
Měsíc říjen prožíváme jako 
růžencový měsíc, ale také jako 
misijní měsíc. Jako by se zde 
spojovala dvě poslání církve: 
modlitba a misie. A právem 
se tyto dvě spojují. Modlitba 
je poslání. Misie je také po-
slání. Modlitba se tak stává 
misií, a naopak misie se stává 
modlitbou. Jedno bez druhého 
nemůže být. Modlitba i misie 
nás přivádí k radostnému po-
selství evangelia. Jedna skrze 
spojení Boha s člověkem, 
druhá skrze spojení člověka s 
člověkem. A naše účast na mi-
sijním poslání církve, ať už se 
projevuje jakkoliv, třeba skrze 
misijní sbírku, misijní aktivi-
ty, účastí v adopci na dálku 
atp. musí být vždy provázena 
modlitbou. Pokud přestaneme 
misii spojovat s modlitbou, 
stává se prostou humanitární 
akcí. Křesťan ale nemůže 
vidět jen materiální hodnoty. 
Musí v nich vidět to, co nese 
hodnoty duchovní – hodnoty 

 slovo otce Petra

ZNOVU TRIUMFOVALI HOSTÉ. Z letošního svatováclavského turnaje si prvenství odvezli hráči ze Sebranic. Výkony však byly 
vyrovnané, rozhodl až celkový součet branek. Druhý skončil Kunštát „B“ , třetí Kunštát „A“,  čtvrtá Rozseč. FOTO: Alois Havelka
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„Jak bylo v Itálii, stihli jste se 
i vykoupat v moři?“ zdraví mě 
známí z Kunštátu. „Krásně, 
jako vždycky na pouti. Ve 
společnosti spřízněných duší, 
pod výborným vedením du-
chovního otce se cítím blaženě 
a spokojeně.“

Tentokrát jsme projeli Itálii 
až hodně na jih, přímo na os-
truhu italské boty. Na severu 
Alpami, potom Apeninami, 
pokud jsem nedřímala, bylo na 
co se dívat. Na první zastávce 
v Padově nás přivítal pořádný 
slejvák. Hned se objevili černí 
obchodníci s pestrou nabídkou 
deštníků. Po mši v chrámu sv. 
Antonína vysvitlo sluníčko a 
teplé počasí nás pak provázelo 
po celou dobu. Ještěže jsme 
po letošním horkém létě byli 
zvyklí na teploty hodně přes 
třicet stupňů. 

Benátky jsme zhlédli z 
lodi se zastávkou v chrámu 
sv. Marka. První noc v poho-
dlném hotelu a poloze v leže 
byla příjemná a dopoledne 
jsme navštívili poutní místo 

Loreto. Podle legendy sem 
přemístili andělé příbytek P. 
Marie, který je obestavěný 
nádherným chrámem. Po-
tom dlouhá cesta na jih, až 
do Rody Gargána, kde jsme 
strávili v hotelu u moře čtyři 
noci. V úterý jsme celý den 
relaxovali u moře. Doma to 
nemáme a solené maso déle 
vydrží, toho jsme se drželi 
a neodradily nás ani vlny na 
moři. Sluníčko bylo dost ostré, 
tak jsem nesundala sluneční 
brýle ani při koupání. Jedna 
větší vlna se mě přehoupla 
přes hlavu a po pár metrech 
usilovné snahy udržet se nad 
vodou jsem zjistila, že brýle 
nemám.Tak jsem poprosila sv. 
Antonína o pomoc při hledání 
a pár metrů od břehu jsem ty 
brýle skutečně vylovila. Další 
dny jsme pořádali výlety po 
poloostrově Gargáno. Nejvý-
chodnější výběžek je ve městě 
Vieste, kde jsme měli možnost 
se také vykoupat v moři. Nád-
herný zážitek byl, když jsme 
odtud vyjížděli autobusem do 

hor. Po úzké silnici s prudkými 
zatáčkami do hor, člověk vy-
hýbal celým tělem. Úpatí hory 
bylo upravené terasami, občas 
nějaké stavení a kozy, ovečky 
i prasata. Co tam nahoře asi 
je? Snad klášter se zbožnými 
skromnými mnichy, co se 
spokojí s málem. Je tam město 
Sant Angelo. Dosti velké s 
chrámem San Michele Arcan-
gelo, domy, ulice, obchody, 
tekoucí voda. Budovali asi z 
materiálu, který byl dostupný, 
hodně pracovitých a šikov-
ných rukou, odborníků asi 
méně a ke slávě Boží, nejen 
světské. Nejsilnější zážitek byl 
druhý den v San Giovanni Ro-
tondo. Zde byl vyslán zemřít 
asi 30letý mnich otec Pio asi 
v roce 1917. Měl tuberkulózu, 
tak jej propustili z armády do 
zapadlé oblasti, aby dožil. O 
jeho životě a poslání se dočte-
te v knize Otec Pio. Jisté je, že 
než zemřel v roce 1968, stihl 
vyprosit zázračná uzdravení 
a vybudovat Dům úlevy v 
utrpení (u nás nemocnici). Za-

Pouť do Itálie: Návrat do horkého léta

DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ



 sloupek

A máme tu měsíc říjen. Není 
tomu tak dlouho, co se naši 
poutníci vrátili z cesty po 
Itálii, kde navštívili mnoho 
krásných poutních (i méně 
poutních) míst, Benátky, 
mariánské Loreto, pláže jihoi-
talského Gargána či městečko 
San Giovanni Rotondo, kde v 
roce 1956 založil nemocnici 
svatý Padre Pio, který léčil 
lidi z duchovních i tělesných 
neduhů. Poutníci navštívili 
také Řím, jenže největší 
„atrakci“ posledních dvou let, 
papeže Františka, spatřit ne-
mohli. Ten byl zrovna mimo 
Věčné město, na cestě po 
Severní Americe. Škoda.

Současný papež přitahuje 
do Říma davy lidí a je zřejmé, 
že to není jen tak pro nic za 
nic. Italští luxusní krejčí a 
obchodníci z něj sice radost 
nemají, zato ti ostatní ano, 
protože nikdy neví, kdy je 
papež překvapí. Posledně si 
takhle zašel do optiky vymě-
nit brýle. Skromný papež také 
nepotřebuje vládní limuzíny a 
například za Obamou přijel 
v obyčejném Fiatu. Nechme 
stranou projevy skromnosti, 
ačkoli i ty pro nás mohou být 
vzorem k jednání, jen za tím 
Obamou nejspíš nepojedeme. 
Co je důležité - Duch svatý 
dnes skrze papeže promlouvá 
ke své církvi. V časech krize 
bychom si o to více měli vší-
mat jeho slov a činů. Své po-
zoruhodné sociální poselství 
vepsal do Encykliky Laudato 
Si', nyní k dostání v českém 
překladu.

Blíže k těm krizím. Často 
skloňovanou krizí je krize 
rodiny a pak také krize uprch-
lická. K té první byla svolána 
Synoda o rodině, jejíž druhé 
kolo začne 4.  října a za niž se 
o nedělích poctivě modlíme. 
Velkým tématem je milosr-
denství k rodinám zraněným. 
Ke druhé krizi se papež vy-
jadřuje velmi jasně (a také 
jasně jedná - přijetím uprch-
lické rodiny ve Vatikánu) I 
v české církvi jsou viditelné 
aktivity v tomto směru, jako 

Římská atrakce

V JIŽNÍ ITÁLII. K vrcholům poutě patřila návštěva města San Giovanni Rotondo, jehož ochrán-
cem je sv. Jan Křtitel. FOTO: Petr Sojka

Ať chceme, nebo možná – i 
když už ani nechceme – téma 
uprchlíci se na nás valí ode-
všad. Co člověk, to názor a 
někteří už jasný názor mít ne-
chtějí, protože vyslechli tolik 
protichůdných informací, že si 
nedokážou vybrat. A teď kudy 
dál?

Když Ježíš chodil mezi lid-
mi, nedělal rozdíly mezi hod-
nými, poslušnými, židy nebo 
nežidy. Pomáhal, uzdravoval 
a učil, aniž by se předem ptal, 

jestli je dotyčný jeho pomoci 
hoden, zda bude vděčný, dob-
rý, pochopí všechno správně a 
bude si toho vážit...

Je to dostatečně silný příklad. 
Proto se našlo asi pět ochotných 
lidí, kteří vymysleli jednoduchý 
způsob, jak se připojit ke sbírce 
věcí pro Charitu, která běžen-
cům shání věci pro život bez 
domova. Vyhlásili jsme sbírku 
rozhlasem. Sedm dní mohli 
obyvatelé Kunštátu nosit na 
faru do průjezdu přikrývky, 

hygienické potřeby, hračky, 
trvanlivé potraviny. Nejprve se 
objevily jen dvě tašky, které tři 
dny čekaly na rozmnožení. Na-
konec zaujetí pro dobrou věc 
skutečně nastalo a do sběrného 
místa v Blansku se vezly dvě 
auta věcí. Nevíme, jak pomo-
hou, komu a kde. Nevadí. Ale 
kdo se připojil, udělal alespoň 
něco místo sezení doma v teple, 
mudrování a nadávání. Víra bez 
skutků je mrtvá.

-ik-

jímavé je, že Boskovická ne-
mocnice se budovala o nějaký 
rok později a srovnat komplex 
budov dnes se nedá.

Ještě než otec Pio zemřel, 
slíbil pomoc i po své smrti 
těm,kdo se modlí a prosí.

Na závěr zájezdu jsme 
prošli Římem. Vatikán jsme 

zhlédli ze všech úhlů pohledu. 
Vystáli jsme dvouhodinovou 
frontu kolem celého Svatope-
trského náměstí, než jsme se 
dostali do chrámu. Otec Petr 
nám udělal průvodce s krás-
ným výkladem po večerním 
Římu. Škoda, že se nesehnalo 
dost mladých biřmovanců, aby 

si vychutnali pobyt v Římě v 
doprovodu našeho p. faráře. 
Při nočním přejezdu domů, 
jsme už v autobusu moc ne-
dováděli, ale oteklé nohy už 
splaskly a těšíme se, že když 
Pán Bůh dá, vyrazíme příští 
rok zase někam do světa.

 Marta Pitnerová

Sbírka pro uprchlíky zaplnila dvě auta 

Letošní misijní neděli budeme 
slavit 18. října. Odpoledne 
od tří hodin bude přichystáno 
tvoření pro děti i rodiče, kde 
budeme vyrábět pohlednice 
nebo přáníčka s vánoční té-
matikou. Pro nejmenší bude 
připraven hrací koutek. V pět 
hodin pak naváže ve farní 

kavárně promítání  filmů s mi-
sijní tématikou. Prvním z nich 
je motivační film „Misijní 
neděle“, druhý o bohoslovcích 
v Zambii „Zambijský Bambo“ 
a třetí je příběh katechumenky 
„Lily“. Celková délka filmů je 
přibližně 45 min. 

Výrobky se budou prodávat 

v době adventu a výtěžek bude 
určen pro naše dvě adoptivní 
děti v Indii. Částka pro pokrytí 
základních potřeb souvisejí-
cích se školní docházkou zů-
stává nezměněna, roční výše 
příspěvku naší farnosti tak činí 
deset tisíc korun.

-hv-

Misijní neděle bude letos bez hosta 



 sebráno v Sebranicích

například pomoc Diecézní 
Charity Brno. Její ředitel 
O. Haičman na webu píše: 
„Posláním naší organizace 
je pomoc lidem bez ohledu na 
rasu, pohlaví a náboženskou 
příslušnost. Žádný člověk 
neprchá tisíce kilometrů do 
neznáma jen kvůli tomu, 
aby zažil dobrodružství, ale 
z bytostného strachu o svůj 
život. Nebuďme lhostejní!“

Brno se v říjnu dostane do 
popředí také díky Eucharistic-
kému kongresu. Nabízí se tak 
myšlenka sv. Jana Chrysosto-
ma: „Chceš ctít Tělo Kristovo, 
které přijímáš v eucharistii? 
Nepohrdej chudákem oble-
čeným v hadrech. Ten, který 
říká 'toto je moje Tělo', říká 
také 'viděl jsi mne hladového 
a nedal jsi mi najíst.“ Sociální 
témata jsou ostatně součas-
nému papeži velmi blízká a 
nadcházející Rok milosrden-
ství bude i pro nás vhodnou 
příležitostí papežovy akcenty 
uskutečňovat.

Helena Hladilová

Setkávání dětí čeká pokra-
čování. Líbila se ti dětská 
odpoledne, která probíhala 
před prázdninami? Nebo jsi 
zatím žádné nenavštívil/a a 
rád/a by ses nějakého dalšího 
zúčastnil/a? 

V tom případě si neváhej 
vzít přihlášku, kterou najdeš 
v kostele na topení, s rodiči 
ji vyplň a budeme se na tebe 
těšit v sobotu 7. listopadu od 
dvou do šesti hodin na faře v 
Sebranicích! Čekají tě noví i 

staří kamarádi, spousta her, 
povídání, tvoření a hlavně 
legrace. Přijď a pomoz nám 
vytvořit tu správnou atmosfé-
ru, i ty jsi důležitý/á!

Markéta Mynaříková a 
spol(čo).

S novým školním rokem se 
v Sebranicích konalo po del-
ší pauze opět spolčo. Naše 
setkání, které se uskutečnilo 
v sobotu 26. září, jsme za-
počali společnou večeří, na 
jejíž přípravě se podílela 
většina účastníků. Program si 
pro nás připravila Dominika 

Čechová a nutno říct, že se 
jí opravdu vyvedl! Všichni 
jsme byli nadšení. Vrcholem 
setkání byla noční cesta ko-
lem kostela při svíčkách. Na 
vybraných místech jsme se 
v tichosti modlili na různé 
úmysly, a poté se všichni 
sešli v kostele, kde bylo toto 

setkání zakončeno společnou 
modlitbou. Je pěkné, když se 
mladí ve farnosti mohou se-
tkávat, sbližovat se, vzájemně 
se obohacovat a rozvíjet svoji 
víru. A ještě hezčí je, když se 
to celé může dít za přítomnos-
ti Boha.

Kristýna Čechová

Osobní pozvánka pro děti

Sebranické zářijové spolčo
Nadační fond Credo nabízí 
dvě duchovní obnovy pro 
křesťany, kteří to se svým 
životem myslí vážně. První z 
nich je vhodná pro snoubence 
a manžele a týká se tématu 
„Komunikace a řešení kon-
fliktů“. Bude v sále Břetislava 
Bakaly v Brně 7. listopadu od 
8.30 do 15 hodin. Program 
semináře budou mít manželé 
Smékalovi, kteří přednášejí 
i na Manželských setkáních. 
Oba jsou lektoři, Irena psy-
choterapeutka, mají čtyři děti.

Druhá akce, chystaná na 12. 
prosince v sálu Filharmonie 
Besedního domu, je určená 
ženám a dívkám a povede ji 
sestra Veronika Barátová z 
Komunity Blahoslavenství na 
téma „V mých očích jsi drahá 
a vzácná“ (Iz 43,4). 

V obou případech se jedná  
o vynikající lektory, za který-
mi se obvykle musí putovat 
daleko. Na akce je třeba se 
elektronicky přihlásit na 
www.credonadacnifond.cz a 
zaplatit předem symbolické 
vstupné, případně i oběd.

-ik-

Obnovte se

Svátost manželství je v církvi 
určena především těm, kteří 
chtějí svůj společný život po-
stavit na Božím požehnání a 
milosti. Manželství je zásadní 
krok v životě člověka, a proto 
je třeba se i na něj dobře při-
pravit. Bezprostřední přípravu 
na manželství je třeba zahájit 
včas. Snoubenci, kteří chtějí 
mít svatbu, ať kontaktují kněze 
minimálně šest měsíců předem 
– organizačně-časové důvody. 

Příprava na svatbu obnáší 
celkem pět setkání s knězem a 
dvě setkání s manželským pá-
rem. Toto je nutné absolvovat! 
Dříve než začnete plánovat 
termín svatby, je lépe domluvit 
se s knězem. Dále pak je třeba 
domluvit si první schůzku. Na 
této první schůzce je domlu-
ven termín svatby a průběh 
přípravy. Témata setkání jsou: 
1. manželství a rodina; 2. man-
želský slib – obsah; 3. svoboda 

a upřímnost rozhodnutí, děti 
jako dar. Poslední setkání je 
organizační před svatbou.

Kontakt na kněze je ve vý-
věsce kostela. Telefon máte i 
na vratech fary. Na stránkách 
farnosti lze také najít kontakt a 
případně ho uvádím i zde:

Mgr. Petr Košulič, adminis-
trátor (farář), tel: 604 538 482, 
email: rkf.kunstat@biskups-
tvi.cz.

P. Petr Košulič

Svatbu v kostele je třeba plánovat nejméně půl roku předem

ADORACE V SEBRANICÍCH
pátky 6. listopadu a 4. prosince od 19 hodin

ZAČALO SE SPOLEČNÝMI ŠPAGETAMI. FOTO: archiv
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 co nás čeká

VÝROČÍ POSVĚCENÍ 
KOSTELA V KUNŠTÁTĚ

neděle 25. října

MISIJNÍ NEDĚLE
neděle 18. října

při všech mších sbírka na misie
 15:00 tvořivá dílna pro rodiče 

a děti na faře
17:00 promítání filmů 

o misiích 

ŘÍJNOVÉ 
RŮŽENCOVÉ 
POBOŽNOSTI

každé úterý a čtvrtek
v 18:00 v kostele

NOVÉNA K EUCHARISTII
před národním

eucharistickým kongresem 
 8. – 16. října 

od 19:00 v kostele

NÁRODNÍ 
EUCHARISTICKÝ

 KONGRES
sobota 17. října

mše svatá v 10:30 
na náměstí Svobody v Brně

Od pátku jedenáctého do ne-
děle třináctého září jsme se 
vypravili na Valašsko, do obce 
Bratřejov. Hlavním cílem po-
bytu byla sobotní pěší pouť 
na Svatý Hostýn v délce 33 
kilometrů, kterou jsme všichni 
úspěšně zvládli za osm a půl 
hodiny. Na Hostýn jsme dora-
zili v pět odpoledne a shodou 
náhod zde v tu dobu celebro-
val mši svatou arcibiskup Jan 

Graubner. Někteří z nás i po 
takto náročné cestě vydrželi 
stát před přeplněnou bazilikou 
a za to zaslouží uznání. Druhý 
den byla na programu mše na 
Velehradě a návštěva aquapar-
ku v Uherském Hradišti. Ráno 
jsme ale přišli na to, že jsem 
zapomněl někde na Hostýně 
farní foťák, a proto nastala 
změna programu. Vrátili jsme 
se na Hostýn a kupodivu foťák 

někdo našel a vrátil na recep-
ci. Mysleli jsme, že mše je v 
jedenáct hodin a chtěli jsme 
ji navštívit, ale přijeli jsme 
na Hostýn až v půl dvanácté 
a představte si, mše začala 
právě v půl dvanácté. Po mši 
jsme odjeli do aquparku do 
Olomouce. Víkend nám tedy 
zachránily šťastné náhody. 
Tedy pokud věříte na náhody.

Dominik Lepka

Mládež na Hostýně: ztracený foťák a mše až o půl dvanácté

Miroslava Líkařová z Kunštátu 
získala nominaci do soutěže o 
titul Osobnost Jihomoravské-
ho kraje v oblasti nevládních 
neziskových organizací. Kaž-
dý, kdo ji chce podpořit a tím 
zároveň zviditelnit naše město, 
musí do 10. října hlasovat na 
internetové stránce www.osob-
nostnnojmk.cz. Vítězem ankety 

bude člověk, který obdrží nej-
víc hlasů. 

Miroslava Líkařová působí 
už patnáct let v sociální ob-
lasti. V současnosti pracuje 
v Oblastní charitě Blansko 
jako zdravotní sestra v terénní 
ošetřovatelské službě a domácí 
hospicové péči v Kunštátě a 
okolí. 

Soutěžní anketu vyhlásila 
krajská asociace NNO a zástup-
ci neziskovek spolu s veřejnosti 
do ní přihlásili celkem šestnáct 
lidí. Hlavním smyslem soutěže 
je snaha poděkovat a ocenit 
lidi, kteří se významně podílejí 
na rozvoji a zviditelnění nezis-
kového sektoru v kraji. 

-red-

Hlasy pro Mirku Líkařovou

KŘÍŽOVÁ CESTA U KULÍŠKU. Na zářijovou pouť po stopách P. Ladislava Kubíčka vyrazilo  
tentokrát kolem dvaceti lidí. FOTO: Romana Suchomelová ml.  

SLAVNOST 
VŠECH SVATÝCH
neděle 1. listopadu

mše sv. jako v neděli 

PAMÁTKA ZEMŘELÝCH
pondělí 2. listopadu

mše sv.: 
7:00 Kunštát, sv. Stanislav

17:00 Sebranice
18:30 Kunštát, Lipka

19:30 modlitba u kříže 
na hřbitově v Kunštátě

evangelia. Zvěst o lásce Boha 
k člověku – zvěst, která se do-
týká všech a všude, věřících i 
nevěřících. Věřte anebo nevěř-
te v Boha, ale musíte vědět Vy 
i celý svět, že Bůh věří Vám!

P. Petr Košulič

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

KNĚŽSKÉ EXERCICIE
kněz mimo farnost
8. – 13. listopadu


