
Konec školního roku je spojen 
s významnou událostí pro naši 
brněnskou diecézi, tedy i pro 
nás tzv. diecézany. Svatý otec 
jmenoval 21. května nového 
pomocného biskupa pro naši 
diecézi – P. Pavla Konzbula. 

Kdo to je vlastně biskup? 
Episcopos je řecké slovo, 
které označuje tzv. dozorce. 
Biskup je tedy dozorce. Slo-
vo dozorce máme spojené 
s vězením, ale řecké slovo 
má mnohem hlubší význam: 
strážce, ochránce, představený 
a biskup. Biskup má ochraňo-
vat, strážit a vést jemu svěřené 
od Boha. Je tedy zodpovědný 
jak za kněze, tak také všechny 
věřící – tzn. všechny pokřtěné. 
On má plnit vůli Otcovu stejně 
jako Pán Ježíš…, aby neztratil 
nikoho z těch, které mu Otec 
dal (srov. Jan 6,39). Tento úkol 
biskupa je mu svěřen církví a 
pro církev – farnost, faráře a 
farníky. Jedná se o jeho prvo-
řadý úkol, ale každý z nás na 
něm má svůj nezanedbatelný 
podíl. I my máme být strážci 
a mít podíl na službě biskupa 
církvi. Ve statistikách ohledně 
vzoru ve víře se objevují tato 
čísla: Ježíš 8 %; svatí 15 %; 
Panna Maria 16 %; kněz 18 
%; můj bližní 43 %. Myslím, 
že tato čísla mluví za vše. 
Biskup je ten, kdo má strážit 
své bratry. Pomáhám svému 
biskupovi? Jsem já strážcem 
svého bratra? (srov. Gn 4,9)

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra
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V sobotu 21. května, kdy 
se v brněnské diecézi sla-
vil výroční den posvěcení 
hlavního chrámu v diecézi 
– katedrály sv. Petra a Pavla, 
jmenoval Svatý otec František 
novým brněnským pomocným 
biskupem dosavadního faráře 
u katedrály sv. Petra a Pavla P. 
Pavla Konzbula. 

Pavel Konzbul se narodil 
17. října. 1965 v Brně-Juli-
ánově, kde dodnes žije jeho 
maminka Marie. Po maturitě 
na gymnáziu v Brně v Křeno-
vé ulici pokračoval ve studiu 
na elektrotechnické fakultě 
VUT Brno – obor elektro-
technologie, které absolvoval 
v roce 1989. Po vykonání 
roční základní vojenské služ-
by nastoupil jako odborný a 
později vědecký pracovník do 
Ústavu přístrojové techniky 
Akademie věd České repub-

liky v Brně. Tam se věnoval 
vývoji a realizaci korekčních 
cívek magnetických polí pro 
tomografii nukleární magne-

tické rezonance. Publikoval v 
řadě zahraničních odborných 
časopisů. Externě vyučoval na 
elektrotechnické fakultě VUT 
v Brně, kde také obhájil dok-

torskou práci v oboru teorie 
elektromagnetického pole.

V roce 1995 vstoupil do 
Laického sdružení sv. Do-
minika, kde byl několik let 
zástupcem národní provinční 
představené v Praze. V tém-
že roce zahájil studium na 
Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, které dokončil v 
roce 2000. Od téhož roku je 
také členem Společnosti pro 
církevní právo.

V roce 2003 přijal v kated-
rále sv. Petra a Pavla kněžské 
svěcení z rukou otce biskupa 
Vojtěcha. Poté působil nejprve 
v jáhenské službě v Letovi-
cích, a pak jako farní vikář v 
Boskovicích a Hustopečích u 
Brna. V roce 2005 byl ustano-
ven spirituálem Biskupského 
gymnázia v Brně a v roce 
2013 byl jmenován farářem ve 

Papež jmenoval pomocného biskupa pro Brno

Mons. Pavel KONZBUL.

FARNOSTI BEZ HRANIC. Na dvě stovky mladých ze všech koutů boskovického děkanství přije-
ly na konci května do Kunštátu. Po mši svaté  a následném představení jednotlivých farností se na 
farním hřišti pustili do soutěžení v duchu skutků tělesného milosrdenství. Vítězný putovní pohár 
si po sečtení bodů odvezli Olešničtí. FOTO: Radek Hanskut.



 sloupek
Bůh je navigace
Bůh je láska, milosrdenství, 
tajemství, naděje, cesta, život 
věčný, uzdravení nemocných 
a tak dále může každý z nás 
připojit další výraz úcty a ob-
divu k nebeskému Otci.

Nedávno jsem ale slyšel od 
jednoho ostravského kněze 
nový a moderní přívlastek:
Bůh je navigace.

Několik slov pro neřidiče. 
Navigace je zařízení v autě, 
které pomocí několika dru-
žic vede řidiče k zadanému 
cíli. Pokud poslechne příkaz, 
např.: po sto metrech odboč-
te vpravo, a podobně, je vše 
v pořádku. Pokud svévolně 
odbočí jinam, dostane příkaz 
vrátit se do původního směru. 
Když pokračuje dál, navigace 
sdělí: přepočítávám, a vede 
řidiče oklikou do původního 
místa.

Boží navigace nás vede 
k nebeskému cíli. Při našem 
svévolném odbočení se ozve 
naše svědomí a prostřed-
nictvím svátosti smíření se 
můžeme vrátit do původního 
směru. Pokud pokračujeme 
ve své svévoli, neozve se pře-
počítávám – ani Bůh nevypne 
navigaci, ale dál se nás snaží 
vést do nebeského domova, i 
když mnohými oklikami. 

Abychom se vyhnuli 
objížďkám a nehodám, je 
dobré obě navigace přesně 
poslouchat.

Alois Havelka

Už tradičně oslavíme s dětmi, 
které chodí do náboženství, 
konec školního roku setkáním 
na farním dvoře. Letos to bude 
15. června po mši. Nečeká nás 

tentokrát „Komnata pokladů“, 
ale putování po farním hřišti 
přes skutky milosrdenství, 
které si děti vyzkouší na vlastní 
kůži. Kdo přijde, může získat 

kousek pokladu, ale především 
zkušenost, že být milosrdný 
je možné. Opékání klobásek, 
chleba a nápoje zajistíme. 

-ik-
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farnosti u katedrály sv. Petra a 
Pavla v Brně a členem Kněž-
ské rady brněnské diecéze.

Externě vyučuje na Peda-
gogické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně, obor Křes-
ťanská výchova. Spolupracuje 
také s brněnským naklada-
telstvím Cesta, které dosud 
vydalo osm jeho publikací, 
převážně homiletického a 
pedagogického charakteru 
(Naslouchání, Jak mluvit s do-
spívajícími o víře?, ap). Pavel 
Konzbul aktivně spolupracuje 
také s Centrem pro rodinu a 
sociální péči v Brně, je exer-
citátorem v Duchovním centru 
svatého Františka z Pauly ve 
Vranově u Brna a pravidelně 
přispívá na blog Lidových 
novin.

V říjnu 2015 ho brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle jmeno-
val III. sídelním kanovníkem 
Královské stoliční kapituly sv. 
Petra a Pavla v Brně. 

V sobotu 21. května 2016, 
kdy s v brněnské diecézi 
slaví výroční den posvěcení 
hlavního chrámu v diecézi 
- katedrály sv. Petra a Pavla, 
ho papež František jmenoval 
pomocným brněnským bis-
kupem a titulárním biskupem 
litomyšlským..
■ Když diecézní brněnský 
biskup loni v prosince žádal 
své diecézany o modlitby za 
nového pomocného biskupa, 
napadlo Vás, že byste to 
mohl být Vy?
Na jednu stranu se říká, že 
každý voják nosí v torně 
maršálskou hůl, na druhou 
stranu ale víme, že církev není 
armáda. Církev je společenství 
Kristovo, které je oživované a 
vedené Duchem Svatým. 
V tomto prostředí Prozřetel-
nost nabízí každému, většinou  
krok po kroku, jeho konkrétní 
životní cestu k Bohu a k dru-
hým lidem. Tu naplňujeme 
v daných situacích osobními 

rozhodnutími. Tvrzení, že bis-
kupem může být téměř každý 
kněz, má právní opodstatnění, 
ovšem situace, že bych já byl 
pomocným biskupem, se mi 
zdála v té době ještě méně 
reálná, než radí suché zákony  
matematické pravděpodob-
nosti.
■ Co je úkolem pomocného 
biskupa?
Myslím, že z latiny vycháze-
jící pojem auxiliární biskup, 
někdy překládaný jako světící 
či pomocný, by se dal dobře 
vyjádřit slovy – biskup po-
mocník. Tak jako farář může 
mít v náročnějších a počet-
nějších farnostech pomocníka, 
farního vikáře (lidově zvaného 
kaplana), tak tomu může být i 
na úrovni vyšší, tedy celé 
diecéze. Biskup pomocník je 
ten, který pomáhá svému di-
ecéznímu biskupovi. Jsou mu 
svěřeny konkrétní úkoly a di-
ecézní biskup na něj deleguje, 
dle vlastního uvážení, některé 
pravomoci. 
■ Vaším patronem je 
svatý apoštol Pavel, jeden 
z patronů brněnské diecéze. 
Čím vás nejvíc oslovuje?
Apoštol Pavel mne oslovuje 
svým neutuchajícím nasaze-
ním pro hlásání Evangelia a 
také tím, že se nebál ničeho 
nového. S rozhodností a lás-
kou řešil konfliktní situace. 
To, jak s poslušností, odvahou 
a prozíravostí dokázal systé-
mově řešit problémy nových 
křesťanských konvertitů z po-
hanství vůči žido-křesťanům, 
je pro mne velice inspirující.

■ Řadu let jste působil jako 
spirituál na Biskupské, 
gymnáziu v Brně, největší 
církevní škole v brněnské 
diecézi. Jak byste charakter-
izoval dnešní mladé lidi?

Drogy, sex a nuda – to 
se můžeme dočíst na adresu 

mládeže v některých bulvár-
ních médiích. Já osobně se s 
tímto pohledem neztotožňu-
ji. Domnívám se, že každý 
dospívající člověk, nejen že 
řeší problémy své identity, 
ale podvědomě hledá dobro. 
Pokud někdo má v té době 
špatné kamarády, tak často jen 
proto, že nenašel lepší. Nema-
lým úkolem církevních škol je 
dnes vytvořit prostředí, kde 
vznikají dobrá přátelství mezi 
dětmi, dospívajícími, učiteli a 
Bohem, to je naděje církve u 
nás. Osobně bych charakteri-
zoval dnešní mládež slovy jiné 
„svaté trojice“: očekávání, 
hledání a svoboda. A pokud 
někdo dnes mládež kazí, tak 
jsme to nejčastěji my dospělí.
■ Co vás čeká v nejbližších 
dnech?
Myslím, že otázka, vzhledem 
k nejbližším událostem, zní 
přesněji: „Co vás navíc čeká 
v nejbližších dnech?“ Jsem 
stále farářem ve farnosti Pet-
rov-dóm, tak mne čeká chod 
naší farnosti. A co navíc - moje 
svěcení, nové úkoly, zodpo-
vědnost, šance a možná i něja-
ké to zklamání. Proto prosím o 
vaši duchovní podporu, a jsem 
za ni vděčný. 
■ Na co se ve své nové službě 
nejvíc těšíte?
Myslím, že nejdůležitější je 
v životě dovolit Bohu, aby 
nás překvapil, tedy, abychom 
uměli žasnout. A tak se do-
stává ke slovu můj oblíbenec 
anglický spisovatel a novinář 
G. K. Chesterton, který říká: 
„Vděčnost je pocit štěstí 
zdvojnásobený úžasem.“ Tě-
ším se tedy ve své službě na 
setkání s novými lidmi a na 
všechna překvapení, která mi 
Bůh připravil.

Otče biskupe, děkuji za roz-
hovor a přeji hojnost Božích 
darů pro Vaši službu.

Martina Jandlová, 
Brněnské biskupství 

Již po třetí vyhlašuje Kolpin-
gova rodina Kunštát společně 
s Městským úřadem Kunštát 
sbírku použitých kol. Kola 
budou po opravě dopravena 
dětem v africké Gambii. Kola 
se budou sbírat ve sběrném 
dvoře v čase řádné otevírací 
doby během měsíců května a 
června. Předchozí sbírky kol 
se velmi osvědčily tím, že 
umožnily dojezd dětí včas do 
vzdálených škol.

-ah-

Kola pro Afriku

Děti oslaví konec školního roku na faře



 sebráno v Sebranicích anketa

TICHÁ ADORACE 
SEBRANICE 

 první pátky 
1. července, 

5. srpna, 
2. září, 

19:00, kostel
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Farnosti bez hranic. V sobo-
tu 28. května se v Kunštátě 
konalo děkanátní setkání 
mládeže. Na dvě stě mla-
dých se sešlo nejprve v kos-
tele ke společné bohoslužbě 
celebrované otcem děkanem 
a po obědě na farním hřišti 
pokračoval program zábav-
ným kláním farních týmů. 

Několika účastníků jsme 
se ptali: Co se vám nejvíc 
líbilo?

Zuzka  a Tereza, Letovice
Líbilo se nám všechno, mše 
svatá byla super, videa druž-
stev super, soutěže sranda. 
Jídlo bylo taky moc dobré, ale 
nejlepší byla atmosféra.

Hanka, Letovice
Polívací soutěže a přenášení  
zraněných. Celkově bylo letos 
všechno v příjemné pohodě. 
Pan farář vymodlil perfektní 
počasí.

Martina, Boskovice
Protekce na počasí. Domácí 
atmosféra, člověk přišel a 
hned se tu cítil jako doma. 
Vizuálně a celkově bylo 
všechno moc příjemné. Profe-
sionálně připravené. Nápadité 
soutěže, skvělá organizace, 
vtipná moderátorka.

Jitka, Knínice
Nádherná byla brána milosr-
denství a vůbec celé propojení 
s Rokem milosrdenství. Opro-
ti minulému ročníku bylo vše 
mnohem propracovanější, už 
teď máme chuť do příštího 
ročníku. Také jsme velmi oce-
nili, že letošní setkání bylo se 
mší svatou.

Pepa a Jana, Sulíkov, Křetín
Prezentace a videa družstev, 
soutěžení. 

Pavel, Sulíkov, Křetín
Letos to bylo živější a lépe 
zorganizované než minule.

P. Sylwester, Boskovice
Líbila se mi mše svatá, zpěv 
letovické scholy. Soutěže 
byly moc zajímavé, moderá-
toři se skvěle doplňovali.

Slavnost Seslání Ducha Sva-
tého v Sebranicích v sobě 
skloubila dva důležité prvky 
na cestách životem (nejenom 
na kole): Nezbytnost síly 
a pomoci Ducha Svatého a 
důležitost vlastního přičinění 
na pohybu vpřed. Vzájemný 
poměr těchto dvou faktorů je 

zatím obestřen tajemstvím, 
ale lze odtušit, že nezáleží 
na věku, denní době, místě, 
dopravním prostředku či ži-
votní situaci. Stručně shrnuto: 
Duch si vane, kudy chce a je 
dobré být připraven na jeho 
zafoukání.

-jiv-

Kupředu! Svatodušní žehnání kol 

V sobotu 9. července vyjde 
mimořádné prázdninové 
okno, a to okno z oratoře, 
sakristie a vstupní chodby. 
Záměrem je dokončit na-
tření kostelních oken, které 
jsme začali v minulém roce, 
ale nestihli jsme je obrousit 

a natřít všechna. Je tu tedy 
opět příležitost přiložit ruku 
k dílu, začátek je v osm hodin 
ráno a při dostatečném počtu 
brigádníků a brigádnic by to 
mohlo být během jedné sobo-
ty hotovo.

-red-

Prázdninové vydání Okna – sebranický 
brigádnický speciál

Co je to vlastně milosrdenství? 
To zjišťovaly děti sebranické 
farnosti jedno krásné sobotní 
odpoledne. Kromě seznámení 
s biblickými příběhy plnými 
milosrdenství jsme si užili 
spoustu zábavy. Na to, jak se 
dětem toto setkání líbilo, jsme 
se zeptali našich tří Terezek: 
Terezka KMEČOVÁ:
Líbily se mi hry a zábava, 
hlavně hra hádání stromů. 
Terezka ŠTENCLOVÁ:
Nejvíce se mi líbila hra, při 
které jsme sbírali nebeské 
odměny, protože jsme se něco 
nového dozvěděli. 
 Terezka KLIMEŠOVÁ:
Nejvíce se mi líbilo hádání stro-
mů, protože to byla dobrá hra. 

-mm-

Milosrdné odpoledne 

NENÍ KOLO JAKO KOLO. FOTO: Jiří Votoček

POPRVÉ U SV. PŘIJÍMÁNÍ. V Sebranicích letos přistoupilo pět dětí. FOTO: Alois Havelka

FARNÍ DEN 
SEBRANICE

 neděle 19. června, začátek
mši svatou v 9:30



OKNO - měsíční zpravodaj farností  Kunštát a Sebranice. Vydává Římskokatolická farnost Kunštát, náměstí ČSČK 98, 679 72  Kunštát.
Kněz: P. Petr Košulič, telefon: 604 538 482, e-mail: rkf.kunstat@biskupstvi.cz, www.farnostkunstat.cz.  

Redakční rada: P. Petr Košulič, Irena Kintrová, Helena Videmanová, Jiří Votoček, Marek Lepka. E-mail: lepkam@centrum.cz.  NEPRODEJNÉ.
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 co nás čeká
V sobotu 14. května se naše 
farnost vydala na pouť ke 
svaté bráně do Žďáru nad Sá-
zavou. Plně obsazený autobus 
vyrazil od fary v půl deváté. 
I přes špatné předpovědi po-
časí už za Bystřicí vykoukla 
modrá obloha se sluníčkem, 
které nás provázelo celý den. 
Aby cesta lépe ubíhala, čekal 
nás aktuální vědomostní kvíz 
o Karlu IV. Někteří z nás 
projevili velké znalosti, jiní 
zase schopnosti od nich tyto 
informace vyloudit. Soutěž 
byla veselá a nakonec vyhrá-
la paní učitelka Lepková ze 
Zbraslavce. 

První naše kroky vedly do 
areálu cisterciáckého kláštera, 
kde se nachází bazilika Nane-
bevzetí Panny Marie a sv. Mi-

kuláše. Jde o druhou nejdelší 
baziliku na Moravě. Hned u 
vchodu se nás ujal pan kaplan 
a seznámil nás s historií a ar-
chitekturou této překrásné ba-
ziliky. Jednou ze zajímavostí 
byl nový kamenný oltář, ve 
kterém byly uloženy ostatky 
sv. Zdislavy. Jeho autorem je 
totiž Milivoj Husák, který také  
namaloval fresku v kunštát-
ském kostele. V deset hodin 
následovala mše svatá, zakon-
čená společným průchodem 
svaté brány milosrdenství,  při 
kterém jsme Pánu odevzdali 
všechny úmysly, se kterými 
jsme na pouť doputovali. 
Brána milosrdenství byla dře-
věná a zdobená vyřezávanými 
výjevy ze Starého i Nového 
zákona. Obdiv patří místním 

farníkům, kteří jednotlivé ob-
razy sami vyřezali.

Pěkným zpestřením dne, 
které uvítaly především děti, 
byla návštěva místní cukrár-
ny. 

Odpoledne jsme pěšky 
vyrazili na Zelenou horu, kde 
jsme navštívili poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého, který 
byl postaven podle projektu 
architekta Jana Blažeje San-
tiniho-Aichela. Tato stavba 
patří k vrcholným dílům ve 
stylu barokní gotiky v Evropě 
a je zapsána do světového dě-
dictví UNESCO.  

Pouť se nám moc líbila 
a doporučujeme všem, kteří 
s námi nemohli jet, aby se do 
Žďáru zajeli podívat. 

Helena Videmanová

Cesta do Žďáru vrcholila průchodem svatou bránou

Když se ohlédneme za slav-
ností, která proběhla v neděli 
22. května při mši svaté, měli 
bychom říct, co se ten den 
nestalo – nepršelo, nepada-
ly trakaře, všichni dorazili 
včas, nikdo nezahynul, nic 
se strašlivě nepokazilo. Ve 
světlo tohoto konstatování pak 
všechno, co se odehrálo, budí 

naši vděčnost, byť to bylo zce-
la nepatrné: sluníčko svítilo 
na třináct dětí a jejich rodiče, 
kmotry, přátele, příbuzné a 
farníky, kteří přišli. Všechny 
svíčky, které měly být zapá-
lené, nakonec chytly. Co mělo 
být přečteno, bylo přečteno, 
co mělo vypadat svátečně, vy-
padalo krásně. A pod tím vším, 

co se stalo nebo naštěstí nesta-
lo, tichá radost. Žít s milujícím 
Bohem v takové blízkosti je 
obrovský dar. A na nás všech 
záleží, jestli to bude nebo ne-
bude samozřejmost. Přejeme 
všem dětem, aby tenhle dar 
neztratily. Budeme za ně i za 
sebe prosit. 

Irena Kintrová

První svaté přijímání

CHLAPECKÁ PŘEVAHA. K prvnímu svatému přijímání v Kunštátě šlo letos devět kluků a čtyři 
děvčata. FOTO: Jiří Suchomel.

ČERVEN:
■ 9.6. Sebranice v 18:00 mše 
sv., pak zakončení školního 
roku
■ 10.6. Sebranice Noc kostelů 
19:00 – 23:00
■ 15.6. Kunštát v 18:00 mše 
sv. , pak zakončení školního 
roku
■ 19.6. Sebranice Farní den. 
Začátek v 9:30 mší sv.
■ 23.6 – 25.6. Farní minipouť 
Mariazell
29.6. biskupské svěcení P. 
Pavla Konzbula, 14:00 Brno, 
katedrála sv. Petra a Pavla

ČERVENEC:
■ 1.7. první pátek v měsíci, 
Kunštát, 17:00 svátost smíře-
ní; 18:00 mše sv., adorace a 
Svátostné požehnání
Sebranice 19:00 – 20:00 ado-
race
■ 2.7. první sobota v měsíci, 
Kunštát, 8:00 mše sv.
■ 3.7. – 12.7. tábor pro starší 
děti, Čeřínek u Jihlavy
■ 5.7. hlavní pouť v Hlubo-
kém, 11:00 mše sv.
■ 12.7. – 18.7. tábor pro mlad-
ší děti, Čeřínek u Jihlavy
■ 17.7. hlavní pouť ve Zbra-
slavci, 11:00 mše sv.
■ 20.7. Světové dny mládeže, 
Krakov
■ 24.7. hlavní pouť v Rudce,  
11:00 mše sv.

SRPEN:
■ 5.8. první pátek v měsíci, 
Kunštát, 17:00 svátost smíře-
ní; 18:00 mše sv., adorace a 
Svátostné požehnání
Sebranice 19:00 – 20:00 
adorace
■ 6.8. první sobota v měsíci; 
slavnostní žehnání praporu 
SDH v Nýrově, mše sv. v 10:00
■ 7.8. hlavní pouť v Sychotí-
ně, 11:00 mše sv.
■ 14.8. Sebranice, hlavní 
pouť, 9:30 mše sv.
■ 28.8. žehnání dětem na za-
čátku školního roku, 9:30 mše 
sv. Sebranice, 11:00 mše sv. 
Kunštát


