
Velikonoce… Zaujala mě 
pasáž Markova evangelia. 
V ní se píše, že v okamžiku 
Ježíšovy smrti se chrámová 
opona roztrhla v půli odshora 
dolů (srov. Mk 15). Zdánlivě 
nevýznamná skutečnost. Co to 
bylo ta chrámová opona? Kni-
ha Exodus ji popisuje násle-
dovně: Zhotovíš oponu z látky 
purpurové, fialové, nachové a 
karmínové s umně vetkanými 
cheruby… Zavěsíš oponu a za 
ni vneseš schránu (archu) svě-
dectví (Ex 26). Tento text není 
ani tak důležitý ve vlastním 
popisu, jako spíše v tom, co 
popisuje. Opona oddělovala 
svatyni od velesvatyně. Byla 
znamením oddělení božského 
(archy) a lidského (oltář). Bůh 
je neviditelný, nepochopitelný 
a proto je skrytý za tím, co je 
možné zahlédnout jen jako 
obraz božského (cherubové). 
Tato opona je znamením, že 
Bůh je sice Bohem Izraele, 
ale přesto zůstává Bohem 
skrytým. Roztržení opony 
v okamžiku Ježíšovy smrti je 
momentem, kdy Bůh odhaluje 
světu sám sebe a to, čím je. To 
co bylo ve Starém zákoně jen 
naznačováno, je nyní jasně vy-
řčeno: Tak Bůh miloval svět… 
Opona byla znamením, které 
odkazovalo na Boží velikost a 
nedotknutelnost, její roztržení 
při Ježíšově smrti je gestem, že 
Bůh chce být nikoliv Bohem 
nedotknutelným, ale Bohem 
s námi – Emanuelem. Bohem 
takovým, jak ho zjevuje jeho 
Syn – Otcem milosrdným a 
laskavým. Otcem, který ne-
chce, aby hříšník zahynul, ale 
aby se obrátil a měl život. 
A tak Vám přeji, aby se o 
Velikonocích i ve vašem srdci 

 slovo otce Petra

JERUZALÉM. Vrcholem pouti do Svaté země budou dny prožité ve městě Kristovy smrti a vzkříše-
ní. Touto branou chodili kunštátští poutníci před pěti lety k chrámu Božího hrobu. FOTO: archiv.
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Města Betlém, Jeruzalém nebo 
Nazaret, řeka Jordán, Zeď ná-
řků, Judská poušť, Mrtvé moře, 
jezero, po kterém Ježíš kráčel, 
hora, na které se podle tradice 
proměnil či hrob, ve kterém byl 
pohřben a další a další svatá 
místa mohou letos navštívit zá-
jemci, kteří se přihlásí na farní 
pouť do Izraele. Ta proběhne 
od 6. do 15. listopadu.

Podle plánu cestovní kance-
láře by se osnova poutě měla 
podobat cestě, kterou naše 
farnosti poprvé absolvovaly na 
podzim roku 2011. „Program 
ve Svaté zemi je připravován 
na míru a poznáte místa, kam 
se často nejezdí. Je připraven 
na základě dlouholetých 
zkušeností při pobytech v Iz-
raeli P. Benedikta Hudemy a je 
zaměřen do oblasti archeologie 
i náboženských poměrů ve Sva-
té zemi v celé její historii, takže 
se můžete těšit na netradiční 

výklady,” přibližuje majitel 
cestovky Jindřich Miklas.

Pouť začne odletem z Prahy 
do Tel Avivu v neděli 6. listo-
padu večer a skončí návratem 
na letiště Václava Havla v 
úterý 15. listopadu rovněž ve 
večerních hodinách. Potom 
bude následovat cesta autobu-
sem zpět do Kunštátu.

Ve Svaté zemi stráví pout-
níci celkem osm nocí, tři v 
Galileji – v židovském hotelu 
ve městě Tiberias, a pět v 
arabském hotelu v Jeruzalémě. 
Ubytování bude ve dvoulůž-
kových pokojích s polopenzí 
(snídaně a večeře). Putování 
Svatou zemí povede se severu 
na jih a jeho vrcholem bude ná-
vštěva chrámu Božího hrobu, 
kde se uctívá jak místo Kris-
tova pohřbení, tak i vrcholek 
hory Golgoty.

Předpokládaná cena poutě 
má činit dvacet čtyři a půl tisí-

ce korun, což kromě cestování 
a stravování zahrnuje výdaje 
na českého průvodce, pojištění 
léčebných výloh včetně storna 
zájezdu a pojištění proti úpad-
ku cestovní kanceláře. Cena 
naopak nezahrnuje povinný 
padesátidolarový poplatek pro 
řidiče a hotely, vybíraný až na 
místě. Kancelář mimo to dopo-
ručuje účastníkům vzít s sebou 
kapesné ve výši sto padesát až 
dvě stě dolarů na osobu.

Protože se hlavní část pro-
gramu týká samotného Jeruza-
léma, je pro poutníky velkou 
výhodou ubytování právě v 
tomto městě. Pobyt se tím sice 
o něco zdražuje, ale ušetří se 
mnoho času, který by se jinak 
musel obětovat na přejíždění.

Podrobný popis programu 
na jednotlivé dny spolu se zá-
vaznou přihláškou se v brzké 
době objeví v kostele.

 -red-DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ

Farnosti Kunštát a Sebranice se po pěti letech 
znovu vydají do Svaté země



 sloupek
Modlitba duší i tělem
Já bych se tak postila, jen 
kdybych u toho neměla tako-
vý hlad. Máte to také tak? Jak 
maso moc nemusím, jen co 
začne půst, dostanu chuť na 
klobásu. Hlavou mi navíc ješ-
tě víří myšlenka, že když sním 
klobásu, která mi normálně 
ani nechutná, mohlo by se to 
třeba pokládat i za sebezápor. 
Vždyť už je to dávno přežitek, 
důležité je nebýt protivný na 
druhé (a to já hladová jsem), 
modlit se za druhé (hlavně 
za ty chudáky, co trpí hlady 
a jsou bez přístřeší), takže jim 
pošlu nějaké peníze, nekou-
pím si zákusek a je to v suchu. 
A když už se mi nějaký ten 
sebezáporek přece jen podaří, 
už mám na jazyku pohrdavou 
poznámku o těch, kteří to ne-
zvládají. No i mně je jasné, že 
tudy asi ne, přátelé. Tak kudy 
a jak? Jak následovat Božího 
Syna, který nebyl ani trochu 
protivný, když se za mne 
postil čtyřicet dnů, umřel na 
kříži a odpustil svým trýzni-
telům, a při tom věřit, že to 
nebude náročné, že to nebude 
bolet a že tohle se mi nestane? 
(Na to Pán řekl Petrovi: Ustup 
satane.) Ne nadarmo sv. Pavel 
píše, že pohané to nechápou, 
židy to uráží, ale my (přece) 
kážeme Krista ukřižovaného, 
my se radujeme, když pro to 
Slovo můžeme trpět. 
Ježíš je král a vládce, který 
vítězí službou a pokořením 
se, lámáním se a vydáním se. 
(Umyl nohy zrádci i zbabělci, 
zemřel dost bolestně a odolal 
pokušení nakonec ukázat, kdo 
je tady pán.) Ale to všechno 
víme. To jsme tisíckrát sly-
šeli. Jeden zpovědník mi řekl, 
že všechny moudré rady už 
byly řečeny, jediné, co zbývá, 
je začít podle nich žít. 
 Papež František prosadil 
změny v obřadech Zeleného 
čtvrtku a od letoška může pan 
farář umývat nohy i ženám, 
takže konečně rovnoprávnost. 
Všichni máme právo nechat 
si umýt nohy knězem – Kris-
tem. Všichni tak můžeme mít 
s Ním podíl.  Bože, pomoz 

V pátek 18. března proběh-
ne v našem kostele postní 
duchovní obnova, kterou po-
vede ThLic. Tomáš Koumal. 
V osmnáct hodin bude slavena 
mše svatá a po ní bude násle-
dovat přednáška na téma Boží 
milosrdenství. 

-hv-

Na Květnou neděli 20. března  
ve dvě hodiny odpoledne se 
uskuteční pěší křížová cesta ze 
Sebranic do Kunštátu.  Do Se-
branic se dopravíme linkovým 
autobusem, který odjíždí od 
fary ve 13.46 hodin. Křížová 
cesta bude zakončena občer-
stvením na faře v Kunštátě. 
Prosíme farnice o pomoc s pří-
pravou buchet a koláčků, které  
můžete nosit na faru již při 
dopoledních mších svatých. 

-hv-

Postní obnova

Pěší křížová cesta

mi podílet se s Tebou i jinak, 
i když mne to bude bolet. Říká 
se přece: co nic nestojí, za nic 
nestojí. A taky: když nebude-
me chtít zemřít, budeme mu-
set. Tak s Boží pomocí ještě 
nějaký ten týden trénujme to 
umírání, chcete-li modlitbu 
duší i tělem, ať potom s o to 
větší radostí můžeme trénovat 
to zmrtvýchvstávání. Nyní je 
ta doba příhodná. Bohu díky.

Monika Lepková

Slavnost, kdy děti třetích 
tříd poprvé přistoupí ke stolu 
Páně, nastane v naší farnos-
ti 22. května. Do té doby 
probíhá příprava. Na faře se 
téměř každou středu schází 
děti s panem farářem, dozví-
dají se podrobnosti o svátosti 
smíření, prohlubují své zna-
losti z náboženství, modlí se. 
Navíc sbírají každou neděli 
„olej do svých svítilen“, které 
symbolizují víru a nakonec by 
skutečně měly svítit – vedle 
oltáře v kostele stojí nádobky, 
kam si děti přidávají trochu 
oleje po nedělní mši svaté. 
My jako farnost se můžeme 
nejen dívat, ale podpořit je-
jich úsilí modlitbou. To proto, 
aby jejich první svaté přijímá-
ní nemuselo být posledním… 
Máme možnost modlit se za 
tyto děti: Karolínka Bednářo-
vá, Zuzka Bednářová, Lenka 
Bělehrádková, Míša Kubíčko-
vá, Vojta Prchal, Laďa Mare-
ček, Adam Bělehrádek, Lukáš 
Pavlů, Radovan Kintr, Tom 
Doležel, David Melli, Jarek 
Kotouček a  Tomáš Votřel.

Na nás dospělých by mělo 
být vidět, že chodit ke svaté-
mu přijímání je opravdová 
radost a nesmírné bohatství. 

Aby se z „prvoků“ (tajná pře-
zdívka pro prvokomunikanty) 
stali „trvoci“ (další tajná pře-
zdívka pro ty, kdo chození ke 
svátostem dosud nevzdali).

A pokud vás překvapilo 
nezvyklé hemžení dětí po 
nedělní mši svaté, pak vězte, 
že jsou to ti, kdo se nějakým 
způsobem zapojili do aktivity 
spojené s „Rokem milosr-
denství“. Děti dostaly domů 
sešitky s náměty, jaké skutky 
milosrdenství by mohly zku-
sit udělat a kam si vkládají 
každý týden nový obrázek. 
Kromě toho mají možnost 
lepit doma nálepky do okének 
v nakreslené otvírací bráně 
a nakonec přímo v kostele 
zdobit barevnými „drahoka-
my“ obrázky na vyrobených 
dveřích s petlicemi a zámky 
v Rudecké kapli. Komu se po-
daří nasbírat všechny obrázky 
do sešitku, dostane možnost 
odemknout si nějaký zámek 
na vyrobených dveřích! A co 
dospělí? Mohou se připojit 
také, prostudovat nápady 
a nějaké milosrdné skutky 
spolu s dětmi vykonat. Je to 
docela dobrodružství a stojí 
to za to!

Irena Kintrová

První svaté přijímání 
a skutky milosrdenství

KŘÍŽOVÁ CESTA V ŽIVÝCH OBRAZECH. Stejně jako vloni 
se o jednu z nedělních pobožností křížové cesty postarali kluci a 
děvčata ze základní školy. FOTO: Jiří Suchomel.



 sebráno v Sebranicích

ADORACE V SEBRANICÍCH
 pátek 1. dubna, 19:00, kostel

Aby to nevypadalo, že se 
v Sebranicích na faře nedělá 
nic jiného, než jí (i z ankety 
pro účastníky sobotních od-
polední pro děti vyplývá, že 
se naši rošťáci nejvíce těší 
právě na svačinu), část o vý-
borné večeři na sebranickém 
spolču mládeže protentokrát 
vynecháme. Zkusme se ra-
ději podívat na zoubek (a už 
jsme zase u jezení) něčemu, 
s čím se nejspíše setkává kaž-
dý z nás – na konflikt. 

Co je to vlastně konflikt? 
Zoubky takového konfliktu 
pro nás často mívají spíše 
podobu zlověstných tesáků. 
Ano, konflikt může být de-
struktivní – může ničit naše 
vztahy či nás samotné. Mož-

ná bychom ale měli usilovat 
o konstruktivní řešení kon-
fliktů a na základě počáteč-
ního problému zkonstruovat, 
tedy postavit něco nového a 
krásného. Jak na to? Jak se 
stát šikovným stavitelem a 
nebořit vztahy kolem sebe? 

Můžeme začít objeve-
ním sama sebe – jak já sám 
přistupuji k problémům? 
Snažím se za každých okol-
ností prosadit svůj názor a 
mít pravdu, nebo raději ze 
strachu před konfliktem utí-
kám a podřizuji se ostatním? 
Snažím se v konfliktu zuby 
nehty „urvat“ alespoň kousek 
výhry pro sebe, nebo hledám 
variantu, ze které bychom 
měli opravdovou radost oba 

dva (jde-li o věc k řešení mezi 
dvěma lidmi)? Možná by po-
těšilo lidi kolem mě, hlavně 
ty blízké, kdybych svůj způ-
sob reagování občas změnil. 
Určitě by je to překvapilo a 
třeba bych byl překvapený i 
já sám ze sebe, třeba by to 
bylo příjemné objevení mého 
potenciálu…Třeba…Třeba 
bych sám ze sebe měl ra-
dost, kterou bych mohl sdílet 
s ostatními…Třeba by se 
konflikt v mém životě stal 
něčím, z čeho nemám strach, 
něčím, co mi pomáhá posu-
nout se dál. 

A třeba si na příštím spol-
ču zase dáme něco dobrého 
na zub! 

Markéta Mynaříková

Usměj se a ukaž zuby!

Tak je za námi další setkání 
dětí ze sebranické farnosti 
v tomto školním roce. Ten-
tokrát bylo speciální téma 
s názvem „Don Bosco.“ Ani 
trochu jsme se nenudili, pro-
tože program byl opravdu na-
bitý. Co jsme dělali? Hráli hry 
(a že jich bylo), povídali si, 
koukali na film, šli ven, jedli 
buchty, smáli se, tancovali, 
prostě všechno. Měla jsem 
obrovskou radost, když se děti 
bavily. Já si nejvíc užila tan-
cování, protože písnička byla 
fakt chytlavá a nenechala vás 
v klidu. Všechno se vydařilo, 
nic nemělo chybu a to díky 
Bohu! 

Video a fotografie ze sobot-
ního odpoledne naleznete jako 
obvykle na stránkách farnosti 
www.farnostsebranice.eu.

Dominika Čechová

Nakonec je tu malá anketa, 
kterou jsme si pro děti nachys-
tali. Tak co říkaly?

1) Co se ti nejvíc líbí na těch-
to setkáních?
„Hry!“

2) Chybí ti tu něco?
„Nic mi tu nechybí.“

3) Největší zážitek z dnešní-
ho dne?
„Hra s kolíčkem.“

4) Které slovo si vybavíš, 
když se řekne: „den pro děti 
na faře?“
„Krásné odpoledne.“

5) Na co se vždy nejvíc tě-
šíš?
„Na svačinu!“

Možná jste již zaregistrovali, 
že poslední prázdninový tý-
den, tj. 22. – 26. srpna bude 
patřit dětem našich farností 
ve věku od čtyř do šesti let. 
Přífarní se tento tábor jme-
nuje proto, že děti zůstanou 
„při faře“ – nemusí se tedy 
bát odloučení od rodičů na 
celý týden někde daleko od 
domova. Více informací se 
dočtete na plakátu či přihláš-
kách v kostele v Kunštátě i 
v Sebranicích! Těšíme se na 
všechny děti v prázdninové 
miniškolce! 

Markéta Mynaříková

Přífarní tábor

Pokud vás zajímá, jak vy-
padala slavnostní večeře 
(Seder) prvního dne Svátku 
nekvašených chlebů (Pesach) 
a rádi byste se jí i zúčastnili, 
tak přijměte pozvání na Zele-
ný čtvrtek 24. března po mši 
svaté, tj. kolem půl sedmé,  na 
faru v Sebranicích. Z orga-
nizačních důvodů a zajištění 
přípravy je dobré vědět, kolik 
lidí se jí zúčastní, proto bude 
v kostele k dispozici seznam 
k zapsání. 

Markéta Mynaříková, 
Pavel Zvěřina a Jiří Votoček

Sederová večeře

„Já si nejvíc užila 
tancování...“

SETKÁNÍ č. 2. Hry, tanec, povídání, film, procházka, jídlo, 
smích. Pestrá nabídka aktivit čekala na děti během jednoho 
sobotního odpoledne na sebranické faře. FOTO: archiv Markéty 
Mynaříkové. 

KVĚTNÁ NEDĚLE
20. března

při mších sv. v Kunštátě
a Sebranicích žehnání ratolestí

PĚŠÍ KŘÍŽOVÁ CESTA
SEBRANICE – KUNŠTÁT

začátek 14:00, kostel Sebranice
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 co nás čeká

BOHOSLUŽBY
O VELIKONOCÍCH

Zelený čtvrtek
17:00 mše sv., Sebranice
19:00 mše sv., Kunštát
20:00–22:00 adorace 

v Getsemanské zahradě
Velký pátek

7:00 ranní chvály, Kunštát
15:00 křížová cesta pro děti, 

Kunštát
17:00 obřady, Sebranice

18:00–20:00 adorace u Božího 
hrobu, Sebranice

19:00 obřady, Kunštát
20:00 noční adorace, Kunštát

Bílá sobota + vel. vigilie
7:00 ranní chvály Kunštát
19:00 mše sv. Sebranice
21:00 mše sv. Kunštát

Neděle zmrtvýchvstání
při všech mších sv. žehnání 

pokrmů
14:30 svátostné požehnání, 

Kunštát
Pondělí velikonoční 
8:00 mše sv. Kunštát

9:30 mše sv. Sebranice

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
pátek 1. dubna, Kunštát

17:00 svátost smíření
18:00 mše svatá, adorace

Předsednictvo Kolpingovy 
rodiny Kunštát děkuje všem 
svým členům, příznivcům a 
sponzorům za hojnou účast 
na Šibřinkách a Dětském 
karnevalu, za pomoc s jejich 
organizací a dary do tombol. 
Fotografie z akcí jsou na we-
bových stránkách Kolpingovy 
rodiny Kunštát. 

Alois Havelka

ŠIBŘINKY 2016. Letošní plesovou sezonu zakončily tradiční Šibřinky pořádané Kolpingovou 
rodinou Kunštát. Bál se nadmíru vydařil, sál praskal ve švech. FOTO: Alois Havelka.

Poděkování

roztrhla opona. Abyste pozna-
li nejen Boží velikost a ne-
dotknutelnost, ale především 
abyste poznali, že skrze Ježí-
šovu smrt se Bůh stal Bohem 
blízkým – milujícím Otcem 
každému z nás. Požehnané 
Velikonoce

P. Petr Košulič

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED 
VELIKONOCEMI
neděle 13. března

Sebranice – od 14:00
Kunštát – od 16:00

VIGILIE KVĚTNÉHO
 PÁTKU – SLOUP

17:30 sv. smíření, křížová cesta
18:00 mše svatá

POSTNÍ DUCHOVNÍ 
OBNOVA  

VEDE: P. TOMÁŠ KOUMAL

pátek 18. března, kostel sv. 
Stanislava

18:00 mše svatá
19:00 přednáška na téma: 

Skutky Božího milosrdenství 

SLAVNOST SV. JOSEFA
sobota 19. března

8:00 mše svatá, Kunštát

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ
MLÁDEŽE S BISKUPEM

zahájení v 8:30, 
kostel sv. Jakuba v Brně

V roce 2006 vydalo nakla-
datelství Paulínky nevelkou, 
ale obsahem vydatnou knížku 
francouzského doktora me-
dicíny, trvalého jáhna a otce 
dvou dětí Philippe Madreho. 
Má název „Adorace a útěcha“ 
– prosté modlitby. Záměrem 
autora bylo povzbudit křesťa-
ny k častější účasti na adoraci. 
Adorace je způsob klanění a 
modlitby Kristu přítomnému 
v proměněné hostii, je to obraz 
našeho živého vztahu k Bohu. 
V našem kostele je tato mož-
nost díky obětavosti několika 
dobrovolníků každou sobotu 
od 19 do 20 hodin, pak také 
každou středu po mši svaté. Co 
ale konkrétně během takového 
setkání dělat? Autor ve své 
knížce nevymyslel nějakou 
novou metodu nebo návod co 
přesně krok za krokem dělat 
jedině správně. Ono to ani není 
potřeba, vždyť nám taky nikdo 
neradí, co přesně musíme dělat 
na návštěvě u někoho, koho 
máme rádi. Nabízí ale podněty 
k zamyšlení, prohloubení víry, 
otevření starých vin a zranění, 
uzdravení pramenů života. 
Ukazuje nám adoraci jako 
setkání s Bohem pokoje, lás-
ky, milosrdenství, moudrosti, 
pravdy i radosti. Nabízí svou 

zkušenost s hlavním smyslem 
adorace: tím je hluboký a 
pravdivý vztah s Pánem života, 
který přináší pokoj a promě-
ňuje náš život. Na závěr jeden 
z krátkých příběhů na zamyš-
lení z italského venkova: Jeden 
prostý sedlák přicházel každý 
pátek večer do kostela před 
vystavenou Nejsvětější svátost, 
klekl si do lavice úplně vzadu, 
sepnul ruce a díval se na mons-
tranci. Nic neříkal, jen se usmí-
val. Klečel bez pohnutí celou 
hodinu, a pak odešel. Místnímu 
faráři to vrtalo hlavou, a tak 
se ho po půl roce zeptal: „Co 
v tom kostele celou hodinu 
děláte? Nemodlíte se růženec 
ani breviář, nečtete Bibli, 
nemodlíte se z Kancionálu, 
tak jak to vydržíte? Sedlák se 
podivil: „A co bych měl před 
Pánem dělat? Neumím číst ani 
psát. Já se jen dívám na něj, on 
se dívá na mě a je nám spolu 
dobře.“ Kněz odešel překva-
pený: ten neučený, nevzdělaný 
sedlák má pravdu. Když oči 
vidí, tak srdce slyší a duše se 
může doopravdy radovat… A 
my doufáme, že se tahle knížka 
brzy objeví i u nás v kostele a 
nezůstane ve středu nebo v so-
botu večer ležet ladem.

-ik-

Adorace a radost

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
sobota 2. dubna, 

mše svatá 8:00, Kunštát

NEDĚLE BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ

2. neděle velikonoční, 3. dubna


