
Nachýlil se školní rok, spous-
ta aktivit ve farnosti končí a 
chystáme se k letnímu rela-
xování a nabírání sil pro rok 
další. A já si poslední dobou 
uvědomil, jak málo jsem byl 
vděčný. Jak málo děkuji. Jak 
málo děkuji těm, kdo mi po-
máhají v práci ve farnosti, a 
že vás je. Málo děkuji členům 
pastorační a ekonomické rady 
za jejich práci, kterou dělají ve 
svých volných chvílích. Málo 
děkuji všem, kdo se angažu-
jete v různých společenstvích. 
Málo děkuji ministrantům, 
sboru, varhaníkům. Málo dě-
kuji těm, kdo zastávají službu 
kostelníků. Málo děkuji těm, 
kdo se starají o úklid kostela a 
jeho výzdobu, aby byl krásný. 
Málo děkuji nemocným, rodi-
nám, mládeži a dětem. Málo 
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A opět přichází léto – doba 
prázdnin, výletů, festivalů, poutí 
a slavností denních i nočních. 
Čekají nás cesty po českých 
luzích a hájích, ale i expedice 
do dalekých krajin. Někdo 
kdysi řekl, že člověk cestuje 
hlavně proto, aby zjistil, jak 
krásný je jeho domov. Něco na 
tom asi bude.  „…kde Vysočina 
nabírá dech a pole skládají slib 
chudoby“ je nádherný kraj. Ale 
nejen to. Vždyť kolik jen zají-
mavých mužů a žen prošlo jeho 
bohatou historií? Někteří z nich 
zanechali stopu tak silnou, že je 
jejich odkaz stále živý i v dnešní 
době. V letošní Noci kostelů 
jsme si mohli připomenout život 
sestry Marie Anežky komtesy 
Františky Coudenhove-Hon-
richs (opravdu se jedná jen o 
jednu osobu) na kunštátském 
panství. Tato pozoruhodná žena 
učinila právě zde v Kunštátě 
rozhodnutí vzdát se majetku 
a svobody a odevzdat naplno 
celý svůj život Bohu. Odešla 
do „ústraní“ klášterních zdí a 
zemřela jakoby zapomenuta až 
na druhé straně světa. Jaké to 
asi bylo opustit natrvalo matku, 
domov, kraj dětství? Odejít ze 
zámku, kde se jí jistě nikdy ne-
dostávalo nedostatku, do míst, 
kde sloužila ostatním a kde žila 
z milodarů. Snad právě proto si 
ji připomínáme. „Neboť kdo by 
chtěl zachránit svůj život, ten 
o něj přijde; kdo však přijde 
o život pro mne a pro evan-
gelium, zachrání jej.“ Anežka 
svým původem i životem spoju-
je různé národy a země, inspiruje 
k opravdovější víře a snad i zde 
na tomto pozemském světě čeká 
na svatořečení. No, nebylo by to 
krásné mít svatou, jejíž život je 
spojen s naším Kunštátem? 

Alena Hladilová

 sloupek

 slovo na úvod 

Svatá Anežka?

NOC KOSTELŮ 2015. Největší zájem veřejnosti vzbudilo divadelní představení o životě poslední 
majitelky kunštátského panství komtesy Františky Coudenhove–Honrichs. FOTO: Jiří Suchomel

P. PETR KOŠULIČ děkuji každému z vás, s kým 
se setkávám, za jeho víru a lás-
ku. Málo děkuji za trpělivost, 
kterou se mnou všichni máte. 
Málo děkuji Bohu za to, že jste 
moje rodina a že vás mám.

Nepoděkoval jsem a chci 
to napravit aspoň trošku v té-
to chvíli. Děkuji vám všem, 
které jsem vyjmenoval, a kteří 
pracujete pro Boží království 
ve farnosti. Děkuji vám, kteří 
nejste vidět a kteří pro Boha a 
jeho království děláte nesmír-
ně mnoho – modlíte se. Děkuji 
Vám za vaši lásku a starost-

livost. Děkuji vám za vaše 
modlitby. Neumím vyslovit 
větší slovo vděčnosti než je 
slovo DÍKY. 

Děkuji Bohu za to, že jste a 
že jste zde. 

Současně bych chtěl po-
prosit o odpuštění každého 
z vás, komu jsem svými neu-
váženými slovy ublížil, koho 
jsem zranil svými postoji nebo 
názory. Prosím o odpuštění 
každého, kdo se cítil nebo cítí 
být mnou odmítnut, odstrčen 
nebo přehlížen – není a nebylo 
to vědomě. Je mi to líto.

Drahá moje rodino, děkuji 
vám a modlím se za vás k Bo-
hu. A přeji vám, aby ty letošní 
prázdniny nebyly prázdné 
dny, ale hlavně dny naplněné 
odpočinkem, radostí z Boha a 
jeho lásky, z daru vykoupení, 
z milosti a síly Ducha svatého. 
K tomu vám žehnám.

Prosím o odpuštění 
každého, kdo se cítil 
nebo cítí být mnou 

odmítnut, odstrčen nebo 
přehlížen – není a 
nebylo to vědomě. 

Je mi to líto.



Na měsíc květen se můžeme 
těšit z mnoha důvodů. Ale 
když je i kalendář na naší 
straně, vyjdou svátky 1. a 8. 
května na všední den. Letos 
jsme právě pátek 8. května 
vybrali jako dobrý den pro 
výlet rodin. Počasí si také 
myslelo, že jde o výborný ná-
pad, protože i když bylo ráno 
chladněji, vyloupl se později 

krásný den. Cílem bylo poutní 
místo Vranov u Brna – autem 
do Skalice, pak vlakem a pak 
pěšky lesem se spoustou her, 
nápadů a povídání. 

Hned ve Skalici nastala 
humorná situace, kdy kvůli 
zlevněné jízdence bylo potře-
ba do nějaké rodiny adoptovat 
pana faráře a další jedince. 
Představte si, že nikdo z adop-
tivních vetřelců neměl svačinu 
či pamlsky navíc, a tak si děti 
vybraly svou daň alespoň tak, 
že pana faráře celou cestu 
vlakem nepustily z dohledu (i 

dohmatu) a vyžadovaly jeho 
plnou pozornost. 

Po vystoupení z vlaku 
v Adamově a sčítání lidu – aby 
někdo neplánově neodcestoval 

za mnohem větším dobrodruž-
stvím, než zamýšlel – jsme se 
dověděli, že budeme vrány. 
Rozumějte: to se rozdají ba-
revné kolíčky na prádlo asi 
pěti lidem. A ti se snaží celou 
cestu nenápadně svůj kolíček 
připnout někomu na oblečení 
nebo na batoh. Kdo ale dojde 
do cíle označený kolíčkem, 
je nepozorná vrána, která si 

nevšimla a nestihla kolíček 
poslat dál. Nevíme, jak je to 
možné, ale nejčastějším terčem 
kolíčkování byl opět zmíněný 
adoptovaný jedinec, který snad 

ani nestačil kolíky posílat dál. 
A tak jsme přendávali kolíčky, 
vyhýbali se roklím u cesty, 
prohlíželi si les (toho dřeva na 
topení!) a uskakovali z cesty 
cyklistům, kteří měli stejně 
skvělý nápad s výletem jako 
my – bohužel na stejné trase. 
Sluníčko hřálo, děti vesele je-
čely a hrstka dospělých se ráda 
odploužila do chladu a klidu 
vranovského chrámu, kde už 
byl houf poutníků z Troub-
ska a Střelic. Po duchovním 
občerstvení při mši svaté 
dospělí s úlevou opět odeslali 
drobotinu na hřiště a chvíli 
spočinuli v obědovo-svačinové 
přestávce. Děti se na hřišti před 
místní školou vozily po osmi 
na kolotoči pro čtyři, ručkova-
ly jako opice po prolézačkách, 
hrály hry a řádily. Zpátky se šlo 
opět lesem a z kopce na vlak a 
každý, kdo nelenil, hrál na 
vrány a plnil další úkoly, dostal 
malý dárek. Jen tomu vlaku se 
moc nechtělo přijet a dvacet 
minut se někde coural. Asi se 
parádil, protože přijela zbrusu 
nová souprava. Přes to dlouhé 
čekání jsme nezbořili čekárnu 
a náš adoptivní tatínek pan 
farář, neustále ověšený doráže-
jícím dětmi, to také přežil. Byl 
to krásný sváteční den – jako 
malovaný od začátku až do 
konce. A co vy? Jak svátečně 
jste prožili ten den vy? Jestli 
je vám už teď líto, že jste nešli 
také, můžete se k nám přidat 
příští rok!

Kintrovi

Sváteční pouť rodin: Kunštát – Skalice – Adamov – Vranov a zpět

Farní den je tu
Letošní farní den proběhne 
v neděli 7. června od 14 hodin 
na dvoře fary. Znamená to, že 
tentokrát vynecháme společný 
oběd, který býval v několika 
minulých letech součástí pro-
gramu. Ostatní dění zůstane 
při starém – bude přichystán 
program pro děti i dospělé, 
k poslechu i tanci zahraje  
živá hudba a připraveno bude 
občerstvení. Pokud můžete, 
přineste s sebou něco sladké-
ho ke kávě. Srdečně všechny 
zveme a těšíme se na společně 
prožité chvíle.   

-hv-

CESTOU NA VRANOV. Výletu rodin 8. května přálo počasí. FOTO: Monika Lepková 

Farnost Kunštát jde do prázdnin s novým logem
Vítězem soutěže o nové farní logo se stala barevná 
kresba (z technických důvodů zde uvádíme černo-
bílou variantu) farního kostela sv. Stanislava se 
stylizovaným nápisem Farnost Kunštát. Autorem 
návrhu je Stanislav Cveček. 

Nové označení by se mohlo postupně objevovat 
na dokumentech, dopisech, propagačních předmě-
tech a dalších materiálech kunštátské farnosti. Jeho 
předností je srozumitelnost, výstižnost a stručnost 
– nikdo se nad ním nemusí ptát, co a proč je na 
obrázku znázorněné a napsané.

Stanislav Cveček prozradil, že do soutěže při-
pravil několik návrhů, na kterých postupně praco-
val od chvíle, kdy se klání vyhlásilo. „Kresba je 
moje vášen už od mládí, lákalo mě to tenkrát i na 
uměleckou průmyslovku,“ dodal s tím, že počítač 
při práci použil jenom na psaní textu.  -red-



 sebráno v Sebranicích

Květen je obdobím, kdy každý 
hospodář či zahrádkář pečlivě 
sleduje, jak rostliny či stromy 
nasazují na květ. Pojďme se 
nyní podívat, jak to vypada-
lo s farním životem v tomto 
měsíci a zda i tam lze spatřit 

nějaký ten pomyslný rozvitý 
kvítek.

První květen byl spojen 
s brigádičkou ryze ženskou. 
Jednalo se o důkladný úklid 
celé fary a uspořádání věcí do 
nových skříní. Záležitost, která 
se z praktického pohledu vždy 
jednou za čas sama ozve, a 
díky tedy všem farnicím, které 
ji vyslyšely. 

První květnový pátek a jeho 
podvečer byl také příležitostí 
k adoraci před vystavenou 
Nejsvětější svátostí. V tomto 
případě je jakékoliv hodnoce-
ní ryze osobní, a to ve vztahu 
každého příchozího a Ježíše 
Krista, přítomného v eucha-

ristii. Zbývá jen podotknout, 
že setkání kohokoliv s Ježíšem 
(popisované v bibli), vždy 
znamenalo zásadní okamžik 
v životě. Další první pátky 
v měsíci by tuto možnost měly 
poskytnout každému, kdo 

v sedm večer přijde.
Druhá květnová sobota 

potom nenechala v klidu 
mužskou část farnosti, protože 
když brigáda, tak i na kostele. 
Bylo třeba zazdít nemalou díru 
po starém elektrickém roz-
vaděči ve stěně sakristie. Na 
toto místo byla v rámci rekon-
strukce elektrických rozvodů 
umístěna skříň nová, ale mno-
hem menší. Dále bylo třeba 
vyčistit ucpaný okapový svod, 
protože přetékající voda po-
škozovala fasádu. Po promýš-
lení technologického postupu 
a jeho postupné realizaci došlo 
k poměrně rychlému a efektiv-
nímu účinku, který se rovnal 

koupeli či sprše zúčastněných. 
Vše s patřičným parfémová-
ním dlouhodobě stojící vodou 
s listím. Závěr sobotní brigády 
potom patřil chlapům s obecní 
technikou, kteří posekli trávu 
na normovanou výšku a hned 

ji i odklidili, což vzhledu okolí 
kostela velmi prospělo.

Poslední květnová sobota 
patřila opět setkání dětí, pro 
které připravuje program se-
branická mládež. Podrobnosti 
hledejte ale na farním webu, 
protože akce se odehrála až po 
uzávěrce Okna.

A jak to vše shrnout a uza-
vřít? Držme se daného tématu 
a zalistujme v knize Sírachov-
cově: „Vydejte příjemnou vůni 
jako kadidlo a rozvijte se jako 
květ lilie. Šiřte svou vůni a zpí-
vejte píseň chvály, dobrořečte 
Hospodinu za všechny jeho 
skutky!“

-jiv-

Farnost v plném květu 
aneb „májová“ v Sebranicích pokaždé jinak 

CHRUDICHROMY – POUTNÍ SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 5. ČERVENCE 2015
Program:

18:00 – 19:00 Přivítání poutníků a hostů, mše sv. s doprovodem sboru,celebruje P. Blažej Hejtmánek (farář v Měříně a spirituál 
Biskupského gymnázia v Brně) a P. Tomáš Koumal (t. č. zakončuje studia na Salesiánské univerzitě v Římě).

Sbírka na plastiky a doplňky do kapličky, požehnání poutníkům
 19:00 Občerstvení – pivo, limo, grilované klobásy, hermelín …Prodej losů do poutní tomboly

20:30 Losování poutní tomboly, krátká beseda s hostyPředstavení návrhu na vyřezání soch a doplňků interiéru kapličky.
Přátelské večerní posezení

Kdo má chuť načerpat na 
začátku prázdnin kvalitní du-
chovní stravu, může vyrazit  
do Brna na Katolickou charis-
matickou konferenci 2015. Ta 
nabízí následující program:

Středa 8. 7. – 19.00 mše sv. 
v katedrále na Petrově (Mons. 
Vojtěch Cikrle) + kapela kom. 
Emmanuel

Čtvrtek 9. 7. – 9.45 před-
náška Bohatý mladík (Mk 
10,17-22) – P. Vojtěch Kodet, 
15.00 přednáška Když zavolá 
Pán – Michelle Moran, 16.45 
mše sv. (P. Michael Slavík), 
19.00 večer chval (Chapela)/
cimbálovka/divadlo „Franti-
šek blázen“

Pátek 10. 7. – 9.45 před-
náška Žít, a ne živořit – P. Petr 
Karas + adorace (komunita 
Blahoslavenství), 15.00 před-
náška Evangelizace s odvahou 
a citem – Michelle Moran, 
16.45 mše sv. (P. Daniel Ví-
cha), 19.30 paralelní večerní 
programy na různých místech 
v Brně:
1) Problém rozlišování Boží 
vůle – s. Veronika Barátová 
– Červený kostel
2) Příběh, jehož jsme součástí 
– P. Marek O. Vácha – pavi-
lón F
3) Dvojí vzpoura Františka 
z Assisi – Oldřich Selucký 
– kostel sv. Augustina
4) biblické tance – komunita 
Blahoslavenství – pavilón V
5) adorace s přímluvnou mod-
litbou - komunita Emmanuel 
- kostel sv. Tomáše

Sobota 11. 7. – 9.45 před-
náška Povoláni ke službě 
– Kateřina Lachmanová, 
15.00 přednáška Povoláni k 
vděčnosti a chvále – P. Vlas-
timil Kadlec, 16.45 mše sv. (P. 
Aleš Opatrný), 19.30-21.00 
modlitební večer (vede P. Voj-
těch Kodet s týmem).

-ik-

Tip na prázdniny
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 co nás čeká

FARNÍ DEN 
V SEBRANICÍCH 
neděle 21. června
program od 14:00 

„pod kaštany“

ODPOLEDNE PRO DĚTI
V SEBRANICÍCH 
sobota 20. června
od 14:00 na faře

SLAVNOST TĚLA KRVE 
PÁNĚ

FARNÍ DEN V KUNŠTÁTĚ
neděle 7 června

od 14:00 program 
na farním dvoře

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU 

 

KUNŠTÁT
středa 10. června

SEBRANICE 
čtvrtek 11. června

18:00 mše sv. s rozdáváním 
vysvědčení, potom táborák

FARNÍ MINIPOUŤ
DO MIKULOVA

A RAKOUSKÉHO 
POYSDORFU

sobota 13. června
sraz v 7:00 v kostele

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA

pátek 12. června 
Kunštát

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

ADORACE 
V SEBRANICÍCH

vždy první pátek v měsíci
19:00, kostel

3. července
7. srpna, 4. září

Někdejší kunštátský farář 
P. Vít Fatěna (nar. 1970) 
slaví v těchto dnech dvacet 
let kněžství. Svěcení přijal 
17. června 1995 z rukou 
brněnského biskupa Vojtě-
cha Cikrleho v katedrále na 
Petrově. Dva roky byl kap-
lanem v Hodoníně, v letech 
1997 – 2002 farářem v Kun-
štátě, pak sloužil deset roků 
v Ivančicích a od roku 2012 
do současnosti působí ve 
farnosti Bobrová nedaleko 
Nového Města na Moravě. 

„Milý otče Víte, s vděč-

ností na tebe vzpomíná-
me, děkujeme za službu 
a vzorný kněžský život 
a přejeme odvahu a vytr-
valost do dalších let.“

(Pozn. redakce: Data-
ci snímku musíme určit 
poněkud cimrmanovsky. 
Byl pořízen neznámým 
fotografem v restauraci 
na Pekárně v neděli 
večer po volejbale s 
mládeží  někdy koncem 
devadesátých let minulé-
ho století. 

-red-

Jubilant: Pět z dvaceti let prožil P. Vít Fatěna v Kunštátě

Hurá! Konec školního roku 
se blíží a někteří unavení malí 
školáci už si vyrobili stříhací 
metr s počtem dnů do kon-
ce svého trápení. Abychom 
v květnu a červnu všechno 
stihli (noc kostelů, farní den, 
přípravy táborů atd.), pro 
děti z náboženství je tu už ve 
středu 10. června slavnostní 

zakončení výuky „nábožka“ 
na faře. 

Sejdeme se na mši svaté 
pro rodiče s dětmi a pak se 
otevře jako vždycky tajemná 
„komnata pokladů“ střežená 
opět (doufejme) nějakým 
pirátem. Bude se do ní stát 
fronta – děti se seřadí podle 
počtu nasbíraných kamínků 

z mozaiky v kostele a také 
podle věku. A kdo by snad 
kamínky poztrácel, ať nezou-
fá, i z konce řady se ještě dá 
v pokladu něco najít. Nebo si 
může alespoň opéct buřtík a 
společně s ostatními řádit do 
večera na farním dvoře. Děti 
a rodiče, jste zváni!

-ik-

Konec školního roku na faře: Poklady a buřty

Chtěl bych vás tímto pozvat 
na minipouť farnosti, která se 
uskuteční v sobotu 13. června. 
Zahájíme ji krátkou modlitbou 
v kostele sv. Stanislava v Kun-
štátě již v sedm hodin. Poté 
vyrazíme autobusem směr jih 
do města na hranicích s Ra-
kouskem – Mikulova. Zde spo-
lu v devět hodin oslavíme mši 
svatou ve farním kostele sv. 
Václava, kde se nachází také 
Černá mikulovská Madona. Po 
mši svaté zahájíme naši pěší 
pouť z Mikulova do rakouské-
ho městečka Poysdorf, po svě-
toznámé poutní cestě sv. Jaku-
ba – Jakobsweg, která bude 
dlouhá asi šestnáct kilometrů. 

Pro zdatné „chodiče“ je připra-
vena celá trasa,  pro ty, kteří si 
netroufnou na delší úsek, bude 
podle domluvy přistaven na 
třech místech autobus: Drasen-
hofen (4,5 km od Mikulova), 
Klein Schweinbarth (7 km od 
Mikulova) a ve Falkensteinu 
(10 km od Mikulova). V Klein 
Schweinbarthu bychom spo-
lečně vystoupali na Moravský 
kopec, na jehož vrcholu je kříž 
a oltář s nádherným výhledem 
do krajiny Jižní Moravy. Zde 
bude společná polední modlit-
ba a odpočinek. Dále budeme 
pokračovat směrem k vesnici 
Falkenstein, kde společně 
vykonáme pobožnost Křížové 

cesty a sestoupíme k prame-
nům lurdské jeskyně. A odtud 
nás čeká již jen šest kilometrů 
do cílového místa, městečka 
Poysdorfu, kde na nás bude 
čekat autobus. Podle možnos-
tí navštívíme místní kostel a 
zde zakončíme naši pěší část 
pouti společnou prosbou ke 
sv. Jakubovi a k Panně Marii. 
Odtud nás autobus odveze 
zpět na území našeho státu, 
do Hustopečí, kde na nás bude 
čekat teplá večeře, občerstvení 
a možnost ochutnat dobré víno 
z rodinného vinařství… 

Návrat domů asi hodinu 
před půlnocí. 

P. Petr Košulič

Malá pěší pouť z Mikulova do Rakouska

SLAVNOST SV. APOŠTOLŮ
PETRA A PAVLA

pondělí 29. června,
mše sv. v 18:00 hodin 

v Kunštátě

POUTĚ A DĚNÍ O PRÁZDNINÁCH

5. 7. Pouť Hluboké v 11:00, 19.7. Pouť Zbraslavec v 11:00, 26. 7. Pouť Rudka v 11:00,
29. 7. – 8. 8. tábor pro starší děti, Čeřínek u Jihlavy, 2. 8. – 8. 8. tábor pro mladší děti, Celné,

2. 8. Pouť v Sychotíně 11:00, 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše v 8:00 Kunštát
16. 8. Hlavní pouť Sebranice, mše sv. v 9:30, 29. 8. Pouť do Žďáru na diecézní setkání rodin.

30. 8. Žehnání dětem na začátku školního roku – zvlášť prvňáčkům,

6. 9. Pouť Touboř v 11:00, 6. 9. Pouť na Kulíšek ve 14:00, 8. 9. Pouť Sloup – Křtiny – Vranov


