
Krásné letní měsíce a i ty 
krásné podzimní už jsou ne-
návratně za námi a před námi 
se rýsuje zima. Pro někoho 
oblíbený čas, pro mě však 
období, kdy by bylo lépe za-
lézt za pec a probudit se až 
v březnu. Jenomže to není dost 
dobře možné. Ohlédnutí se za 
tím, co bylo a pohled na to co 
bude, mě přivádí k jedné myš-
lence. V říjnu proběhl v Brně 
I. eucharistický kongres, 
událost, která měla povzbudit 
věřící k účasti na eucharistii, 
k uvědomění si, že se v eu-
charistii jedná o smlouvu mezi 
Bohem a člověkem uzavřenou 
skrze Ježíše Krista, smlouvu 
novou a věčnou. Zdánlivě je 
tato událost za námi, ale není 
tomu tak, ona je stále aktuální. 
A opět budeme mít možnost 
se zamýšlet nad tajemstvím 
naší víry při událostech ná-
sledujících. 8. prosinec tohoto 
roku je den, kdy zahájí papež 
František spolu s celou církví 
jubilejní Rok milosrdenství. 
Jedná se o událost navazující 
na svatořečení sestry Faustiny 
Kowalske v roce 2000, kdy 
svatý papež Jan Pavel II. zave-
dl svátek Božího milosrdenství 
pro celou církev – neděle po 
Velikonocích. Letošní rok je 
pozváním. K oslavě Božího 
milosrdenství a k uvědomění 
si, že všechny svátosti, a 
především svátost eucharistie a 
svátost smíření, jsou největším 
darem Božího milosrdenství 
– Boží lásky každému z nás. 
Slavme eucharistii a slavme 
svátost smíření… Nechoďme 
jen do kostela a nechoďme jen 
ke zpovědi, ale tyto svátosti 
skutečně slavme. K tomu vám 
žehnám.

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra
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EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015. Závěrečnou bohoslužbu na brněnském náměstí Svobody 
navštívilo podle odhadu dvacet pět tisíc lidí. FOTO: Roman Albrecht.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
PRO DUŠE V OČISTCI

2. – 8. listopadu
(Dle podmínek uvedených 

ve vývěsce kostela.)

SETKÁNÍ DĚTÍ FARNOSTI
SEBRANICE

sobota 7. listopadu od 14:00

SLAVNOST VŠECH 
SVATÝCH

neděle 1. listopadu 
15:00 tvoření pro děti na faře

17:00 vystoupení manželů 
Ludmily Lujkové a 

Milana Václava Hakla
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OKNOV letošním roce byla poprvé 
Asociací nevládních nezisko-
vých organizací vyhlášena an-
keta „Osobnost NNO Jihomo-
ravského kraje 2015“, do které 
bylo nominováno šestnáct kan-
didátů a o vítězi rozhodovalo 
veřejné hlasování. Kunštát měl 
své zastoupení v paní Mirce 
Líkařové, která byla navržena 
Oblastní charitou Blansko. 
Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhlo ve čtvrtek 22. října 
v Brně. Každému z nomino-
vaných se dostalo osobního 
poděkování za jeho práci. 
Zvláštní skupinu oceněných 

pak tvořila první pětice, podle 
počtu obdržených hlasů, ve 
které se umístila i paní Líkařo-
vá. Blahopřejeme ke krásnému 
umístění a přejeme jí do další 
práce, ať u nemocných nebo ve 
farnosti,  hodně elánu a Božího 
požehnání. 
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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

KNĚŽSKÉ EXERCICIE
kněz mimo farnost
8. – 13. listopadu

Osobnost mezi námi: Mirka Líkařová uspěla v anketě

Možná jste postřehli, že pa-
peži Františkovi leží na srdci 
zodpovědnost za svět, který 
máme dobře spravovat a pře-
dat dětem, které právě vyrůs-
tají. Vydal proto na začátku 
letošního roku encykliku (to 
je papežský okružní list ad-
resovaný původně biskupům, 
dnes zpravidla i kněžím a věří-
cím na celém světě) s názvem 
„Laudato si“. Jedním z mnoha 
jejího poselství je, abychom se 
chovali důsledněji a rozumněji 
k sobě navzájem i k životnímu 
prostředí, k přírodním zdrojům 
tak, aby bylo co předávat. Měli 
bychom projít podle papežo-
vých myšlenek jakousi pomy-
slnou „ekologickou konverzí“ 
– obrácením – a zvolit si nový 
životní styl s novými návy-

ky: dobrovolná skromnost, 
schopnost těšit se z mála a 
brát větší ohledy na své bližní. 
Text encykliky, která již vyvo-
lala řadu diskuzí, můžete najít 
v tištěné podobě v produkci 
nakladatelství Paulínky. Tisko-
vé středisko České biskupské 
konference k encyklice vyda-
lo stručného průvodce, který 
usnadňuje orientaci v tématech 
a dává myšlenkám strukturu 
k pochopení souvislostí. Najít 
se dá na www.tisk.cirkev.cz

Některé stěžejní myšlenky 
obsažené v encyklice můžete 
slyšet s komentářem odbor-
níků nebo s příklady z praxe 
v sérii pořadů na Radiu Pro-
glas, které najdete ve vysílání 
od 19. října každé pondělí v 
deset hodin večer s reprízou 

ve čtvrtek ve čtyři hodiny 
odpoledne. Pokud by vám čas 
vysílání nevyhovoval, máte 
možnost poslechu přes internet 
v audioarchivu na www.pro-
glas.cz. První tři pořady budou 
o změnách klimatu a jejich 
důsledcích na prostředí, další o 
hospodaření s odpady, o ztrá-
tě diverzifikace živočišných 
druhů, o ochraně vod i země-
dělské půdy nebo o příkladech 
ze života – jak prožít jinak 
dovolenou nebo jak zvládnout 
v domácím prostředí výkyvy 
počasí… Pokud máte k tématu 
také co zajímavého říct, mů-
žete napsat přímo redaktorovi 
Petrovi Pospíšilovi do Radia 
Proglas, Barvičova 85, Brno, 
602 00.
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Encyklika „Laudato si“ aneb „Pochválen buď“ je na světě

KONCERT SBORU 
CANTAMUS Z LETOVIC
pátek 13. listopadu, 19:00, 

kostel Sebranice 

HUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
sobota 14. listopadu, 17:00,

kostel Kunštát
Zvou Sestry Těšitelky 

z Rajhradu a farnost Kunštát

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA 
KRÁLE

neděle 22. listopadu, po mši 
sv. v 8:00 Kunštátě a 9:30 v 

Sebranicích adorace 
a svátostné požehnání

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE
 V KUNŠTÁTĚ

středa 2. prosince po mši sv. 
v 18:00, kostel 

NÁVŠTĚVA NOVOKNĚZE 
P. Silwestera Jurczaka

neděle 6. prosince, všechny mše 
sv. v Kunštátě a Sebranicích 

Setkání s vedením diecéze aneb jak dál hospodařit
V pátek 9. října se ve Žďáru 
nad Sázavou konalo setkání  
členů ekonomických farních 
rad s představiteli brněnské 
diecéze s cílem osvětlit fi-
nancování diecéze a potažmo 
jejích farností po narovnání 
majetkoprávních vztahů mezi 
státem a církvemi.

Z pohledu majetkového 
narovnání je na tom brněnská 
diecéze  v porovnání s ostatní-
mi velmi bídně. V roce 1948 
vlastnila zhruba devět tisíc 
hektarů pozemků (lesy, louky, 
orná půda atp.), navráceno 
bude přibližně tři a půl tisíce 
hektarů. Zbytek má být zahr-
nutý v náhradách státu, které 
činí pro naši diecézi kolem 
tří a půl miliardy korun. Ty 
budou vypláceny postupně 
ve dvaceti po sobě jdoucích 
letech počínaje rokem 2014 
v částkách kolem 220 milionů 
korun ročně. Tyto peníze bu-
dou použity nikoliv na provoz 
diecéze, ale na investice, které 
budou pokrývat ony finanční 
náklady diecéze.

Financování diecéze, tedy 
náklady na platy kněží a dal-
ších zaměstnanců (techničtí 
administrátoři, pastorační 
asistenti), dílčí aktivity far-
ností a diecéze a nakonec na 
úřad kurie (administrativa 
diecéze) vyjdou ročně diecézi 
na 155 milionů korun. Z toho 
asi 144 milionů ročně připadá 
na platy duchovních (kolem 
400 kněží v aktivní službě) a 
zaměstnanců diecéze. Zbýva-
jících jedenáct milionů jde na 
aktivity diecéze a fungování 
úřadů. Tuto částku církvi po-
tažmo diecézi zajišťoval po 
dobu posledních pětadvaceti 
let stát. Toto se změní. Stát 
přispěl diecézi ještě v tomto 
roce částkou 155 milionů, ale 
příští rok to již bude částka 
o pět procent nižší, tedy o 
necelých osm milionů méně. 
S každým dalším rokem bude 
příspěvek státu na provoz die-
céze klesat vždy o pět procent, 
až po dvaceti letech bude jeho 
příspěveknulový. Oněch 220 
milionů, které ročně diecéze 

obdrží od státu jako náhradu 
za majetek, který nelze vrátit, 
nebude použit na provozní 
náklady, ale bude investován 
tak, aby jeho výnosy pokrýva-
ly alespoň dvě třetiny nákladů 
celé diecéze, tj. 100 milionů 
ročně. Zbývající náklady bu-
dou pak v diecézi rozloženy 
právě v rámci samofinancová-
ní farností. 

V neděli 13. září proběhla 
sbírka na účely děkanství, 
rok předtím proběhla sbírka 
na děkanské úřady. Všechny 
peníze z těchto sbírek budou 
použity v rámci děkanství na 
pokrytí nákladů spojených 
s financováním zaměstnan-
ců děkanství: technického 
administrátora, účetní a pas-
toračního asistenta. Ohledně 
financování farností je třeba 
zmínit jednu důležitou skuteč-
nost. Farnostem nikdo nikdy 
nic nedával. Co to znamená? 
Pokud chce farnost mít teplo 
v kostele, musela a musí si ho 
zaplatit, pokud chce mít svět-
DOKONČENÍ NA 3. STRANĚ

KRÁSNÝ VÝSLEDEK. Množství hlasů poslaných Mirce Líkařové znamenalo její umístění v první 
pětce. Město Kunštát zastupoval V Domě pánů z Lipé starosta Zdeněk Wetter. FOTO: archiv

Milí spolufarníci, 
ze srdce děkuji za vaši podpo-
ru při hlasování v anketě, do 
které jsem byla nominována 
spolu s dalšími patnácti lidmi 
z oboru neziskových organi-
zací. Každý z nás byl obda-
řen různými dary, které může 

rozvíjet ve službě druhým. 
Při práci často vnímám sílu 
modlitby naší farní rodiny. 
Toto ocenění je výsledkem 
našich společných modliteb, 
takže patří celé farnosti Kun-
štátu.

Závěrem bych se s vámi 
chtěla podělit o myšlenku, 
kterou jsem představila jako 
své motto pro mou práci:

„Být světlem na cestě pro 
druhé, být jistotou v těžkých 
chvílích života a dát každému 
zakusit jeho jedinečnost pro 
tento svět.“

Mirka Líkařová



 sebráno v Sebranicích sloupek

Možná také znáte ten vtip, 
který koluje v církevních kru-
zích: Žena může do presbytáře 
(čili kněžiště, čili ta část kos-
tela, kde vpředu stojí oltář), 
ale jen po kolenou a s had-
rem. Ha, ha, ha. Když jsme 
jednou šli v Brně na mši ke 
kapucínům, byla jsem odeslá-
na do presbytáře, sotva jsme 
vkročili do kostela. Provázel 
mne totiž náš hošíček, co se 
v kostele cítí jako doma a při 
vstupu do neznámého chrámu 
už rovnou ode dveří testuje 
akustiku. V tom momentě 
se vedle nás zjevil mnich 
v hnědé kutně (jak jinak u 
františkánů) a řekl, pojďte se 
mnou. Co jsem provedla, bě-
želo mi hlavou, když zamířil 
rovnou ke zpovědnicím, a ho-
nem jsem zpytovala svědomí. 
Pokračovali jsme ale dál, přes 
nádhernou barokní sakristii 
až k vyřezávaným dvířkům 
do malé místnůstky, kterou 
pouze veliké okno oddělovalo 
od presbytáře. Až, když mi 
pod nohami něco zapískalo, 
odvrátila jsem zrak od obět-
ního stolu a pochopila jsem 
smysl nečekané prohlídky. 
Byli jsme v útulném dětském 
koutku. Takto elegantně vy-
řešili bratři kapucíni dilema 
mnohých rodičů. Stojí to za 
to? Přemluvit je, obléknout 
je, donést je a celou mši je 
držet na vodítku a s rukou 
na puse. Ano, Ježíš sice říká: 
Nechte maličké přicházet ke 
mně..., ale spoustu lidí vám 
zase řekne: Nechte je doma, 
dokud nebudou umět potichu 
sedět na zadku. (To se nám 
také stalo v Brně, v jednom 
nejmenovaném kostele, v mo-
mentě, kdy hošíček byl úplně 
hodný, pouze potichu chodil 
vstupními dveřmi sem a tam.)

A jelikož se nám v Kunštá-
tě z kůru a pod kůrem pomalu 
stává dětský koutek a oči pří-
tomných věřících se při boho-
službě obracejí zbožně vzhůru 
více, než je zdrávo, možná by 
stálo za úvahu zkusit vyklidit 
oratoř, uzavřený oddělený 
prostor v kostele s vlastním 

Stojí to za to?
Letošní Misijní neděle připadla 
na 18. října a jak jsme slyšeli 
při kázání v kostele, netýkala 
se jenom finančních příspěv-
ků, ale také naší ochoty „být 
poslán“ mezi lidi jako Kristův 
učedník. Díky všem, kdo jste 

přispěli do sbírky čítající téměř 
devatenáct tisíc korun, její vý-
těžek poputuje na projekty Pa-
pežských misijních děl, které 
by bez vaší štědrosti nemohly 
působit.

Odpoledne na faře se vyrá-
běla hromada krásných vánoč-
ních přání – každé je opravdu 
originální. Děti dvě a půl 
hodiny stříhaly, lepily, tiskaly, 
razily, kreslily a vybarvovaly, 
jak nejlépe uměly, aby výtě-
žek jejich úsilí pomohl dvěma 
adoptovaným dětem v Indii 
získat vzdělání. Kromě toho 
farní kuchyň krásně voněla 

zapečeným ovocem, z které-
ho vznikla hromada sklenic 
s „pečeným čajem“. Obojí se 
bude prodávat 29. listopadu 
v předsíni kostela vždycky po 
mši svaté, abychom tak sebrali 
potřebných deset tisíc korun, 

které jsou třeba pro dívku 
Meghanu a chlapce Ravivarmu 
na zaplacení školného i potřeb-
ných pomůcek. Meghana se 
narodila v březnu 2001, letos 
bude končit tamní základní 
školu a přejde na střední, učí 
se moc dobře, známky kromě 
jedné všechny nad 95 procent. 
Učí se angličtinu, hindštinu, 
matematiku, přírodní a sociální 
vědy, nejvíc ji baví přírodní 
vědy. Bydlí v Halesorabu, její 
otec obchoduje, matka je v 
domácnosti, ale někdy pomáhá 
manželovi, má bratra Darsha-
na, který také studuje.

Chlapec Ravivarma se naro-
dil v červenci 1997, už navště-
vuje střední polytechnickou 
školu se zaměřením na elek-
trotechniku a počítače. Jeho 
známky jsou v lepším průměru. 
Bydlí ve městě Sorab, otec pra-
cuje jako elektrikář, matka je v 
domácnosti, má sestru a bratra, 
jeho oblíbeným předmětem 
je matematika Obě děti jsou 
z hinduistických rodin, děko-
valy naší farnosti za placení 
školného, za poslaný batůžek, 
zápisník a deštník. Bez naší 
pomoci by do škol nemohly 
chodit. Jejich dopisy se brzy 
objeví na nástěnce v kostele.

Kdo mohl, přišel také o mi-
sijní neděli v pět hodin do farní 
kavárny podívat se na tři filmy, 
které má na svých stránkách 
Papežské misijní dílo v České 
republice. Natočila je skupin-
ka Čechů přímo v Ugandě, 
Zambii a dalších afrických 
zemích. Jsou pro nás velkým 
svědectvím upřímné víry, nad-
šení a zápalu pro Krista, který 
nám mnohdy v našich chlad-
nějších končinách vyhasíná. 
Pokud byste filmy „Lilly“ nebo 
„Zambijský Bambo“ chtěli 
vidět také, najděte si webovou 
stránku www.missio.cz.

Na recepci brněnského 
Biskupství v budově Petrov 5 
jsou také k zakoupení stolní i 
nástěnné Misijní kalendáře na 
rok 2016, jejichž koupí se také 
dá na misie přispívat.
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V sobotu 24. října se usku-
tečnilo na faře v Sebranicích 
další společenství mládeže. 
Stejně jako na předešlém spol-
ču jsme večer zahájili večeří. 
Poté následoval bohatý pro-
gram, který si pro nás připra-
vila Kristýna Čechová. Večeře 
byla vskutku netradiční. Děly 
se při ní věci, nad kterými 
by pan učitel etikety Špaček 
kroutil hlavou. Upíjeli jsme 
od ostatních, napodobovali 
souseda, konverzovali pouze 
v otázkách apod. Po jídle jsme 
se zaměřili na víru a snažili se 

zamyslet nad několika otáz-
kami, jako například: co nám 
víra dává a zda nám něco bere, 
je dobré být v dnešní době vě-
řící, kdo nás k víře přivedl...?  
Po přečtení několika odpovědí 
a zamyšlením se nad nimi 
následovaly zábavné aktivity, 
jako nasávání lístečků brčkem 
nebo skládání básničky, při 
kterém jsme se pořádně zapo-
tili. Na konci je malá ochut-
návka toho, co při takovém 
setkání může vzniknout.

Doufám, že mluvím za 
všechny, když řeknu, že se se-

tkání skvěle vydařilo a už teď 
se těšíme na příště. A kdo při-
praví další program? Los tento-
krát padl na Marka Štencla. 

Lenka Čechová

Máme rádi soboty,
kdy na faře je spolčo.

Vaříme si špagety,
to je prostě vončo,

Kačena se zase směje,
vidličky už servíruje.

Pan farář se opět zpozdil,
kecama to hustě zazdil.

Jsme tu všichni kamarádi,
Boha máme strašně rádi!

Dušičková dílna

Básnické nadání v sebranickém podání

Misijní neděle: Farnost zaplatí školné dvěma dětem v Indii
Po roce je tu opět svátek, který 
mají zejména děti spojený spíš 
s vyřezáváním dýní a vyrábě-
ním strašidel, než se slavností 
zakotvenou v křesťanské ka-
tolické tradici… Aby tedy děti 
věděly, co slavíme o „Svátku 
všech svatých“ a „Všech 
věrných zemřelých“, zveme 
je opět do klubovny na faru 
vedle kuchyně 1. listopadu 
v 15  hodin. Budeme vyplňo-
vat pracovní listy, hrát pexeso 
se svatými, vyrábět dekoraci 
– anděla, který se modlí. A na-
konec prohlížet společně zbru-
su novou knížku „Divný brach 
strach“ Martiny Špinkové. Je 
to šance dotknout se témat, o 
kterých obvykle  nemluvíme, 
protože to nedokážeme nebo 
neumíme. Tady k tomu bude 
příležitost i připravený materi-
ál. Děti mohou přijít i s rodiči 
a zúčastnit se všichni progra-
mu a vyrábění. Odpoledne 
připraví Irena Kintrová.

-ik-

MISIJNÍ VÝROBNA PŘÁNÍ ve farním sále. FOTO: M. Lepka

Milé slečny, již druhým ro-
kem v naší farnosti probíhá 
spolčo pro holky neboli 
SPH. Toto společenství tvoří 
mladé dívky od 5. do 9. třídy. 
Snažíme se poznávat krásu 
víry v Boha, a to modlitbou, 
debatami nad určitým téma-
tem, utvářením vztahů mezi 
námi. Zároveň rády vyrá-
bíme, hrajeme společenské 
hry, chodíme do přírody, 
smějeme se a něco dobrého i 
mlsáme. Letos nás čeká první 
víkendové setkání či zajíma-
ví hosté. Máte-li čas i chuť 
mez nás zavítat, jste srdečně 
zvány. 

Další setkání budou 
probíhat vždy první sobotu 
v měsíci, to nejbližší bude 7. 
listopadu ve čtrnáct hodin na 
faře. Těšíme se na vás!

Marta Líkařová

Spolčo pro holky

vstupem nahoře nad sakristií, 
kde dříve sedávala šlechta. 
Ti malí i jejich rodiče budou 
k Ježíši tak blízko, jak je to 
jen možné a zároveň naprosto 
bez příležitosti nahlas komen-
tovat kázání. Musí se tam sice 
po schodech, ale to na kůr 
taky a nikdo už nebude muset 
trnout, zda jejich dítě nezpů-
sobí mistrným hodem kanci-
onálu přes zábradlí někomu 
dole otřes mozku. Potom celá 
rodina, a myslím i tu církevní, 
se konečně bude moci společ-
ně nejen shromáždit, ale i sou-
středit na setkání s Kristem, a 
to (řečeno s Jiřím Suchým) za 
to stojí přeci jé, jé, je!

Monika Lepková

NOVÍ MINISTRANTI. Adam Bělehrádek, Jarek Kotouček a  
Vojta Olšan složením slibu a přijetím černobílého úboru rozšířili 
řady služebníků u oltáře. FOTO: Karel Bělehrádek.

lo, musela a musí si ho zapla-
tit. Pokud chce, aby její farář 
nebydlel pod mostem, musela 
a musí zaplatit i provoz fary. 
Opravy a rekonstrukce ob-
jektů, využití objektů k pas-
toračním aktivitám a samotné 
pastorační aktivity si musela a 

musí zaplatit sama. Respekti-
ve s možným využitím dotací 
od státu, ale jinak nám nikdo 
nic nedal a nedá. Je to na za-
myšlení, jestli ona pětikoruna 
v košíčku je dostačující k po-
krytí nákladů farnosti. 

To bylo o penězích a finan-
cování, ale abychom jen ne-

malovali čerta na zeď. Otec 
biskup Vojtěch ukončil setkání 
velmi optimistickou myšlen-
kou, která člověka pohladí a 
přitom ho žene dál. Řekl, že 
největším bohatstvím naší di-
ecéze jsou lidé, tedy my.

P. Petr Košulič 
a Přemysl Štencl

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

A BUDEME PSÁT. Na říjnovém setkání sebranické mládeže se vedle zábavy a veršování hledaly 
odpovědi na otázky víry. FOTO: archiv.

ADVENTNÍ NEDĚLE
každou adventní neděli, tj. 29. listopadu, 6., 13. a 20. prosince

se v kostele v Kunštátě konají 
v 16:30 modlitba nešpor, v 17:00 kacheze o modlitbě

Všichni jsou srdečně zváni

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S KNĚZEM
P. ThLic. DAVIDEM AMBROŽEM

se koná v sobotu 12. prosince od 8:00 v Kunštátě 
8:00 mše svatá, 9:00 první přednáška, 

10:30 druhá přednáška, 11:30 krátká adorace a požehnání

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH
VĚNCŮ

1. neděle adventní
29. listopadu 

při mších svatých 
v Kunštátě a Sebranicích


