
Maria není cestou! Jedním z 
dávno uctívaných Mariiných 
obrazů je tzv. Hodégetria 
(průvodkyně na cestě). Je po-
jmenován podle byzantského 
kostela v Istanbulu, který stál 
na trase karavan. Než se vůdci 
karavan vydali na nebezpeč-
nou službu průvodců pouští, 
předstoupili před tento mari-
ánský obraz a vyprošovali si 
Boží požehnání.
   Na obraze Maria drží dítě 
Ježíše na levé ruce a pravou 
rukou na něho ukazuje. Udá-
vá tak směr cesty. Maria totiž 
není cestou, cestou je sám 
Kristus (Jan 14,6). 

Začínáme měsíc květen, 
který je tradičně spojován 
s Marií, matkou Ježíšovou. 
Kdo je vlastně Maria? Evan-
gelisté o ní příliš nemluví. 
Mnoho toho o ní nevíme, 
a přesto se těší velké úctě 
a to nejen v církvi západní 
a východní, ale i v dalších 
křesťanských společenstvích. 
Evangelista Lukáš ji ukazuje 
jako učednici. Jako první 
věřící. Ona neví. Uchovává 
ve svém srdci události a slo-
va a vždy s důvěrou stojí při 
svém synu. Ať je Maria nejen 
v tomto měsíci naším ukazate-
lem, pomocníkem na cestě za 
Kristem… Ona je znamením 
na cestě: Udělejte všechno, co 
vám řekne (Jan 2,5).

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra
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Máte starosti o děti že ani ne-
můžete usnout? Nebo žijete ve 
farnosti, rádi byste se zapojili 
více, ale nevíte jak? Nebo jste 
zjistili, že je skoro polovina 
Roku milosrdenství za námi, 
ale v osobním životě se vám 
vůbec nic nezměnilo? Anebo 
chcete věnovat svůj čas a ener-
gii pro dobro druhých? Tak to 
by mohly být některé z důvodů 
proč se připojit. Od čtvrtka 5. 
května se chceme pravidelně 
každý týden v osm hodin ve-
čer scházet v kostele ke krátké 
modlitbě za děti. Za děti svoje, 
za děti nemocné, trpící nebo 
opuštěné.

Nevím, jak přesně funguje 
internet, okrajově si umím 
představit radiové vlnění a 
to, že nějaký plechový talíř 
na oběžné dráze způsobí, 
že slyším sestru, která bydlí 
v Německu, je pro mne prostě 

zázrak. A ty věci nezávisle na  
mém porozumění klidně dál 
fungují. Stejně tak nerozu-
mím tomu, jak přesně unguje 
modlitba. Jak to, že když já 
v Kunštátě zakleknu a připojím 
se na síť časem  způsobí, že ně-
kdo jiný a jinde pocítí potěšení 
v srdci, ponese snáze svůj kříž 
anebo se najdou řešení, která 
se zdála být nemožná? Nevím. 
Modlitba zkrátka účinkuje. 
Můžeme s tím nesouhlasit, 
můžeme to ignorovat, ale to 
je asi tak jediné, co s tím udě-
láme. Anebo se můžeme prostě 
s důvěrou modlit. 

Cílem modliteb není vy-
nucení si zázraku a splnění 
přání. Jde především o upev-
nění vlastní víry a jistoty, že 
Bůh dává našim dětem vše, 
co potřebují. Chce, abychom 
uvěřili, že i když cítíme strach 
a bezmoc, když se nám zdají 

naše problémy beznadějné, u 
něho není nic nemožné. Chce, 
abychom mu důvěřovali. Aby-
chom „na něj hodili všechnu 
svoji starost, protože mu na nás 
záleží.“ (1Pet 5,7) A zkušenosti 
modlících se to potvrzují, když 
říkají, že někdy se změní těžká 
situace, jindy náš pohled na ni. 

Kdo byste se rádi připojili, 
nebojte se, zkuste to. Není nut-
ná pravidelná účast, nebudete 
muset nic říkat vlastními slovy, 
pomodlíme se desátek růžence 
nebo korunku k Božímu mi-
losrdenství. Ať už přijďte jen 
maminka, jen tatínek nebo oba, 
ať už budeme dva nebo tři nebo 
deset  v Jeho jménu, bude On 
uprostřed nás. 

Vždyť nám slovy žalmisty 
vzkazuje: „Svou cestu svěř 
Hospodinu, doufej v něho, on 
sám bude jednat (Žl 37,5).“

Monika Lepková

Od května začnou v kostele modlitby za děti 
SEBRANICKÝ JARMARK PRO KRAKOV. Více na 3. straně. FOTO: Jiří Votoček.

MÁJOVÁ POBOŽNOST
V KUNŠTÁTĚ

každé úterý a čtvrtek, 19:00 

FARNÍ DEN V KUNŠTÁTĚ
neděle 5. června 
14:00, farní dvůr



 sloupek
Naše nápady?
Když papež Pavel VI. dostal 
v šedesátých letech jako dar 
od amerického lidu luxusní 
bílou limuzínu Lincoln, vě-
noval ji o něco později při 
návštěvě Indie matce Tereze 
na podporu jejího díla. Matka 
Tereza, pro kterou měly cenu 
jenom praktické věci, využila 
mediálního zájmu, nechala 
zorganizovat loterii a auto 
prodala za dvojnásobek tržní 
ceny. Z výnosu pak vybudova-
la nemocniční blok v jednom z 
indických měst. Na otázku no-
vináře, jak ji napadl tak chytrý 
způsob prodeje, odpověděla se 
smíchem: „Modli se a budeš 
mít taky takové nápady.“

Nebo jiný příběh: Papež 
František vyrazil v dubnu na 
bleskovou návštěvu uprch-
líků na ostrově Lesbos a při 
zpáteční cestě vzal s sebou do 
Vatikánu tři muslimské rodi-
ny, aby mohly začít nový život 
bez války a strachu. Papež pak 
vysvětlil, že s nápadem přišel 
jeden z jeho spolupracovníků. 
„Okamžitě, jak to vyslovil, 
mně došlo, že jde o vnuknutí 
Ducha, a proto jsem souhla-
sil,“ dodal František.

A do třetice: V naší farnosti 
se skoro ve stejné době obje-
vily nezávisle na sobě tři pod-
něty k započetí pravidelných 
modliteb matek za děti. Duch 
svatý je prostě u každé dobré 
myšlenky. Pomoc rodinám a 
dětem může být pestrá. Škola, 
hasiči nebo sportovní oddíly 
pořádají nejrůznější podniky 
a výtěžky z nich předávají ro-
dičům vážně nemocných dětí. 
Je to krásný projev lidské soli-
darity a sounáležitosti. Farníci 
to můžou dělat také, ale žádný 
spolek je nezastoupí v tom, 
aby se za ostatní modlili. V 
modlitbě nemusíme Bohu 
říkat, co by měl dělat a koho 
by měl uzdravit. Jde spíš o to, 
abychom Bohu druhé lidi ode-
vzdávali s klidnou důvěrou, 
že jsou to jeho drahé děti, na 
které nikdy nezapomíná. 

Marek Lepka

2/ OKNO
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Na začátku i konci života jsme 
odkázaní na péči a milosrden-
ství bližních, a také na více 
či méně intenzivní zdravotní 
péči. Zvlášť v závěru života se 
nám určitě hodí kromě rodiny 
někdo, kdo pomůže pečovat 
– přinese teplý oběd, dopro-
vodí k lékaři, uklidí kolem 
nás a pomůže se sebeobsluhou 
nebo hygienou. Od roku 2000 
tyto služby v Kunštátě zajišťu-
jí ke spokojenosti vzrůstající 
řady klientů Marcela Petrů a 
Hana Šafářová. Kromě toho 
Charita Blansko zajišťuje u 
nás a v okolí „Ošetřovatel-
skou domácí péči“ – služby 
zdravotních sester, které jezdí 
za pacienty domů a provádějí 
zdravotní úkony předepsané 
lékařem (injekce, odběry, 
rehabilitace, měření tlaku…) 
a zpětně lékaře informují o 

stavu pacienta. A pokud přijde 
závěrečná fáze života a spolu 
s ní stav, který už nejde nijak 
vyléčit, je tu zejména v po-
sledních pěti letech charitní 
služba navíc: „Domácí hos-
picová péče“. Když se rodina 
rozhodne postarat o někoho 
ze svých blízkých v poslední 
fázi života doma, potřebuje 
zajistit, aby nemocný mohl žít 
do poslední chvíle podle dané 
situace co nejlépe. Po takovém 
rozhodnutí nastupuje školený 
tým zdravotních sester, lékaře, 
psychologa, sociální pracov-
nice a pastoračního asistenta. 
Celou rodinu a nemocného 
podporuje a učí, jak pečovat, 
přemisťovat, dávat léky tišící 
bolest, hlídat zdravotní stav 
atd. V neposlední řadě je třeba 
poskytnout pomoc samotným 
pečujícím, aby nepřecenili 

své síly. I sami ošetřovatelé 
a zdravotníci mají svůj do-
hled kvůli vyčerpání i řešení 
případných problémů. Ptali 
jsme se zdravotní sestry Mirky 
Líkařové, co jí osobně pomáhá 
zvládnout toto vyčerpávající 
povolání. Z její odpovědi vy-
plynulo, že kromě zakotvení 
ve víře a rodinného zázemí 
je stěžejní dobré fungování 
celého hospicového týmu, 
na který je spolehnutí. Ano, 
ošetřování do blízkých nebo 
školených zdravotníků zajistí, 
že má člověk na začátku i na 
konci života to, co potřebuje. 
Ale jistotu, že jsme stále mi-
lovaní i jako nemohoucí a že 
zbývající čas je třeba trpělivě 
projít, protože každé utrpení 
má smysl, to musíme čerpat 
z nebeského zdroje. 

-ik-

Mezi služby Charity patří i domácí hospicová péče

ZIMA JE NEODRADILA. Kvůli chladnému počasí vyjely na projížďku po žehnání kol v neděli 24. 
dubna jen asi dvě desítky cyklistů (přičemž většina byla tradičně sychotínských). Po zdolání trasy 
Rudka – Újezd – Kunštát všichni skončili ve farní kavárně u zasloužené odměny. FOTO: archiv. 

V sobotu 14. května vyrazí 
rodiny na pouť ke svaté brá-
ně milosrdenství do Žďáru. 
Na programu bude mše sva-
tá, průchod svatou branou a 
výšlap na Zelenou horu. 

V areálu původníko cister-
ciáckého kláštera a kostela 
Nanebevzetí Panny Marie je 

jak nad čím barokně žasnout, 
tak hřiště s průlezkami pro 
děti a veškeré zázemí. Tak ať 
už pojedou rodiče s dětmi, ro-
diče bez dětí, děti bez rodičů, 
ale s prarodiči nebo prarodiče 
bez dětí, to je jedno. Důležité 
je, že přidaná hodnota takové 
cesty je značná. Nejde o to, 

že ve Žďáru už jsme byli 
stokrát, ani zda to bude nuda 
nebo otrava, zvláště s menšími 
dětmi. Jde o to, že poneseme 
s sebou naše rodiny a farnost, 
společně věnujeme čas a ener-
gii, aby i skrze naši modlitbu 
ubylo trochu zla ze světa. 

-ml-

Čeká nás pouť ke svaté bráně
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Čtyři zástupci kunštátské 
farnosti strávili čtyři dub-
nové dny ve starobylém 
poutním místě Velehrad na 
celostátním setkání studen-
tů. Ústřední téma letošní-
ho, v pořadí už třináctého 
ročníku znělo „Prostě žij“. 
Bohatý program tvořily 
přednášky, modlitby, de-
batní kroužky, liturgie, kon-
certy, ale také sport nebo 
workshopy. Mezi hosty 
nechyběly známé osobnosti 
české církve a kultury: Do-
minik Duka, Jan Graubner,  
Tomáš Halík, Karel Satoria, 
Pavel Helan a další. 

Našich mladých jsme se po 
návratu zeptali: Jak se ti 
líbilo/jak jsi prožil Student-
ský Velehrad 2016?

Václav LÍKAŘ
Když jsem ve středu odjížděl, 
tak jsme vůbec nevěděl, co od 
tohoto setkání mám očekávat. 
Navíc jsem byl požádán, jestli 
bych tam nechtěl dělat animá-
tora skupinky. Musím říci, že 
i když jsem byl velmi časově 
zaneprázdněn, tak jsem si ho 
nadmíru užil. Letošním mot-
tem setkání bylo ,,Prostě žij''. 
Každý si mohl toto motto pře-
ložit jinak. Já jsem si ho pře-
ložil tak, že máme žít naplno 
a využívat dny, které nám byli 
dány a ne, abychom je někde 
proseděli a jen je přežívali.

Václav HASOŇ
Do role animátora na Student-
ský Velehrad jsem se dostal 
díky jedné kamarádce z VKH 
Brno. Upřímně se mi na Ve-
lehrad moc nechtělo. Hlavně 
kvůli nedostatku času, se kte-
rým bojuje asi každý mladý 
člověk. Letošní téma SV bylo 
,,Prostě žij“. Pro mě to byla 
skvělá příležitost se ,,prostě“ 
zastavit a uvědomit si, co 
je vlastně v životě důležité. 
Že moc nezáleží na tom, jak 
vypadám, co mám a co jsem 
dokázal. Ale spíš záleží na 
tom, co v životě prožiji, jak to 

Téměř sedm tisíc kamínků 
velikosti 5x5 milimetrů pře-
počítaly děti z naší farnosti. 
Společně jsme pak část z nich 
dolepili na obraz, který všichni 

dobře známe z kostela. A pro-
tože „dělník si zaslouží svou 
mzdu“, vyzkoušeli jsme také, 
co všechno umí farní X-box…

Markéta Mynaříková

Na animátorském kurzu se 
člověk dozví a naučí ledacos. 
Mimo jiné jsme se zde dozvě-
děli i o Světovém setkání mlá-
deže s papežem Františkem, 
které se uskuteční v Krakově. 
Od 20. července je předpro-
gram v polských diecézích a 
od 25. do 31. července jsou 
Světové dny mládeže (SDM) 
přímo v Krakově. Program 
SDM se skládá z pěti hlavních 
událostí, na kterých se setkají 
všichni účastníci SDM z růz-

ných koutů světa. Kromě nich 
se poutníci účastní katechezí, 
kulturních akcí a pestrých 
doprovodných programů. Je-
likož na to už taky máme věk, 
rozhodli jsme se do Krakova 
vydat taky, jelikož to ale není 
malá částka, uspořádali jsme 
netradiční jarmark pečených 
dobrot po kostele v neděli 24. 
dubna. Díky skvělým lidem 
máme část peněz na pobyt v 
Krakově.

Kateřina Hladilová 

Jedeme do Krakova!

Lepivé odpoledne
SEBRANICKÁ MOZAIKA. FOTO: Jiří Votoček.

prožiji, koho kolem sebe mám 
a hlavně, když to všechno dě-
lám s vírou, láskou a nadějí. 
SV byl pro mě velmi silný, 
obohacující a nezapomenu-
telný studentský zážitek, za 
který děkuji!

Marta LÍKAŘOVÁ
Celé setkání se mi velice lí-
bilo. Těžko vypíchnout jeden 
konkrétní zážitek, protože 
jich bylo opravdu hodně. K 
srdci mi přirostlo už jen to 
místo, kde setkání studentů 
probíhalo, a to Velehrad, kde 
jsme měli možnost projít Sva-
tou branou a prožít pěkné mše 
svaté s otci biskupy i otcem 
kardinálem Dukou. Tématem 
setkání bylo „Prostě žij“, a 
právě díky tomuto mottu se 
nesla přátelská atmosféra a 
radost z prožívání přítomných 
chvil. Tato akce mě velice 
povzbudila jak duchovně, tak 
duševně i do každodenních 
dní života.

Karolína ŠAFÁŘOVÁ
Na SV se sjíždí vysokoškoláci 
a absolventi z celé republiky, 
já jako účastník jsem jela již 
podruhé, a letos se nás sešlo 
přes pět set. Po všech před-
náškách, diskuzních panelech, 
koncertech a seznamovacích 
akcích mě nejvíc oslovila ve-
černí tichá pouť k Božímu mi-
losrdenství, při které měl kaž-
dý přivázanou ruku k tělu na 
znamení naší slabosti/hříchu, 
za který jsme pouť obětovali. 
Během ní jsme si také četli 
různé texty, které nás dovedliy 
k zamyšlením se nad sebou 
samým a k také k tomu, jak 
se pokusit řešit náš problém 
a po průchodu Svatou branou 
ho odevzdat Bohu. Myslím, 
že poté se krásně naplnilo 
motto Velehradu ,,Prostě žij“, 
které pro mě znamenalo: nežij 
minulostí, ale prožij v přítom-
nosti každý den s Bohem a 
neboj se dělat chyby. Byly to 
neuvěřitelně obohacující a na-
plňující dny, ze kterých budu 
čerpat v příštích měsících a 
doufám, že tuto radost předám 
i svému okolí.
připravila Karolína Šafářová

ŽEHNÁNÍ KOL A CYKLOVÝLET V SEBRANICÍCH
neděle 15. května, po mši sv. v 9:30

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  V SEBRANICÍCH
neděle 29. května, 9:30

SVÁTOST SMÍŘENÍ PRO DĚTI + CONFIRMATION PARTY
pátek 27. května, od 17:00
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SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ
čtvrtek 5. května 

16:00 úklid před poutí
18:00 mše sv. Kunštát

V SEBRANICÍCH 
neděle 8. května
9:30 mše svatá
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 co nás čeká

PRVNÍ PÁTEK
6. května

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

svátostné požehnání, Kunštát

PRVNÍ SOBOTA
7. května, 

8.00 mše sv., Kunštát

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO

neděle 15. května
mše svatá

8:00 farní kostel
11:00 kostel na Lipce 

Po opakovaném upozornění 
na změny ve vysílání NOE 
se množí dotazy, jak budeme 
od července 2016 tuto tele-
vizi dobrých zpráv vlastně 
sledovat.

V případě kabelové přípoj-
ky nebo signálu od telefonní-
ho operátora se nic nemění. U 
satelitního příjmu dochází ke 
změně signálu v nových pa-
rametrech. Ke sledování NOE 
bude nutné mít přístroj, který 
přijímá signál ve formátu 
MPEG 4. Proto si zkontroluj-

te, zda na přijímači, originální 
krabici nebo v návodu k obslu-
ze je některý z těchto nápisů: 
HD, HDTV, MPEG 4, FULL 
HD, 1080 nebo DVB-S2. Po-
kud ano, bude možné NOE po 
přeladění přijímače na novou 
frekvenci dále sledovat.

Pokud vlastníte starší pří-
stroj bez symbolů výše uve-
dených, bude nutné zakoupit 
nový – moderní satelitní 
přijímač. Parabola a instalace 
zůstávají původní.

Alois Havelka

Jak dál s příjmem TV NOE

Milé čtenářky a milí čtenáři! 
Podnikli jsme na vlastní oči 
detektivní průzkum v místní 
kunštátské knihovně. A to 
kvůli poplašné zprávě, že 
knížky s náboženskou téma-
tikou, které tak pracně sehnal 
a zakoupil jeden z našich čet-
ných aktivních farářů, zde ne-
jsou k nalezení. A máme pro 
vás dobrou zprávu, přátelé! 
Knížky se nikam nerozběhly, 
nikdo si je do nohavic nena-
strkal, ke stropu nevzlétly. Če-
kají dychtivě na své zapůjčení 
v regálu vlevo ode dveří za 
rohem. Mají signaturu, která 
začíná číslem 2., stojí jedna 
vedle druhé na čtyřech poli-

cích a paní knihovnice k nim 
kohokoliv ochotně nasměruje. 
Jaký typ svazků se na vás těší? 
Biblické a liturgické slovníky, 
zajímavé životopisy svatých, 
románová vyprávění, příběhy 
ze života s poselstvím, výkla-
dy svátostí, knížky teologů, 
kněží, psychologů, myslitelů a 
spisovatelů. Stačí oprášit prů-
kazku do knihovny, hodit na 
záda prázdný batoh a vyptat 
se na cestu. Určitě neodejdete 
s prázdnou!

-ik-
PS: Jeden soukromý tip na 
vzhledově nepříliš výraznou 
zelenou knížečku pro ty, kdo 
rádi přemýšlejí o tom, jak my 

lidé fungujeme po stránce 
duševní a duchovní. Fran-
couzský psycholog a poradce, 
upřímně věřící křesťan Yves 
Boulvin popisuje v knížce 
„Začít znovu“ psychologickou 
a duchovní cestu, kterou může 
člověk projít po výrazném ži-
votním neúspěchu. Vysvětluje 
tu typické lidské reakce (po-
pření, odmítnutí, potlačení, 
přijetí, smíření). Ukazuje jak 
se aktivně vyrovnat s faktem, 
že něco důležitého skončilo 
špatně, hledá naději a výcho-
diska. A že je po životním zlo-
mu povzbuzení potřeba – jen 
vědět jak a odkud. Zajímavé 
čtení. 

Knížky v místní knihovně čekají na čtenáře

Začalo to v sobotu odpoledne, 
hráli jsme různé hry, uklízeli 
a vylepšovali klubovnu a šli 
taky na věž. Večer před spaním 
jsme se modlili a zpívali v kos-
tele. V noci nás pak vedoucí 
vytáhli ze spacáků a zavřeli do 
sklepa, kde nám megafonem 
říkali instrukce pro noční hru.  
Až hra skončila, mohli jsme jít 
zase do spacáků. Ráno jsme se 
sbalili a nasnídali. Celé toto 
přespání na faře jsme zakonči-
li na ranní mši v kostele.

Vít Olšan

SPOK A SPH. Farní společenství kluků a děvčat mají za sebou společnou akci. FOTO: archiv.

Bylo to tam dobrý

POUTNÍ SLAVNOST
SV. STANISLAVA
neděle 8. května

8:00 a 11:00 mše svatá
14:30 svátostné požehnání

PRVNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 
DĚTÍ V KUNŠTÁTĚ

pátek 20. května
17:00 mše svatá

18:00 první svátost smíření
19:00 oslava dětí před 
1. svatým přijímáním

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE

neděle 22. května

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V KUNŠTÁTĚ

při mši sv. v 11:00

PÁTEK 27. KVĚTNA
7:00, mše sv., Kunštát

SDH ÚJEZD
sobota 4. června
17:00 mše svatá


