdy a jak dělal, než 
kolik to zabralo času. 

Pojďme ale zkusit tuto 
myšlenku aplikovat naruby do 
duchovního života. Připusťme, 
že v lidském životě jsou místa, 
která jsou zásadní pro Boží vstup 
do jeho nitra. Paradoxně často 
souvisí s nelehkými temnými 
okamžiky. A známe je asi všichni 
ze života osobního, v rodině či 
farnosti: neporozumění, nemoc, 
hádka, lidské či materiální ško-
dy… Myslím, že také evangelia 
nabízejí spoustu příkladů – ur-
čitým extrémem je situace dvou 
zločinců, kteří byli ukřižováni 
spolu s Ježíšem a kde se ukazuje 
důležitost rozhodnutí a jednání 
v dané chvíli. Co tedy v sou-
vislosti s Velikonocemi popřát? 
Určitě stojí za to v uvedených 
chvílích hledat a otevřít pomy-
slné okýnko nebo vydloubnout 
skulinu či alespoň proškrábnout 
škvírku a tím připravit cestu 
pro světlo Velikonočního jitra. 
Projde-li tudy do temných míst, 
může to být podstatný okamžik 
života.

Jiří Votoček

 sloupek

 slovo na úvod 

Velikonoční okýnko

JEŽÍŠŮV TŘETÍ PÁD. Jednu z nedělních postních pobožností křížové cesty doprovodily živé 
obrazy v podání dětí a mládeže. FOTO: Jiří Suchomel

P. PETR KOŠULIČ A tomu učitelé Zákona 
nerozuměli. Nechápali radost 
příslibu, nechápali radost na-
děje, nechápali radost smlou-
vy. Nerozuměli! Nedovedli se 
radovat, protože ztratili smysl 
pro radost, kterou dává víra. 
Náš otec Abraham byl schopen 
se zaradovat, protože měl víru. 
Byl spravedlivý ve víře. Uči-
telé Zákona ztratili víru. Stali 
se učiteli Zákona, ale bez víry! 
Ztratili však dokonce i Zákon! 
Jádrem Zákona je totiž láska, 
láska k Bohu a bližnímu. 

Měli pouze systém přes-
ných nauk, které každý den 
ještě upřesňovali, aby se jich 
nikdo nemohl dotknout. Muži 
bez víry a bez Zákona lpěli ja-
kýmsi kazuistickým postojem 
na doktrínách. Ptali se, zda je 
dovoleno platit daň císaři či 
nikoli, a čí manželkou bude 
v nebi žena sedmkrát vdaná... 

To je kazuistika. To byl jejich 
svět, abstraktní svět rozvažo-
vání bez lásky, svět bez víry, 
svět bez naděje, svět bez dů-
věry, svět bez Boha. A proto se 
nedovedli radovat.

Možná, že učitelé Zákona 
znali i zábavu, neznali však 
radost, ale spíše strach. Tako-
vý je život bez víry v Boha, 
bez důvěry v Boha, bez naděje 
ukotvené v Bohu. Zábava bez 
radosti. Jejich srdce zkameně-
lo. Je smutné být věřícím bez 
radosti. A radosti se nedostá-
vá, když není víra, když není 
naděje a když není Zákon, 
nýbrž pouze předpisy, chladná 
doktrína.

Radost víry, radost evange-
lia je pro člověka úhelným ka-
menem víry. Bez radosti není 
doopravdy věřícím. Vraťme se 
domů, ale nejprve slavme tato 
DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ



Je tomu chvíle, co dokončila 
trojice statečných chlapců z 
našich farností animátorský 
kurz. A kdo to vlastně je ani-
mátor? Toto slovo má základ v 
latině (anima = duše). Animá-
tor je tedy člověk, který přináší 
oživení do farnosti. Třeba tak, 
že se věnuje mládeži, vypo-
máhá nejrůznějším způsobem 
při mši, organizuje různé akce 
atd. Pro to, aby se člověk mohl 
nazývat animátorem, musí 
nejprve projít řádnou přípra-
vou. Jedná se o dvouletý kurz 

pro mladé věřící, který je orga-
nizován a funguje pod záštitou 
brněnské diecéze, konkrétně 
pod Diecézním centrem života 
mládeže Mamre v Osové Bí-
týšce. Celkem deset víkendů 
je věnováno nejrůznějším 
tématům, kde se člověk dozví 
spoustu nových informací a 
poznatků, které poté může vy-
užít v životě obecně, ale také 
přímo jako animátor. Navíc, 
pokud se člověk otevře a vloží 
do toho kus sebe, získá mno-
hem více, získá dny prožité v 

Boží přítomnosti se super par-
tou přátel, získá jiný pohled 
na svět a dost možná i sám na 
sebe. V posledních dvou letech 
se kurzů účastnila i mládež z 
našich farností. Můžeme být 
rádi, že právě letos se těm nej-
statečnějším podařilo úspěšně 
dosáhnout cílové roviny a naše 
farnosti se tak rozrostly o další 
animátory, na jejichž aktivní 
přístup, práci a oživení, které 
budou přinášet do farností, se 
můžeme rozhodně těšit.

Kristýna Čechová

Farnosti Kunštát a Sebranice mají tři nové animátory

 anketa
Kolem osmdesáti poutníků 
vystoupalo na Květnou neděli 
v závěru pěší křížové cesty 
z Kunštátu do Sebranic do 
zdejšího kostela Panny Marie 
Nanebevzaté. 

Příjemná procházka spoje-
ná s pobožností a speciálním 
programem pro děti vedla po 
lesní cestě přes Podchlumí a 
trvala necelé dvě hodiny.  Na 
konci po společné modlitbě 
čekalo farníky všech generací 
štědré pohoštění v sále fary a 
chvíli nato i připravený auto-
bus, který všechny zájemce 
odvezl zpátky do Kunštátu. 
Celou dobu přálo pouti poča-
sí, jarní déšť se spustil až při 
odjezdu.

Mezifarnostní křížová cesta 
se poprvé konala před deseti 
nebo jedenácti lety a za dobu 
trvání farníci vyzkoušeli něko-
lik různých tras.

-red-

Křížová cesta
Kunštát – Sebranice

FOTO: Ondřej Sojka

Patero otázek pro nové ani-
mátory:
1. Co tě přivedlo k tomu, začít 
animátorský kurz? A jak ses o 
něm dozvěděl?
2. Vzpomeneš si na nějaký sil-
ný zážitek z animátorů?
3. S čím bys jako animátor 
chtěl začít ve farnosti?
4. Co ti kurz přinesl?
5. Doporučil bys ho ostatním?

Vojta HLADIL 
1. Prvně jsem o animátorech 
vůbec nevěděl, neměl jsem 
ani tušení, že něco takového 
existuje. A pak přišla Kristýna 
Čechová a pověděla mi o tom 
kurzu a jestli bych s ní do toho 
nešel. Tak jsme se do toho 
vrhli. 
2. Silný zážitek, no to bude 
těžké, protože na animátorech 
bylo plno krásných a silných 
okamžiků. Já si ale myslím, že 
silný zážitek pro mě byly celé 
ty dva roky.
3) Ve farnosti bych asi s něčím 
novým úplně začínat nechtěl. 
Možná bych jen chtěl, aby mi-
nistranti měli pravidelně a čas-
těji setkaní a mohli se společně 
bavit a učit novým věcem.
4) Kurz mi přinesl plno nových 
a skvělých kamarádů, nesmírně 
moc zážitků. Myslím si, že mi 
přinesl i plno nových zkuše-
ností a vědomostí. Na závěr mi 
přinesl i krásné dva roky tohoto 
kurzu.
5) Určitě animátory doporučuji, 
je to vážně super. Pokud chcete 
poznat nové lidi a mít nové ka-
marády, chcete mít nové zku-
šenosti a zažít plno srandy, tak 
slibuji, že se vám to bude na sto 
procent líbit. A když ne na sto, 
tak na sto deset procent. Běžte 
do toho, nebojte se!

Vojta PAVLŮ
1. O animátorském kurzu jsem 
se dozvěděl od svých kamará-
dů, se kterými jsme se připra-
vovali na organizaci tábora.
2. Zážitků z kurzu mám mno-
ho, ale kdybych měl jeden 
vyzdvihnout, tak asi celodenní 
silencium na víkendu duchovní 
obnovy.
3. Rád bych pokračoval ve spo-
luorganizaci dětských táborů, 
pomáhal při pastoraci dětí a 
mládeže.Vojta Hladil Vojta Pavlů Víťa Líkař



 sebráno v Sebranicích4. Naučil jsem se, jak a proč vést 
společenství, pracovat s dětmi a 
mládeží a upevnil si svou víru.
5. Určitě ano!

Víťa LÍKAŘ 
1. Do kurzu jsem se přihlásil 
po vzoru svých starších sou-
rozenců. Také jsem začal být 
vedoucím na táboře, takže jsem 
chtěl pobrat nějaké tipy a triky, 
dále jsem chtěl přispět do dění 
mládeže ve farnosti.
2. Myslel jsem, že na animátor-
ském kurzu dostanu jen pouče-
ní a nějaké ty rady, ale dostal 
jsem mnohem více. Nejvíc 
jsem z toho byl překvapen já 
sám. Jednak jsme se sešli jako 
skvělá parta nových animátorů, 
ale to není ten největší zažitek.. 
Největším zážitkem totiž bylo 
(ani nevím, jak se to stalo) ote-
vření mého srdce Bohu. Začal 
jsem chápat různé věci (těžké 
věci) v mém osobním životě, 
pochopil jsem sebe samého, a 
to byl opravdu úžasný zážitek. 
Veřím, že mým kolegům se 
tento zážitek stal také.
3. Animátor jako takový může 
dělat kupu věcí, samozřejmě 
bych chtěl nadále být vedoucí 
na dětských táborech, ale také 
abychom absolvovali více ví-
kendů na pomáhání ve farnosti. 
Například spolčo, odpoledne 
pro děti, ale také něco po du-
chovní stránce (například mod-
litby, čtení z písma atd..). 
4. Jak už jsem se zmínil, animá-
torský kurz tě naučí nejen tipy 
a triky na různé hry pro děti, to 
je minimálně jen jedna desetina 
toho, co ti kurz může dát, jen 
jeden víkend. A těchto víkendů 
je tam deset. Platí heslo: ,,Čím 
více se otevřeš, tím více dosta-
neš.“ Nejen poučení, poznatky, 
přijetí sám sebe, ale také nové 
přátelé a kamarády
5. Určitě ano, na sto procent. Je 
to skvělé, i když se musím při-
znat, že na začátku jsem se ří-
kal, že deset víkendů je moc, a 
že chci být raději doma, zvláště 
když jsem v Brně na škole a 
doma jsem jen o víkendech. V 
tomto musím moc poděkovat 
mému taťkovi, který mě hodně 
podržel a donutil jet na ty první 
víkendy. Za každý víkend jsem 
moc rád. A nebojte se po pár ví-
kendech se na všechny ostatní 
budete moc těšit.

připravila Kristýna Čechová

Na téma Eucharistie a solida-
rita se uskutečnilo v sobotu 
21. března už třetí setkání 
dětí na faře. Děti se začaly 
scházet původně v ne příliš 
hojném počtu kolem druhé 
hodiny odpolední. Ze začátku 
to tedy vypadalo, že nás bude 
pomálu, nakonec jsme se 
však sešli v počtu osmi dětí a 
tří starších holek, za občasné 
účasti pana faráře. Tentokrát 
nám v řadách vedoucích 
chyběl Vojta (který ale v tu-
to dobu skládal animátorské 
zkoušky, tak jsme jeho ne-
přítomnost oželeli a vydatně 

na něj mysleli) a Mára, který 
nás přišel podpořit po vy-
hraném fotbalovém zápase. 
Na úvod jsme si formou her 
zopakovali, jak se vlastně 
kdo jmenuje, aby mezi námi 
nevznikaly případné komu-
nikační bariéry. Většina od-
poledních her byla zaměřená 
na solidaritu, nejvíc však děti 
zaujala „obyčejná“ vybíjená. 
V rámci tématu jsme si po-
vídali i o tom, jak Pán Ježíš 
nasytil z dvou ryb a pěti chle-
bů zástup pěti tisíců lidí díky 
chlapci, který byl ochoten se 
rozdělit. Děti potom vypiso-

valy do obrázků ryb a chlebů 
to, co si myslí, že chybí lidem 
okolo a o co by se chtěly roz-
dělit. V závěrečné modlitbě 
jsme za tyto věci společně 
prosili. Myslím, že mluvím 
za všechny, když říkám, že 
jsme si odpoledne užili a že 
celodopolední přípravy byly 
oceněny. V našich setká-
ních jsme již za polovinou a 
upřímně věřím, že i ta druhá 
polovina bude probíhat stej-
ně příjemně. Další schůzka 
proběhne v sobotu 18. dubna 
od dvou hodin.

Aneta Konečna

Na setkání dětí sklidila největší úspěch vybíjená

Jak již napovídá výše uvedený 
titulek, farnost Sebranice se 
dočkala nové podoby webo-
vých stránek. Nezměnila se jen 
podoba, ale také doména. Nyní 
jsou stránky k dispozici na ad-
rese www.farnostsebranice.eu.

Na co se můžete těšit? 
Stránky nabízí především 
praktické informace o chodu 
farnosti. Najdete zde rozpis 
lektorů pro nadcházející obdo-

bí, něco málo z farní historie, 
ale především širokou škálu 
fotografií z uplynulých let. 
Ke zhlédnutí jsou například i 
videa z předchozích akcí pořá-
daných pro děti.

Martin Kudláček
(Poznámka redakce: Martino-
vi jako správci farního webu 
patří poděkování za to, že se 
svědomitě ujal jednoho z úko-
lů, který je pro fungování 

farnosti určitě přínosný. Ze-
jména co se týká dostupnosti 
aktuálních zpráv, ale také širší 
nabídky informací o dění ve 
farnosti. Kdo by chtěl přispět 
svým článkem či článečkem 
nebo zajímavou fotografií 
k aktuálnosti stránek, může se 
obrátit na Martina ohledně do-
mluvy a zveřejnění – kontakt 
je uveden na farních webo-
vých stránkách.) 

Nové stránky sebranické farnosti

POSTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ. Už potřetí zažily sebranické děti na faře odpoledne naplněné povídá-
ním o eucharistii i zábavou. FOTO: Aneta Konečná
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 co nás čeká

NEDĚLE BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ

při mši sv. v 9:30 v Sebranicích
udělování svátosti 

pomazání nemocných

Blíží se nám Noc kostelů a 
v leckteré domácnosti už se 
jezdí prstem po mapě a také 
v kalendáři, aby se plánovalo 
putování po vlastech českých, 
slezských i moravských nebo 
dovolená. Na zbožná místa 
známá i méně známá upozor-
ňuje nově internetová webová 
stránka www.cirkevnitu-
ristika.cz. Najdete tu nejen 
křesťanské církevní památky, 
poutní místa a další zajíma-

vosti, ale také tu představují 
nové možnosti využití cír-
kevních objektů a pozvánky 
na aktivity, které přispívají k 
obnově duchovních, dušev-
ních i fyzických sil. A abyste 
k putování a poutím měli větší 
motivaci (třeba pro děti), mů-
žete využít předtištěný Pout-
nický pas. V roce 2012 vznik-
la z inciativy Radka Líkaře a 
nakladatele Jiřího Braunera 
po vzoru významných pout-

ních míst v Evropě jednodu-
chá knížečka – univerzální 
Poutnický pas, do kterého si 
můžete  zaznamenávat průběh 
svých letních nebo nockos-
telových putování a sbírat 
otisky razítek z míst, kterými 
jste prošli. Poutnický průkaz 
je k dostání za patnáct korun 
v brněnské prodejně DONUM 
na Petrově nebo je možné ho 
poslat i na dobírku. 

-ik-

NEDĚLE BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ

při mši sv. v 8:00 v Kunštátě
zazní v podání 

Dechové hudby Kunštát 
a Svatojánského chrámového 

sboru Svitávka

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

Messias

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

Plánujete výlet nebo dovolenou? Pořiďte si poutnický pas

Vyrazte na Vranov
Všem, kdo vlastní rodinu, na 
vědomost se dává, že 8. květ-
na letošního roku v pátek, kdy 
je státní svátek, plánuje se vý-
let do krásného místa Vranov 
u Brna. Půjdeme, pojedeme, 
někteří se ponesou, abychom 
užili vzájemného společen-
ství, jarního sluníčka a trochu 
toho duchovního povzbuzení. 
Vstup volný a zdarma. Přes-
nější informace budou v pravý 
čas odtajněny na nástěnce. 

-ik-

Ježíšova slova: „Abraham za-
jásal, že uvidí můj den. Uviděl 
ho a zaradoval se.“ A prosme 
Pána o milost jásat v naději, 
o milost vidět Ježíšův den, až 
se s Ním setkáme, a o milost 
radosti.“

Velikonoční radost je to, 
co se nás dotýká právě dnes. 
Zpívali jsme v liturgii slova: 
„Toto je den, který učinil Pán, 
jásejme a radujme se z něho. 
Alleluja.“ Ať velikonoční 
radost ze setkání se zmrt-
výchvstalým Pánem pramení 
z víry, naděje a lásky, kterou 
dává Duch svatý. Radost z 
víry, radost z naděje a radost z 
lásky, je radost, která zaznívá 
dnes a denně k oslavě Boží a 
spáse člověka – Hallellujah 
–  Chvalme Pána!

V neděli 19. dubna proběhne 
po mši svaté v jedenáct hodin 
v Kunštátě tradiční žehnání 
kol i cyklistů na dvoře fary. 
V případě příznivého počasí 
vyrazíme na první společnou 
vyjížďku. Cestu zakončíme 
v Újezdě na výletišti. Přijďte 
v hojném počtu, trasa není   
náročná. Moc se na vás těší-
me.

O týden později, v neděli 
26. dubna, rovněž po mši 
svaté v jedenáct hodin budou 

nově požehnány i motocykly 
a jejich řidiči. Motorky bu-
dou soustředěny v horní části 
náměstí v okolí kašny. Pokud 
to počasí dovolí,  proběhne 
společná jízda všech zúčast-
něných. 

V neděli 26. dubna proběh-
ne žehnání kol také v Sebra-
nicích, a to po dopolední mši 
svaté v půl desáté.  Poté bude 
následovat oběd a v půl jedné 
hromadná vyjížďka.

-hv-

Blíží se žehnání kol a motorek

FARNÍ ANTIKVARIÁT. Stovky knih nashromážděných kun-
štátskými faráři za desítky let v krabicích a skříních hledaly a 
stále hledají nové majitele. Knihy jsou volně k rozebrání v prů-
jezdu fary. FOTO: Marek Lepka

VELIKONOČNÍ KONCERT
ZUŠ Letovice

neděle 19. dubna, 
18:00, kostel Sebranice

NÁVŠTĚVA KNĚZE
U NEMOCNÝCH 

pátek 24. dubna,  dopoledne

ŽEHNÁNÍ KOL
neděle 19. dubna, Kunštát

neděle 26. dubna, Sebranice

ŽEHNÁNÍ MOTOCYKLŮ
neděle 26. dubna, Kunštát

NIKODÉMOVA NOC
středa 29. dubna,

19:00 – 22:00, 
kostel v Kunštátě

Příležitost k tiché modlitbě, 
svátosti smíření či rozhovoru 

s knězem

POUTNÍ MŠE SV. 
NA ZÁMKU KE CTI 

SV. JOSEFA
pátek 1. května

17:00, zámecké kaple
půl hodiny před bohoslužbou

 májová pobožnost 

POUŤ HASIČŮ KE 
SV. FLORIÁNOVI

neděle 3. května,
mše sv. v 11:00,

kostel v Kunštátě

POUTNÍ SLAVNOST
SV. STANISLAVA
neděle 10. května

8:00 a 11:00 – mše sv.
14:00 – svátostné požehnání 

a Te Deum


