
Drazí přátelé, se začátkem 
školního roku se život farnosti 
vrací do běžného „pracovní-
ho“ rytmu, ve kterém bychom 
měli vytrvat až do příštího 
léta. Chtěl bych v tomto člán-
ku uvést několik důležitých 
věcí týkajících se organizace 
příprav na svátost křtu, a to 
jak dětí, tak dospělých.  

Chtěl bych vyzvat případné 
zájemce z řad dospělých, aby 
mě kontaktovali, a to buď 
telefonicky, mailem anebo 
osobně. Podle zájmu pak bude 
probíhat příprava na křest. Pří-
prava má tři etapy: První etapa 
– od září do svátku Křtu Páně 
(leden) – je období, kdy se 
žadatel o křest setkává s kně-
zem a případně s dalšími laiky 
na přípravných setkáních. 
V neděli o svátku Křtu Páně 
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Naučil jsem se moudrosti 
nezištně, bez závisti se o 
ni dělím...Ti, kdo ji získají, 
uzavírají přátelství s Bohem. 
Nenašla jsem povzbudivější 
citát pro začátek školního 
roku. (Nepočítám-li ten: 
Škola mě může osvítit, jen 
když hoří.) Vždyť to známe 
všichni, škola je založená na 
soutěživosti a poměřování 
mezi žáky. Známky se nějak 
vymkly kontrole. Staly se cí-
lem a odměnou, ne pouhými  
znameními – ukazately na 
cestě. Ten, kdo má jedničky 
je předkládán za vzor a troj-
kaři a výše jsou kritizováni 
a shazováni. Cílem výuky 
je mít co nejlepší známky, 
ale kam se ztratila přirozená 
touha člověka dozvídat se 
nové věci, zkoumat a pozná-
vat svět a objevovat smysl 
života? 

Tak nějak cítíme, že cosi je 
špatně. A mnohým je špatně 
dodnes, když si na školu jen 
vzpomenou. 

Naštěstí do toho všeho 
zaznívá stále nový hlas: Dary 
jsou rozličné, ale je jen jeden 
Duch a jsou rozmanité služ-
by, ale je jen jeden Pán, který 
jedny povolal za apoštoly, 
jiné za zvěstovatele evange-
lia, jiné za učitele, prodavače, 
automechaniky atd. A tak ať 
je to nejen pro všechny žáky 
radostnou zvěstí, že není po-
třeba soutěžit a vynikat nad 
druhými, ale poznávat svůj 
dar, svědomitě pracovat na 
jeho rozvíjení a bez závisti se 
o něj dělit. 

Dobrý start všem.
Monika Lepková

 sloupek

 slovo na úvod 

Kam se poděla touha?

NEJSTE V TOM SAMI. Poslední neděli před začátkem nového školního roku si děti přišly do kostela 
pro požehnání. FOTO: Jiří Suchomel

P. PETR KOŠULIČ je přijat obřadem mezi kate-
chumeny (katechumen už je 
členem společenství farnosti). 
Druhá etapa – od svátku Křtu 
Páně po dobu asi deseti až tři-
nácti měsíců. Katechumem se 
setkává s knězem a přípravnou 
skupinou z řad laiků. Témata 
setkání jsou témata, dotýkající 
se vyznání víry, Písma, mod-
litby, praxe víry a dalších ob-
lastí. Obvykle pak na 1. neděli 
postní je biskupem v katedrále 
přijat mezi čekatele křtu. Třetí 
etapa – období čekatele křtu 
– je bezprostředním obdobím 
před přijetím svátosti křtu. 
Křest se koná vždy o Veliko-
nocích při Vigilii Zmrtvých-
vstání (tj. Bílá sobota večer). 
Křtem se otvírá nový prostor 
pro hlubší uvedení do života 
a praxe víry. To je ale samo-
statná etapa, která přechází do 
samotného života ve víře.

Křest malých dětí je v círk-
vi obvyklým především u křes-
ťanských rodičů. Podmínkou 
je, aby alespoň jeden z rodičů 
byl římským katolíkem. Dále 
pak je podmínkou, že dítě 
bude vychováváno ve víře. 
Pokud rodiče chtějí pokřtít 
dítě, je třeba alespoň tři mě-
síce před plánovaným křtem 
kontaktovat kněze – z časo-
vých a organizačních důvodů. 
Dále pak je na domluvě s kně-
zem průběh přípravy na křest 
a datum vlastního křtu. Křest 
je udělován o křestních nedě-
lích – tj. druhá neděle v měsíci 
(pokud tomu nebrání poutní 
slavnost nebo jiný svátek) 
– při mši svaté v jedenáct ho-
din ve farním kostele. Rodiče 
absolvují celkem pět setkání 
s knězem: první organizační 
a poznávací, tři společná po-
DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ



 anketa
Několika rodičů jsme se po 
skončení farních táborů ze-
ptali, jak prázdninový pobyt 
svých dětí v Čeřínku a Cel-
ném sami zhodnotili.  

Liba ZOUHAROVÁ
Eliška neplakala, a i když měla 
úraz, v pořádku se vrátila. S 
táborem jsme byli spokojení, 
vidíme samé pozitiva. I dopis 
přišel. Potěšilo mě, že se na 
příští rok na tábor také chystá. 
Byla letos poprvé a našla si 
nové kamarádky. Spokoje-
nost!

Eva ŠKRABALOVÁ
S organizací i s průběhem 
tábora jsem byla coby matka 
spokojená. Možná mohl být 
ještě o týden delší. Děti se 
vrátily spokojené a odpočaté. 
Chválily si jídlo, hry – zejmé-
na tu noční. Důležité je, že se 
vrátily zdravé, nezraněné, a že 
při tak velkém počtu dětí to 
vedoucí bravurně zvládli.

Míla ČECHOVÁ
Podle Štěpána – skvělý tábor, 
dobrá organizace a super hry. 
Moc se mu tam líbilo, a i 
když mu už bude čtrnáct let 
a člověk by očekával, že se 
mu na tábor už nebude chtít, 
těší se na to, že příští příští rok 
pojede s takovou super partou 
lidí znovu.

Milada HLADILOVÁ
Já jako matka tří dětí samo-
zřejmě vítám, pokud mohou 
prázdniny strávit nějak smys-
luplně a k tomu již několik 
let přispívají i farní tábory za 
podpory Kolpingovy rodiny.

Letos to však bylo trochu 
jiné, a to proto, že na tábor od-
jela dcera, coby táborník a syn 
jako vedoucí, který  si na vlast-
ní kůži mohl vyzkoušet, jaké to 
je deset dní zvládnout a zorga-
nizovat program pro takovou 
bandu dětí, jaká každý rok 
na tábor odjíždí. Jistě to není 
lehká záležitost, zvládnou to 
jak organizačně, tak po stránce 
pedagogické a ustát všechny 
situace, které celý tábor pro-
vázejí. Jsem proto velmi ráda, 

Jak se zpívá v jedné písničce: 
…září, září, na léto jde stáří… 
Pevně doufáme, že stáří nejde 
na ty z vás, kdo rádi putujete 
po naší krásné Vysočině a 
okolí s dobrým cílem i dob-
rými úmysly. A i když třeba 
počasí nebude ideální, můžete 
se vydat na několik míst: 

Pěšky na kopec Kulíšek 
v neděli 6. září odpoledne 
– neformální výšlap se zastáv-
kami pro modlitbu. Svátečně 
společně prožité nedělní od-
poledne. Autobus z Kunštátu 
jede ve 14:16 z náměstí Krále 
Jiřího, vystoupí se na zastáv-
ce v Rozseči, kde se mohou 
přidat další poutníci. Cesta 
zpátky bude po vlastní ose.

O dva dny později, v úterý 

8. září, se dá jet autobusem na 
poutní místa Sloup, Křtiny a 
Vranov. Rámcový program: 
ve Sloupě křížová cesta, kající 
pobožnost, možnost svátosti 
smíření; Křtiny – mše svatá; 
Vranov – mše svatá a svátost-
né požehnání. V neděli 13. 
září stejným způsobem putují  
farníci z Olešnice.

Z Kunštátu do Sloupu pěš-
ky vyrazí poutníci v sobotu 
12. září na smírčí pouť P. 
MUDr. Ladislava Kubíčka. 
Pouť začne v osm hodin ráno 
u hrobu P. Kubíčka na hřbito-
vě, odkud se  půjde pěšky do 
Sloupu v Moravském krasu. 
Během putování bude možné 
přijmout svátost smíření, pro-
tože přislíbili účast dva kněží. 

Společné modlitby a celý 
program bude obětovaný na 
smírčí úmysl.  V Doubravici 
na faře bude polední zastáv-
ka s občerstvením, ve Sloupě 
bude v pět hodin odpoled-
ne mše svatá, pak autobus 
odveze poutníky zpátky do 
Kunštátu.  

Kdo chce, může vyrazit v  
neděli 27. září do Křižanova, 
kde ve dvě hodiny odpoledne 
začne na náměstí slavnost 
žehnání nově postaveného 
památníku sv. Zdislavy. Mši 
svatou celebruje otec biskup 
Cirkle, součástí programu 
bude koncert Hradišťanu: 
„Missa Brevis“ a recitace Mi-
leny Steinmasslové.

-ik-

Září zve k poutím. A to nejen po stopách P. Kubíčka 

Ze sychotínské kaple P. Marie 
Sněžné zní od poloviny prázd-
nin hlas zbrusu nového zvonu. 
Při slavné poutní mši svaté v 
neděli 2. srpna jej požehnal 
pan farář P. Petr Košulič.

Na novém zvonu jsou vy-
obrazeny reliéfy Panny Ma-
rie a sv. Kláry, a nápis Obec 
Sichotin je podle staré pečeti 
psán s měkkým „i“. Je tam 
také znak firmy Dytrychových 
z Brodku u Přerova, která 
zvon odlila, a znak grafika 
Pavla Novotného. Osazení 
zvonu, elektrický pohon a 
časové spínání zajistila fyrma 

Boroko rovněž z Brodku u 
Přerova.

Na nový bronzový zvon 
se z velké části složila obec 
Sychotín, kde sbírka mezi 
občany vynesla šestaosmdesát 
tisíc korun.  Zbytek z celko-
vých 120 tisíc korun pokryly 
dotace kunštátské radnice a 
další dary.

Původní zvon, který v Sy-
chotíně zněl devadesát šest 
roků, byl odlitý v roce 1919 v 
Brně ve firmě pana Maňouška 
a byl z litiny. Aby bylo zvo-
nění lépe slyšet, navrhl pan 
Kubíček st. jeho výměnu. S 

tím souhlasil osadní výbor i 
občané.

Nový zvon v Sychotíně se 
poprvé rozezněl po závěreč-
ném požehnání o poutní mši 
svaté a jeho zvuk vehnal větši-
ně přítomných do očí slzy. To 
proto, že se všechno tak dobře 
podařilo. 

Je přáním všech občanů 
v Sychotíně, aby nový zvon 
ohlašoval ranní, polední a ve-
černí AVE dlouho, jak to bylo 
přáním předchozích generací, 
když s láskou kapličku stavěli 
pro budoucí pokolení.

Marta Houdková

V Sychotíně se dočkali nového zvonu

A TEĎ UŽ JENOM POVĚSIT DO KAPLE. K vrcholům letošní sychotínské pouti patřilo žehnání 
nového znovu. Bronzové dílo váží kolem padesáti kilogramů. FOTO: Karel Podsedník



 sebráno v Sebranicích
Prázdninové speciály Okna exkluzivně v Sebranicích 
a nová střecha k tomu 

že takovou možnost mají a 
hlavně také, že jejich zážitky z 
tábora jsou velmi pozitivní. A 
co víc si přát a za co děkovat, 
než když se naše ratolesti vrá-
tily nadšené a spokojené.

Iva a Petr SOJKOVI
Letos se nám líbilo, že oba 
tábory proběhly ve stejném 
termínu a všichni se nám v po-
řádku vrátili domů.

Kluci trošku unavení a ne-
vyspaní a Anetka ochraptělá, 
vysmátá, plná dojmů a zážit-
ků, o kterých nám dlouho po-
vídala. Na tábor se jí letos už 
vůbec nechtělo, ale nakonec 
Čeřínek byl nejlepší a za rok 
pojede určitě zase!

Děkujeme všem organizá-
torům, vedoucím za jejich pri-
ma nápady, obětavost a péči!

Marcela PETRŮ
Pobyt v pěkných chatkách 
uprostřed přírody se Natálce 
moc líbil, ráda vzpomíná na 
každodenní hry, soutěže, na 
noční hlídání lesa i duchovní 
zážitek – společnou mši. 

Poznala nové kamarády, 
prožila moc prima týden plný 
zážitků a dobrodružství... Mís-
to mobilu a SMS jsme vzaly do 
ruky prastarý, osvědčený a ten 
nejkrásnější způsob komunika-
ce – pero a papír – a napsaly 
si pár pěkných dopisů. Pokud 
mi Natálka příští rok řekne: 
„Mami, chtěla bych jet znovu“, 
bez obav ji zase pustím, pro-
tože budu vědět, že o ni bude 
dobře postaráno. Děkuji!

 -mo-

Jednomu ze sebranických farní-
ků chybělo o prázdninách čtení 
Okna natolik, že se rozhodl o 
vydání letních speciálních čí-
sel. Byla celkem tři a vydávala 
se v průběhu prázdninových 
sobot. Každý, kdo brzy ráno 
přišel, dostal své „okno“, které 

vlastnoručně obrousil, zasklil, 
natřel, očistil či usadil. Šéfre-
daktor těchto vydání si velmi 
pochvaloval jednotlivá čísla a 
samozřejmě ochotně svolil i ke 
krátkému vyjádření do řádného 
zářijového výtisku. Lišácky také 
propojil tradici s moderními 
technologiemi: 

„Nový operační systém spo-
lečnosti Microsoft, Windows 10 
(volně přeloženo Oken deset), 
který je na českém trhu asi 
měsíc, jakoby předznamenal, 
co se bude dělat na sebranickém 
kostele.

Shodou okolností je na na-
šem kostele také deset oken. 
Jelikož jsou tato okna od svého 
usazení do kostela ponechána 
svému osudu, je nezbytné je 
po cca čtyřiceti letech zrekon-
struovat.

A tak se, také asi před mě-
sícem, konala první brigáda, 
zaměřená na důkladnou opravu 
oken na našem kostele. Práce 
je to ovšem velmi zdlouhavá a 
namáhavá.

Je nutno prasklé okenní ta-
bulky znovu zasklít a přetmelit. 
Okna a rámy se musí obrousit 
a znovu natřít. Pak se oken 
ujmou ženy a okna vyleští tak, 
že skla ubývá asi o milimetr. Ty 
hrají důležitou roli i při uklízení, 
protože při každém stavění le-

šení se v kostele nadělá binec. 
V současné době zbývá ještě 
zvládnout okna na oratoři a v 
sakristii.

Při vědomí, že OKNO je jed-
ním z nejčtenějších měsíčníků, 
bych chtěl oslovit osobu, která 
je vlastně takovým patronem 
tohoto článku:

Pane Gatesi, ty windowsi si 
teda uděláme a zaplatíme sami. 
Ale pokud byste chtěl přispět 
třeba na střechu, na fasádu, na 
oplechování věží, na vnitřní 
omítky, na opravu oltářů nebo 
na cokoliv jiného, tak budeme 
moc rádi. Za sebranické farníky 
předem děkuje Pavel Hladil.“

Jeho slova se setkala s velmi 
vřelou odezvou, protože těch, 
kdo přispěli na opravu střechy, 
bylo nemálo. O tom už ale bude 
mluvit za ekonomickou radu 
Přemek Štencl:

„Jak si každý mohl všim-
nout, ještě nejsou dokončeny 
vnitřní sanační omítky a již jsme 
se pustili do další akce – opravy 
střechy nad kostelem. Oprava 

celé střechy je z finančního 
hlediska běh na dlouhou trať, a 
proto nám bylo doporučeno za-
čít alespoň částí střechy. Oprava 
střechy nad presbytářem, kterou 
má na starosti firma Stavby 
Kopřiva, zahrnuje výměnu 
střešních latí, bobrovky, výmě-

nu klempířských dílů, včetně 
okapů a nátěr malé zvonice. 
Celkově byly náklady vyčísleny 
na 547 000 Kč. A tomu jsme 
museli přizpůsobit i čerpání 
dotačních titulů. O dotaci na 
dokončení vnitřních sanačních 
omítek chceme žádat příští rok. 
Pro úplnost uvádím finanční 
zdroje, ze kterých se střecha nad 
presbytářem financuje: dotace 
havarijního fondu Ministerstva 
kultury (250 000 Kč), dotace 
oboru kultury a památkové péče 
Jihomoravského kraje (125 000 
Kč), sbírka na opravu kostela 
(47 700 Kč), přislíbené finanční 
částky obcí Sebranice, Vodě-
rady a Nýrov (cca 80 000 Kč). 
Zbývající částku hradí farnost 
ze svých průběžných sbírek.“

Za uvedené příspěvky patří 
jménem farnosti velké poděko-
vání. Zvláštní ocenění pak za-
slouží jednotlivá zastupitelstva 
obcí za svůj přínos k obnově 
kostela a také každý, kdo z kap-
sy vytáhnul o pajsku, kilo či 
ticku navíc a přispěl do poutní 

sbírky. Její výnos jasně hovoří o 
štědrosti dárců. Výrazným, ale 
těžko vyčíslitelným přínosem, je 
také každá brigádnická hodina, 
během které se práce posunou 
dopředu. A odměna? Například 
spokojený pohled Panny Marie, 
který mohli vnímat brigádníci, 
když se minulou sobotu po práci 
spontánně usadili do lavic, aby 
se jí zeptali, co na to říká. A co 
dozvěděli? „Moc pěkné, letos 
dodělejte už jen malá okna a 
příští rok by přišly na řadu dve-
ře. O střeše a omítkách mluvit 
nemusím, to víte sami a už se 
těším, až bude vymalováno.“

Jiří Votoček
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 co nás čeká

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

VÝUKA NÁNOŽENSTVÍ
PODLE ROZVRHU

pondělí 21. září

PUTOVÁNÍ NA KULÍŠEK
neděle 6. září 

odjezd do Rozseče 
ve 14:16 z náměstí Kr. Jiřího

SVÁTOST SMÍŘENÍ 
PRO DĚTI
středa 9. září

od 17:00

MŠE SVATÁ 
ZA HRNČÍŘE

neděle 20. září v 8:00

MŠE SVATÁ NA 
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

neděle 13. září v 8:00 

VEČERNÍ SETKÁNÍ
NAD PÍSMEM SVATÝM

začíná v útery 22. září

Jednou z mnoha aktivit naší 
farnosti je tzv. „Setkání nad 
Písmem“. Probíhá každé úterý 
v půl osmé večer na faře. Le-
tošním tématem byly listy sv. 
Pavla. Každé toto setkání začí-
ná společnou modlitbou a vede 
jej buď otec Petr, nebo jáhen 
Marek. Ti na začátku rozdají 
konkrétní text včetně důleži-
tých poznámek a vysvětlí, jak 
a kdy daný text vznikl a co je 
jeho hlavním smyslem. Poté si 
daný text přečteme společně. 
Můžeme si dělat poznámky, co 
nás v textu oslovilo, čemu ne-
rozumíme, na co chceme ostat-
ní upozornit. Následně probíhá 
dobrovolná diskuse a výměna 
názorů. Kdo chce promluvit, 

může, kdo nechce mluvit a 
třeba jen ostatním naslouchat, 
může také. Nikdo není do ni-
čeho nucen a nikdo nemusí mít 
strach, že by se od něj čekalo 
nějaké to „moudro“ vyřčené 
nahlas. Setkání opět zakončíme 
společnou modlitbou.

Kdo má v úterý večer čas, 
nevadí mu zmeškaný díl Ordi-
nace v růžové zahradě a hlavně 
má zájem něco zajímavého 
se dozvědět a třeba si doplnit 
vzdělání, je vítán. Tématem 
pro letošní rok budou podoben-
ství. Začíná se 22. září.

Budu rád, když mi pomůže-
te lehce snížit věkový průměr 
účastníků.

Vladimír Olšan

V pondělí 28. září ve 14:00 
se na hřišti za farou uskuteční 
tradiční svatováclavský fot-
balový turnaj mezi farnostmi. 
Vedle Kunštátu by se měly 
zúčastnit týmy ze Sebranic, 
Boskovic a Sulíkova.

K účasti na turnaji jsou 
zváni všichni chlapi a kluci ve 
věku nad patnáct let. Farnost 
Kunštát postaví již tradičně 
dva týmy – svobodní a ženatí  
– a pokusí se konečně zvítězit. 
Vítáni budou i fanoušci 

Takže, hlavně pánové, na-
jděte své zaprášené kopačky 
a před druhou hodinou vás 
čekáme na hřišti za farou. Ob-
čerstvení zajištěno.

-jo-

MŠE SVATÁ A PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ NA FARNÍM DVOŘE. Takový byl program krátké 
návštěvy P. Víta Fatěny, který do Kunštátu přijel začátkem srpna na pozvání Kolpingovy rodiny.  
Jako dárek ke dvaceti rokům kněžství dostal ornát. FOTO: Alois Havelka.

Úterní večery nad podobenstvími Fotbal na Václava

učení o svátosti křtu, poslední 
setkání je domluva na průběhu 
a organizaci obřadu a případ-
ných dalších podrobnostech 
ohledně křtu. Osoba kmotra je 
též nezanedbatelná. Vybírejte 
takového člověka, který vám 
skutečně s výchovou ve víře 
bude moci pomáhat. Není to 
jen formalita. Kmotr má být 
biřmován a má být praktikující 
katolík. Pokud tomu tak není, 
pak je skutečně na zváženou 
zda by měl být kmotrem či 
kmotrou.

Setkáme se s vyslanci Božího milosrdenství
Příští liturgický rok dostal od 
Svatého otce zvláštní zamě-
ření. Má všem lidem otevírat 
bránu k Božímu milosrden-
ství. O to se chceme pokusit 
v tomto školním roce i při 
mších pro děti. Chceme ces-
tovat kolem celého světa a se-
znamovat se s lidmi, kteří v té 
či oné zemi zprostředkovávali 
Boží lásku a milosrdenství 
lidem kolem sebe v nebývalé 
míře. 

A kdo že se to může stát 
Božím vyslancem, jaké má 

mít předpoklady a vlastnosti? 
I na to zkusíme hledat odpově-
di. Letos se nově také těšíme, 
že se do přípravy mší svatých 
bude moci zapojit mnohem 
širší okruh dětí (i rodičů), 
než tomu bylo dříve. A snad 
můžeme slíbit i nové plyšové 
průvodce. Navíc se tentokrát 
bude sbírat..., ale to snad už 
prozrazuji příliš. Přijďte ve 
středu 23. září a uvidíte sami. 

Jo a děti, vezměte s sebou, 
prosím, i rodiče.

Monika Lepková

VÍKEND KUNŠTÁTSKÉ 
MLÁDEŽE
11. – 13. září

podrobnosti u p. faráře

MŠE SVATÁ 
ZA HRNČÍŘE

neděle 20. září v 8:00

MŠE SVATÉ 
PRO DĚTI

začínají ve středu 
23. září v 18:00

od 17:00 svátost smíření 
pro děti

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
V ÚJEZDĚ 

neděle 27. září v 11:00

SLAVNOST SV. VÁCLAVA
pondělí 28. září 
8:00 mše svatá

14:00 fotbalový turnaj

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
pátek 2. října 

dopoledne návštěva nemocných
17:00 svátost smíření

18:00 mše sv., adorace


