
Ohlédněme se za posledním 
měsícem. Velikonoce, udílení 
svátosti pomazání nemoc-
ných, víkend manželů, žehná-
ní kol, žehnání motorek a další 
momenty ze života farnosti 
(náboženství, mše svaté atp.). 
Všechny tyto události jsou pro 
naši farnost důležité a jsou 
důležité i pro cílové skupiny, 
kterým jsou věnovány. Vždy 
bychom ale měli uvažovat 
nad podstatou všech těchto 
akcí a událostí. Jarní měsíce 
jsou vždy naplněny spoustou 
událostí, ale pro jejich množ-
ství nesmíme zapomínat na to, 
že vždy a všude nás mají učit 
vnímat, že když je něco dobré 
a krásné, je to proto, že to tak 
chce Bůh. Všechno to, co se 
děje, nás má přivádět k obje-
vování Boží velikosti a lásky. 
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Když hoří, volají se hasiči, 
k úrazům záchranka atd. Dů-
ležitá čísla umíme od první 
třídy. Často ale voláme o 
pomoc na jiná místa, aniž 
bychom si to uvědomovali. 
Naši předkové tak jistě činili 
úmyslně, ale nám to zůstalo 
už jen v řeči. Jak často slý-
cháme, když se někdo lekne, 
nebo upadne, nebo jej něco 
naštvě zvolání typu šmanko-
te, šmarja, ježiši…  Prázdná 
oslovení bez adresáta. Dostalo 
se to i do anekdoty. Mode-
rátor vědomostní soutěže 
říká soutěžícímu: „Jmenujte 
členy Svaté rodiny.“ Soutěží-
cí dlouho přemýšlí a potom 
odpoví: „Šmarjajózefe, tak to 
netuším.“ 

A proč o tom mluvím? 
Dostali jsme ohromný po-
klad, jehož cenu nevidíme. 
Ježíš Kristus za nás zemřel, 
zmrtvýchvstal a zanechal nám 
sám sebe v eucharistii jako 
živý chléb na cestu. Víme o 
tom, rozumem o tom nepo-
chybujeme, vyznáváme to 
při vyznání víry, ale s naším 
životem to nic nedělá. Protože 
to nezakoušíme, nepronikne to 
až k našemu srdci. Stejně na 
tom byli apoštolové. Po vzkří-
šení se mnohokrát s Ježíšem 
setkali, nemohli mít nejmenší 
pochybnosti  a přesto zůstávali 
za zavřenými dveřmi, vystra-
šení jako králíci. Ale modlili 
se!  A čekali, až jim Ježíš, jak 
slíbil, sešle Utěšitele, Ducha  
moudrosti a rozumu, rady a 
síly, poznání, lásky a bázně 
Boží, a potom teprve nastal 
ten správný hukot.

 sloupek

 slovo na úvod 

Ducha svého dej nám též

MOTORKOVÁ PREMIÉRA.Víc než dvě desítky motorkářů si na svých strojích přijely poslední 
dubnovou neděli v poledne pro požehnání na kunštátské náměstí. FOTO: Dominik Lepka.

P. PETR KOŠULIČ Radost z pohybu na kole, ra-
dost z jízdy na motorce, radost 
ze setkání a ze společenství. 
Radost z obdržené milosti a 
požehnání. To jsou všechno 
momenty, které vnímáme a 
v nich vnímáme Boha. Dy-

namiku života, krásu okolní 
přírody, možnosti poznávat a 
objevovat, možnost setkávat 
se a být spolu, vědomí, že 
nejsem nikdy sám. To vše má 
svůj původ v Bohu. Když toto 
vím, pak vše, co dělám, dělám 
s vědomím Boží přítomnosti. 
Zde se setkávám s Bohem a 

objevuji jeho blízkost. Tato 
jeho blízkost a její objevování 
se stávají modlitbou. Životem 
v jeho přítomnosti – neustálou 
modlitbou –, o které mluví sám 
Ježíš: modlete se neustále.

Je toho stále ještě dost, co 
nás čeká. Výlet rodin, pouť ke 
sv. Stanislavovi, pouť minist-
rantů na Vranov, Noc kostelů, 
Farní den, zakončení školního 
roku a další společná setkání. 
Poutě během prázdnin v jed-
notlivých obcích, tábory, růz-
ná osobní výročí, oslavy a ra-
dosti. Chci vám popřát, abyste 
ve všech událostech dokázali 
vnímat Boží přítomnost a Boží 
obdarování – milost. Abyste 
nikdy nezapomínali, že vás 
Bůh povolal ke spolupráci na 
svém díle. Přinášet do světa 
radost z důvěry a obdarování. 
radost z jeho přítomnosti. K 
tomu vám žehnám. DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ

Chci vám popřát, abys-
te ve všech událostech 

vnímali Boží přítomnost 
a obdarování – milost. 

Abyste nikdy nezapomína-
li, že vás Bůh povolal ke 
spolupráci na svém díle.



Ve čtvrtek 7. května v 16 hodin 
proběhne generální úklid kos-
tela před poutí. Prosíme o účast 
především ženy.  Muži mohou 
přiložit ruku k dílu při ometání 
pavučin a prachu ve větších 
výškách. Čím více farníků do-
razí, tím rychleji bude hotovo. 
Předem děkujeme všem, kteří 
přijdou pomoci.

-hv-

Noc kostelů nabídne hudbu, divadlo, čtení i modlitbu
V pátek 8. května zveme 
všechny rodiče, prarodiče a 
děti na výlet  rodin.  Společ-
nou cestu absolvujeme vla-
kem, který ze Skalice odjíždí 
v 9.12 hodin. Do Skalice se 
každý dopraví sám. Vystoupí-
me v Adamově a lesní cestou 
dojdeme na Vranov, kde bude-
me slavit mši svatou. Zpáteční 
vlaky z Adamova nám jedou 
každou hodinu. Předpoklá-
daný návrat kolem šestnácti 
hodin. Těšíme se na vás.

-hv-

Sváteční výlet rodin

V neděli 19. dubna se do 
kostela dostavilo několik lidí 
netradičně – místo na čtyřech 
kolech nebo dvou nohách přije-
li na rámech s řídítky a dvěma 
koly, v převážně cyklistickém 
oblečení. Hned po mši na far-
ním dvoře proběhlo požehnání 
a poté, co se i pan farář přestro-
jil za sportovce, vyjeli jsme. 
Prubířským kamenem byl už 
kopec do Rudky. To jsme za-
čali pochybovat, jestli jsme si 
opravdu vybrali „lehčí trasu“. 
Také jsme uvažovali, jestli 
k tomu požehnání příště na 
faře nepožádáme i o raketový 

pohon… Pak ale nastala jízda 
lesem zase směr Kunštát (ale 
nebojte se, nevraceli jsme se, 
projeli jsme nad městem v lese) 
a nabrali směr Újezd. Nejkr-
kolomnějších bylo posledních 
padesát metrů, kdy jsme kromě 
požehnání a raketového poho-
nu uvažovali také o záchranné 
vestě a airbagu na každé straně 
řídítek… Neboť přímo pod 
koly se nacházely tyto paměti-
hodnosti: výmol, kameny, vý-
mol, kameny, výmoly, kameny, 
bahno, lávka a konečně nějaká 
cesta! To se některým kaskadé-
rům líbilo nejvíc.

Ale když jsme dojeli do 
blízkosti občerstvení, byli jsme 
rádi, že jsme to nevzdali. Když 
člověka čeká odpočinek, něco 
sladkého, klobása a povídání, 
rád vyrazí na „snadný“ výlet na 
kolech příští rok znovu. Nebo 
že bychom přesedlali na dvě 
kola s velmi silným motorem o 
týden později, když je žehnání 
motorek?

Nejlíp na to ale vyzrál malý 
Péťa Pařízek: svoje vozidlo 
může klidně nechat požehnat 
dvakrát – má totiž motorku 
– odrážedlo!

 Kintrovi

Farní cyklovýlet končil letos v Újezdě

POŽEHNÁNÍ A PAK HURÁ NA VÝLET. Pro farní cyklisty je tento způsob začátku sezony už 
zaběhnutou tradicí. FOTO: Dominik Lepka.

Jako každý rok, i letos pořá-
dá naše farnost pod záštitou 
Kolpingovy rodiny Kunštát 
letní tábory. Ty jsou určeny 
dětem základní školy. Pro 
žáky první až čtvrté třídy je 
připraven týden zábavy od 2. 
do 8. srpna v malé vesničce 
Celné. Letošním tématem je 
Vesmírná akademie. Děti se 
tak mohou těšit na objevování 
zajímavých planet a spoustu 
vesmírného dobrodružství.

Pro starší děti (od páté do 
deváté třídy) je připraven tá-
bor v termínu od 30. července 
do 8. srpna v Čeřínku. Na děti 
čeká mnoho napínavých zážit-
ků, které s sebou přináší tábo-
rové téma Mafia. Přihlášky na 
oba tábory jsou k dispozici v 
kostele.

Jana Prudká

Blíží se farní tábory

Myšlenka otevřít kostely v 
noci vznikla před jedenácti 
lety ve Vídni, kde také v roce 
2005 proběhla první Noc kos-
telů – „Lange Nacht der Kir-
chen“. V roce 2009 překročila 
Noc kostelů hranice a otevřely 
se také kostely a modlitebny 
na několika místech v České 
republice. V roce 2010 se Noc 
kostelů konala již v celé České 
republice, v roce 2011 poprvé 
na Slovensku a o rok později 
také v Estonsku. Letošní roč-
ník nese název Žádná tma pro 
tebe nebude temná: jako den 

svítí, temnota je jako světlo.
V pátek 29. května se ote-

vřou také dveře našeho koste-
la. Vše zahájíme mší svatou, 
po které bude následovat kon-
cert liturgické hudby – průřez 
církevním rokem. Dále se mů-
žete těšit na divadlo o osudech 
zámeckých pánů. Letos bude 
věnováno osobě poslední 
majitelky kunštátského pan-
ství, komtese Františce, která 
vstoupila do Kongregace ses-
ter Těšitelek Božského Srdce 
Ježíšova a přijala jméno Marie 
Anežka. Sestry Těšitelky z Ra-

jhradu přislíbily, že nás rovněž 
osobně navštíví a odpoví na 
otázky týkající se nejen sest-
ry Marie Anežky, ale i jejich 
kongregace, která letos slaví 
sto let od svého založení. 

V programu Noci nebude 
chybět ani tradiční četba z 
Písma svatého a vše zakončí-
me modlitbou za město a svět 
ve třiadvacet hodin. Těšíme 
se na setkání v noci v kostele. 
Letos mohou zájemci navšívit 
i kapli ve Zbraslavci, kde bude 
rovněž otevřeno.

-mol-

Úklid před poutí

PŘÍLEŽITOST K TICHÉ 
ADORACI PŘED 

NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ
každou středu a sobotu

od 19:00
v kostele sv. Stanislava



 sebráno v Sebranicích

V neděli 26. dubna po mši 
sv. proběhlo před kostelem 
žehnání kol. Zájem byl veliký, 
protože celá kostelní zídka od 
márnice k hlavnímu vchodu 
byla zarovnána koly, dokonce 
v několika řadách. A to nejen 
koly, objevily se i tříkolky a 

odrážedla. Podstatným prv-
kem žehnání byla i prosba za 
ty, kteří tyto dopravní pro-
středky budou používat, aby 
bezpečně dorazily do cíle. 
Využití následovalo hned po 
skončení obřadu buď formou 
cesty domů nebo cyklovýletu 

na Rudku. O tom, že žehnací 
obřady jsou spojeny s vodou, 
nás vydatně přesvědčily samy 
nebesa – doufejme, že inten-
zita pokropení bude úměrná i 
intenzitě Boží ochrany, kterou 
jsme vyprošovali.

-jiv-

SOBOTNÍ ODPOLEDNE V SEBRANICÍCH OPĚT PATŘILO DĚTEM. Záštitu nad setkáním 
tentokrát převzali Pat a Mat. Mládež si připravila program pro děti z farnosti a některé výsledky 
této činnosti obdrželi ve formě velikonočních přání i farníci po nedělní mši sv. Díky všem. -jiv-

Sebraničtí po žehnání kol vyrazili do Rudky

Máme štěstí, že do Brna 
není daleko a je dobré vyu-
žít příležitostí, které se nám 
tu nabízejí – ve dnech 8. až 
10. května pořádá Pastorační 
středisko brněnské diecéze a 
Karmelitánské nakladatelství 
oblíbenou akci, která je pro 
všechny, kdo chtějí poznat a 
žít křesťanský život v plnos-
ti. Hostem letošního ročníku 
bude Mons. Aleš Opatrný.

V pátek v 18 hodin bude v 
aule Biskupského gymnázia 
na Barvičově ulici v Brně 
úvodní přednáška: Čím žije-
me? – Malá inventura obsahu 
našich hlav a srdcí.

V sobotu bude od 9 hodin 
celodenní rekolekce týkající 
se našeho života z eucharistie: 
eucharistie jako vzácné pozvá-
ní pro život neideálního křes-
ťana s neideálními bližními v 
neideálním světě; Eucharistic-
ký člověk – ten, který se dává 
– Přijímám, abych se dával; 
Eucharistický člověk – ten, 
který děkuje a chválí – Dík 
a chvála jako zpěv uzdravo-
vaného nitra k oslavě Boží. 
Sobotní program zakončí mše 
v 16 hodin. Během celého dne 
se dá přistoupit ke svátosti 
smíření.

Akci ukončí v neděli 10. 
května mše svatá v kostele 
svatého Michala (Domini-
kánské náměstí) se začátkem 
v 9 hodin. Po ní bude násle-
dovat autogramiáda Aleše 
Opatrného v knihkupectví U 
Michala (Dominikánské nám. 
8, Brno).

Na program se není třeba 
přihlašovat, sobotní rekolekce 
nenavazuje na páteční před-
nášku a lze ji absolvovat sa-
mostatně, ale sobotní program 
se doporučuje absolvovat celý 
včetně mše svaté. 

-ik-

Dopřejte si tři dny 
křesťanské spiritu-

ality v Brně

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU – SEBRANICE

čtvrtek 11. června
18:00 mše sv. s rozdáváním 

vysvědčení + táborák
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 co nás čeká
VÝLET RODIN 

NA VRANOV
pátek 8. května

sraz účastníků v 9:00
na nádraží ve Skalici

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

POUTNÍ SLAVNOST
SV. STANISLAVA
neděle 10. května

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

a Te Deum
ÚKLID PŘED POUTÍ

čtvrtek 7. května od 16:00

V rámci slavení Národního 
eucharistického kongresu se v 
sobotu 6. června koná pouť do  
kostela Božího Těla ve Slavo-
nicích. Pontifikální bohosluž-
bě v 10.30 bude předsedat br-
něnský biskup Vojtěch Cikrle. 
Po mši následuje eucharistický 
průvod do farního kostela Na-
nebevzetí Panny Marie, kde 
bude závěrečné požehnání. 

Zájemci mohou využít také 
doprovodný program: ve 14 
hodin koncert Musica animata 
z Třebíče: Jiří Pavlica – Missa 
brevis, v 16 hodin divadelní 
představení mládeže z Vrano-
va u Brna: Tajemství Velké 
noci, ve 20.00 hodin nešpory 
a večer chval.

-BB-

Takže jsme-li na tom po-
dobně jako apoštolové, měli 
bychom také jako oni celou 
svojí silou prosit: Dej nám 
svého Ducha. Ať se na Tebe 
obracíme a spoléháme. Ať se 
nebojíme o tobě svědčit.

 Vždyť se ani neumíme 
modlit, říkáme ježišmarja a 
nedokážeme říci Ježíši, Tobě 
důvěřuji, věřím Ti, spoléhám 
na Tebe. Jen v síle Ducha 
svatého může někdo říci Ježíš 
Kristus je Pán. Prosme o dar 
Ducha, aby se Ježíš stal pánem 
našich srdcí. Abychom se, jako 
naši předkové, neváhali na Něj 
obracet v jakékoliv situaci. 
Abychom zakořenili v radost-
né důvěře, že je s námi.

Monika Lepková

NOC KOSTELŮ
pátek 29. května

Program ve farním kostele
18:00 – 23:00 

Hřbitovní kostel otevřen 
19:00 – 21:00

SLAVNOST 
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

čvrtek 14. května
mše svatá

17:00 Sebranice, 18:30 Kunštát

Mlýn na Vysočině hostil rodiny z Kunštátu
Taky máte moc rádi jaro, 
když vyjde počasí a člověk 
má štěstí, že může být venku 
téměř celý den? Týden po 
velikonocích se to podařilo 
hned několika rodinám s dětmi 
z naší farnosti. Dostali jsme 
pozvání na víkend v oprave-
ném vodním mlýně v osadě 
Jimramovské Paseky kousek 
od Sněžného. Díky obětavosti 
manželů Líkařových, kteří 

celou akci domlouvali, orga-
nizovali a ještě nám zajistili 
hlídání děti, jsme mohli čerpat 
síly: během mše, křížové cesty 
manželů, zajímavé přednášky 
pana faráře o manželství jako 
o výstupu na vysokou horu, 
modlitby breviáře nebo výletu 
do Daňkovic. Ale alfou a ome-
gou celé akce bylo nádherné 
počasí v krásném prostředí 
(mlýnské kolo se opravdu 

točí!) v péči starostlivých ma-
jitelů Krejčových, kteří nám 
velice dobře navařili a starali 
se o naše pohodlí a ta jarní pří-
roda… Po takovém víkendu si 
člověk uvědomí, jak málo času 
tráví tím, že by si vděčně užil, 
jak krásná ta naše Vysočina je 
a jak důležité je odpočívat. Tak 
hodně síly k odpočinku a ra-
dost z Božího stvoření všem!

-ik-

PŘED NĚKDEJŠÍM OBYDLÍM MLYNÁŘE. Na přání majitelů mlýna bylo třeba pořídit společ-
ný snímek do kroniky.

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

neděle 24. května
Poutní mše sv. v kostele

na Lipce – 11:00

PRAVIDELNÉ ČTVRTEČNÍ 
MŠE SVATÉ NA LIPCE 

začínají ve čtvrtek 28. května

SLAVNOST TĚLA A KRVE 
PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO

čtvrtek 4. června
mše svatá 18:00 Kunštát

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
pátek 5. června

dopoledne návštěva nemocných
18:00 – mše svatá + adorace 

Kunštát

FARNÍ DEN V KUNŠTÁTĚ
neděle 7 června

od 14:00, farní dvůr

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU – KUNŠTÁT

středa 10. června
18:00 mše sv. s rozdáváním 

vysvědčení + táborák

Pozvání na pouť

FARNÍ MINIPOUŤ
DO MIKULOVA

A RAKOUSKÉHO 
POYSDORFU

sobota 13. června
Více informací u p. faráře

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA

pátek 12. června

17:00 zpověď
18:00 mše svatá
 19:00 adorace

POUŤ MINISTRANTŮ 
NA VRANOV

sobota 23. května
Více info na plakátě v nástěnce


