
Milí farníci, farnice a farní-
čata, nastává nový školní rok 
a s ním se rozbíhají i nové 
události v naší farnosti. Ještě 
předtím bych se však ohlédl 
za prázdninami. Chtěl bych 
poděkovat všem mladým, 
kteří se angažovali v přípravě 
farních táborů, a také těm, kdo 
se zúčastnili světových dnů 
mládeže v Krakově. Poděko-
vat všem, kdo jste si během 
prázdnin našli čas a pracovali 
pro Boží království jakýmko-
liv způsobem…

A nyní k tomu, co nás čeká: 
Od pondělí 19. září začne vý-
uka náboženství, od středy 21. 
září setkávání scholičky a stře-
deční mše svaté pro děti.

Nově se budou každou 
středu setkávat ministranti.

Od úterka 20. září začne 
setkávání dospělých nad Pís-
mem svatým.

Zvláštní událostí pak bude 
setkávání biřmovanců. Od 
pátku 9. září se na faře v Kun-
štátě budou připravovat na 
přijetí této svátosti. Biřmování 
proběhne v  červnu roku 2017. 
Pravidelné i nepravidelné akce 
nás čekají po celý rok. Bude 
jich nepřeberné množství a 
každý bude mít možnost se 
zapojit. A to především svou 
účastí… Nic se neděje jen tak, 
vše se děje pro vás, abyste hle-
dali Boží království… a s ním 
našli to všechno ostatní!

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra
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SOBOTNÍ TICHÉ
ADORACE

před Nejsvětější svátostí

probíhají od 3. září
každý týden vždy
od 19:00 od 20:00

V pořadí třináctý diecézní 
brněnský biskup Mons. Voj-
těch Cikrle se 20 srpna dožil 
sedmdesátých narozenin a 
vzkazuje: „Děkuji nejen za 
blahopřání k narozeninám, 
ale především za modlitby, 
kterými mne v biskupské 
službě mnozí provázejí a 
posilují.“

Při příležitosti životního 
jubilea přijal otec biskup Voj-
těch Cikrle  pozvání ke krátké-
mu rozhovoru.

■ Otče biskupe, co pro vás 
znamená víra?
Životní postoj, ve kterém ob-
jevuji Boha jako otce, ostatní 
lidi jako sourozence a sebe 
samého stále v novém života-
dárném světle.
■ Co je podle vás láska?
Tajemství, které odhalujeme 
celý život, ať jsme věřící či 

nevěřící. Láska má mnoho 
podob – mezi mužem a ženou, 
mezi sourozenci, mezi přáteli, 
milosrdná láska k potřebným, 
dnes pohrdaná láska k vlasti, 
ap. Křesťané věří, že pramen 
lásky je v Bohu. Přesněji ve 
vztahu lásky mezi Bohem 
Otcem a Synem  Ježíšem Kris-
tem a že tímto pramenem je 
Duch Svatý. Právě tento vztah 
lásky inspiroval věřící, aby se 
v minulosti s naprostou samo-
zřejmostí ujímali nemocných, 
postižených, sociálně slabých 
a jinak strádajících,  a snaží se, 
aby tato láska byla pravdivým 
výrazem také jejich manžel-
ství. Dalo by se říci, že láska 
neexistuje nějak imaginárně, 
sama o sobě, ale v nás. Je  to 
i naše osobní dílo, které může 
mít mnoho inspirací a podob.
■ A naděje?
Naděje se vždy vztahuje 

k budoucnosti a pokud se 
nejedná o naději falešnou a 
demotivující, dodává sílu pro 
život v přítomnosti. Může se 
opírat o lidské síly, vědomosti, 
statistiky, o štěstí, o osud… O 
této silné lidské naději se říká, 
že umírá až naposled. Existu-
je ale také naděje reálnější a 
mocnější, která ukotvuje vě-
řícího člověka v Boží lásce a 
jeho blízkosti, a to i uprostřed 
bojů, zmatků a často i utrpení. 
A právě o této naději bylo na-
psáno, že nedojde hanby.
■ Jaký význam má v životě 
člověka radost a utrpení?
Radost a utrpení mají k sobě 
velmi blízko. Po radosti tou-
žíme, utrpení snášíme. Není 
možné zvolit jen radost a utr-
pení vyloučit. Někdy je právě 
schopnost přijmout utrpení 
nebo odříkání přímou úměrou 
budoucí radosti. Znají to spor-

Biskup Vojtěch Cikrle vstoupil mezi sedmdesátníky

NOHAMA NA ZEMI. Nově opravená socha P. Marie čekala na konci prázdnin na příjezd jeřábu, 
který ji postaví zpět na podstavec. Dvoumetrová litinová postava o váze kolem šesti set kilogramů 
prošla několikatýdenní renovací, která zahrnovala pískování, ochranné nátěry a nakonec zlacení. 
Lesk by měl vydržet desítky let. FOTO: Monika Lepková.



 anketa sloupek
Velký úsměv
Začátkem školního roku se 
mnoho dětí i dospělých stává 
básníky. Ti také mají na tváři 
lehký úsměv, ale hluboký 
v srdci žal. „Vy si myslíte, že 
ta trudomyslnost je sranda, ale 
z 36 polárních výprav zahy-
nulo 17 trudomyslností!“ říká 
se v Cimrmanově hře Dobití 
Severního pólu. Kolik našich 
výprav, projektů, dobrých 
nápadů a předsevzetí končí 
předem kvůli trudomyslnosti? 
Naštěstí letos v září  se k nám 
vrací dvě ženy a přinášejí kon-
krétní pomoc. 

Jedna kdysi odcestovala 
k příbuzné do hor. Vrátila se 
mnohem krásnější. Její vždy 
milá a usměvavá tvář jakoby 
byla stále ozářená sluncem.  
Jenže bystré oko si všimlo 
lehce vzdouvajícího se bříška. 
Měla by se stydět! Ale ona 
kvetla. Přes  všechny obtíže, 
jako by v ní hořel klidný 
plamínek. Tehdy se vrátila z 
Ain Karim do Nazareta, dnes 
z restaurátorské dílny na ná-
městí. Její znovu pozlacené 
probouzející se mateřství září 
do kraje. Třikrát denně se k to-
mu přidávají zvony a spolu 
zpívají o veliké lásce, která 
mění srdce.

Druhá žila v naší době, 
vídali jsme ji v televizi, byla 
jedna z nás. 5.září 1997 Matka 
Tereza zemřela. Letos 4. září 
ji dostáváme zpět svatořeče-
nou.  Následovat příklad její 
sloužící chudoby zvládne asi 
málokdo, ale její nezapomenu-
telný úsměv bychom trénovat  
mohli. Sama se za něj denně 
modlila: „Otče lásky, pomoz 
nám s velkým úsměvem přijí-
mat vše, co nám dáváš, a dávat 
to, co si bereš.“ 

Takže: kde je víra, není už 
trudomyslnost. Co z toho vy-
plývá? Že křesťan nemůže být 
básníkem? Může, ale opačně. 
Může mít na tváři klidně i hlu-
boký žal, ale v srdci by alespoň 
lehký úsměv mít měl. A pokud 
nemá, má o co prosit. J

Monika Lepková
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Papež a jeho promluvy, 
polská pohostinnost, noví 
kamarádi. To jsou nejčas-
tější odpovědi na otázku: 
„Na co nikdy nezapomenu“, 
kterou jsme položili několi-
ka účastníkům Světových 
dnů mladých, konaných na 
konci července v polském 
Krakově. Z našich farností 
jelo na setkání s papežem a s 
lidmi z celého světa patnáct 
zástupců.

Katka HLADILOVÁ
1. Na předprogramu kdykoliv 
se něco četlo polsky, měli to 
přeložené do češtiny a to jsme 
následně četli my. Při nedělní 
mši nastoupil Štěpán, že pře-
čte první čtení, jenže oni nám 
ho místo do češtiny přeložili 
do slovenštiny. Chudák tam 
stal a louskal to slovensky. 2. 
Určitě nikdy nezapomenu na 
naši polskou rodinu, líp jsme 
dopadnout nemohli. Byli moc 
hodní a milí a dokonce už při-
jeli i za námi do Česka. Ani 
na kamarády, které jsem si v 
Polsku udělala, ať už Čechy 
nebo Poláky. 3. Papež nám při 
kázání říkal, ať posloucháme 
staré lidi, naše babičky a dědy, 
a i když je to občas těžký, ur-
čitě má pravdu, protože toho 
vědí víc než my a spoustu se 
toho od nich můžeme naučit.

Pavel OSTRÝ
Nikdy nezapomenu na nadše-
nou atmosféru v centru Kra-
kova, kde se potkávali lidé z 
různých koutů světa, které po-
jila jedna víra. A také na lidi, 
s kterými jsem se seznámil a 
kteří mě různým způsobem 
oslovili.

Dominik LEPKA 
Na co nikdy nezapomenu? Na 
to, jak mě zastavila policie a 
řekla mi, že je tu zákaz pití na 
veřejnosti. Na perfektní pro-
gram v Českém centru, který 
byl podle mě lepší než ten 
hlavní program. Na papeže a 
jeho homilie. Na polskou po-
hostinnost a dobrosrdečnost. 
A taky na nepořádek, který 

tovci, umělci i mnozí jiní. Ra-
dost a utrpení patří k lidskému 
životu a jejich prožívání může 
být cestou k moudrosti srdce.

■ Jak byste charakterizoval 
biskupskou službu?
Být služebníkem Velkého. 
S poctami i pohrdáním. Bis-
kupská služba je také jakýmsi 
projekčním bodem pro dobré i 
pro špatné.
■ Brněnským biskupem jste 
již dvacátým šestým rokem. 
Kdybyste znovu začínal, dělal 
byste něco jinak?
Určitě bych mnoho věcí dělal 
i jinak. Ale to mohu říct až na 
základě zkušeností, které mám 
a s odstupem času, když vidím, 
jak se věci vyvíjely a jaké byly 
možnosti. O mnohých věcech 
nebudeme až do konce života 
vědět, jestli byly rozhodnuty 
dobře nebo špatně. 
■ Co Vám dvacet šest let v 
biskupském úřadu  dalo?
Bezesné noci i radostný úžas z 
toho, co tvoří Bůh.
■ Snažil jste se v životě něče-
mu vyhnout?
Například trapasům. Ale marně.
■ Poběhla olympiáda v Rio de 
Janeiru. Je nějaký vztah mezi 
sportem a vírou?
Myslím, že docela blízký. Ve 
sportu se usiluje o  sportovní ví-
tězství, v životě křesťana navíc o 
vítězství ducha. Oboje vítězství 
stojí čas, námahu, někdy bolest, 
musejí se překonávat překážky. 
Ale stát na stupních vítězů – ob-
razně řečeno – rozhodně stojí za 
všechny oběti.
■ Ve svém biskupském pro-
gramu jste si již před lety vy-
týčil dvě priority – „Rodina a 

farnost“. Brněnská diecéze si 
v příštím roce bude připomí-
nat 240. výročí svého založení. 
Jaké máte další cíle?
Cíl mám stále jediný – aby di-
ecéze byla živým organismem 
těla univerzální církve. Přál 
bych si, aby byl tento organis-
mus v určité symbióze s pro-
středím, ve kterém žije, a záro-
veň přijímal „živiny“ odjinud a 
stával se biblickým kvasem, solí 
a světlem.

ptala se Martina Jandlová
Biskup Vojtěch Cikrle se narodil  
20. srpna 1946 v obci Bosonohy 
(dnes městská část Brna). Protože 
pocházel z komunistickým reži-
mem pronásledované rodiny (jeho 
otec byl z politických důvodů 11 
let vězněn), nemohl studovat, 
vyučil se slévačem a odmaturo-
val až později na večerní Střední 
škole pro pracující v Brně. Jako 
dělník pracoval ve Šmeralových 
závodech, ve Zbrojovce a na stav-
bě dálnice Praha-Brno. V letech 
1969 až 1971 vykonával základní 
vojenskou službu. V roce 1971 byl 
přijat ke studiu na Cyrilometoděj-
skou bohosloveckou fakultu do 
Litoměřic. Na kněze byl vysvěcen 
27. června 1976 v brněnské kated-
rále. Od roku 1976 do roku 1982 
působil jako duchovní v Jaroměři-
cích nad Rokytnou, v Jihlavě, ve 
Znojmě, ve Slavkově u Brna, ve 
Velkých Němčicích a Starovicích. 
V letech 1982 až 90 vykonával 
funkci prefekta, později rektora v 
Kněžském semináři v Litoměři-
cích. Dne 14. února 1990 byl (po 
osmnácti letech uprázdněného bis-
kupského stolce) papežem Janem 
Pavlem II. jmenován v pořadí 13. 
sídelním biskupem brněnské die-
céze. Biskupské svěcení přijal 31. 
března 1990 z rukou olomouckého 
arcibiskupa Františka Vaňáka. 

BEZ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ, MARNÉ LIDSKÉ NAMÁHÁNÍ. 
Školní tašky si řada dětí nasadila už před 1. září. FOTO: M. Lepková



 sebráno v Sebranicích
OKNO/ 3

........................................................................................................................................................................................................

po nás zůstal…,  jako kdyby 
papež mluvil do dubu.

Marta LÍKAŘOVÁ
Na co nikdy nezapomenu? 
Na Kraków 2016! Opravdu. 
Těžko říct, který konkrétní 
zážitek se mi nejvíce líbil, 
protože jich bylo opravdu 
hodně. Každý den přinesl 
mnohé nezapomenutelné 
chvíle. Snad jen říct, že Bůh 
Otec nám byl i skrze svatého 
otce a celé setkání vskutku 
milosrdný.

Vojta PAVLŮ
Krakov pro mne byl velkým 
zážitkem jak po duchovní, 
tak i světské stránce. Nejhezčí 
vzpomínky mám na závěreč-
nou mši s krásnou homilií a 
obecně všechny promluvy pa-
peže Františka, ranní modlit-
by ve farnosti a všechny nové 
kamarády od nás i z Polska. 
Srdeční záležitostí pro mne 
určitě zůstane Jasnohorský 
apel.

připravila 
Karolína Šafářová

O tom, že každý umí něco a 
všichni dohromady udělají 
moc, se přesvědčili i jedni 
z nejmladších členů našich 
farností při přífarním táboru 
„Ten umí to a ten zas tohle“. 
Každý den si tak celkem 
patnáct dětí vyzkoušelo 
jiné povolání – jako farmáři 
jsme si zasadili řeřichu, jako 
záchranáři jsme mávali kole-

gům hasičům, malí řemeslníci 
si zatloukli nějaké ty hřebíky, 
šikovní kuchtíci upekli sobě 
svačinku a maminkám su-
šenky a nakonec si rozverní 
umělci nabarvili trička a 
obdivovali sochařská díla 
v rudecké jeskyni.  

V mezičase pak děti kres-
lily či vyráběly korálková 
srdíčka či náhrdelníky. Když 

se ale dětem podařilo ke 
skákání na trampolíně udolat 
někoho z dospělých, ideálně 
pana faráře, pořádná legrace 
mohla začít. Zkrátka a dobře 
– celý minitábor jsme si moc 
užili a věříme, že se podobná 
akce stane pro naše farnosti 
tradicí. A možná i příští rok 
zase přijde i kouzelník! 

Markéta Mynaříková

Přífarní tábor odlehčil rodičům konec prázdnin

Abychom mohli chodit do 
kostela a cítili se tam dobře, 
je zapotřebí mnoha věcí a 
také kupodivu lidí. Bez pana 
faráře by to nešlo. Co by dělal 
pan farář bez kostelníka, mi-
nistrantů, lektorů, varhaníků, 
zpěváků a pastorační farní 
rady? Jak bychom se v kostele 
cítili bez květin a každotýden-
ního úklidu? A na faře – kdo 
vždycky nachystá lavice a 
stoly k posezení, stan, aby 
nepršelo, čisté záchody? Jak 
by fungovala farní kavárna 
bez přípravy a „vařičů“ kávy? 
Přesto by se počty viditelných 
i skoro neviditelných služeb-
níků mohly rozrůst právě o váš 
hlas, ruce, nohy, čas a schop-
nosti. Stačí přijít a domluvit 
se, kde, jak nebo s čím byste 
mohli pomoct. Zvlášť menší 
i velké děti jsou srdečně zvá-
ny každou středu na faru na 
zpívání od sedmnácti hodin. I 
toto je služba farnosti.

Irena Kintrová

Služba farnosti

ŽEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM. Pro svou potřebnou kaňku či kapku na čelo nebo aktovku od kropení při 
požehnání si přišla početná řada školáků sebranické farnosti. Za zády měli rodiče i učitele, kteří spo-
lu s nimi tušili, že tato kaňka je pro zvládnutí školního roku zvláště důležitá. FOTO: Jiří Votoček
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SVATOVÁCLAVSKÝ
FOTBALOVÝ TURNAJ

středa 28. září
odpoledne na farním hřišti
Zapojit se mohou muži i ženy, 

fanoušci vítáni.
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 co nás čeká
POUŤ NA TOUBOŘI

neděle 4. září, 
mše sv. v 11:00

Jak už název vypovídá, téma 
letošního tábora pro starší děti  
bylo král Artuš. Děti se během 
celého tábora snažily pomáhat 
Artušovi v jeho prvních dnech 
na trůně. Musely zahánět Sasy, 
odrazit Morganu a následně za-
chránit samotného Artuše. 

Druhý turnus, pro kluky 
a holky od první do čtvrté 
třídy, měl za hrdinu Sherloc-
ka Holmese. Děti slavnému 
detektivovi pomáhaly přijít na 
spiknutí proti nově koruno-
vanému králi Jindřichovi XI. 
Nakonec zjistily, že samotné 
spiknutí proti koruně vzniká 
přímo v královské rodině.

Kryštof a Viola:
Letos bylo oproti jiným rokům 
o tým víc – přibyli oranžo-
ví, takže spolu se zelenými, 
modrými, žlutými a červenými 
bylo pět skupin rytířů kulatého 
stolu. Kdo se chtěl rytířem stát, 
musel splnit sedm rytířských 
ctností – střílení z praku, lu-
kostřelba, plavání, šerm pol-

štářem, jízda na dvounohém 
koni, veršování a šachová hra 
– dáma. Nejlepší bylo získání 
rytířského jména při paso-
vání třeba „moudrochytrý“ 
„bylinkoznalá“ „krásnooký“ 
„mnohomluvný“ a tak. Sešla 
se dobrá parta, byly vtipné hry, 
večerní divadelní stínohra o 
králi Artušovi, lanovka… Fajn 
to bylo.

Petr P.,14 let:
Letošní tábor byl vážně super. 
Super zábava, super lidi a 
hlavně vedoucí. Všechny hry a 
aktivity nás zabavily po celou 
dobu tábora a jídlo bylo hodně 
dobrý. Prostě letošní tábor byl 
ten nejlepší.

Petr B., 14 let:
Jídlo bylo super!

Maruška, 7 let:
Na táboře jsem byla poprvé. 
Měli jsme prima vedoucí, kteří 
se o nás pěkně starali. Nelíbily 
se mi jen tresty – třeba strhnutí 

bodu ve skupině nebo „tričko 
hanby“. Byl tam hezký les a 
měli jsme tam rozcvičku. Taky 
se mi líbila jedna superšifra.

Rodiče účastníků tábora:
Ani všechny vedoucí neznáme, 
ale jsme rádi, že věnují svůj 
čas a síly právě našim dětem. 
Že svou práci dělali dobře, je 
vidět z fotek i nadšení dětí, kte-
ré se vrátily plné zážitků. Být 
táborový vedoucí je krásné, 
ale taky vyčerpávající, proto 
veliké veliké díky. Doufáme, 
že to naše děti pošlou zase dál 
– třeba právě vašim dětem? 

Hlavní vedoucí V. Líkař: 
Musím také poděkovat všem 
vedoucím, kuchařům a zdra-
votníkům, kteří na tábor jeli, 
že si udělali čas a vymysleli 
program pro děti. Také musím 
poděkovat rodičům, že nám 
své ratolesti půjčují. Budeme 
se snažit, aby i příští tábory 
byly skvělé jako ty letošní.

Irena Kintrová,Václav Líkař

ZÁVĚREČNÁ DISKOTÉKA MLADŠÍCH DĚTÍ. „Opravdu jste si mysleli, že vaše dítě by roz-
hodně s nikým netancovalo?“ FOTO: archiv.

Tábory na Čeřínku s králem Artušem a Sherlockem Holmesem

CYKLOPOUŤ MUŽŮ
ZA NEMOCNÉ DĚTI 

Z NAŠICH FARNOSTÍ
středa 28. září 

po mši sv. v 8:00
trasa:

Bílovice nad Svitavou, 
Vranov, Křtiny, Sloup

Jedna cesta se pojede na 
kolech, druhá vlakem. 

Předpokládaný návrat před 
začátkem fotbalového 

turnaje na faře.

Bližší info a přihlášky:
T. Videman:605 746 340

nebo
V. Olšan: 736 523 617

13. SMÍRNÁ POUŤ
P. LADISLAVA KUBÍČKA

sobota 10. září,
začátek v 8:00 

u hrobu L. Kubíčka 

PO STOPÁCH 
P. LADISLAVA KUBÍČKA

NA KULÍŠEK
neděle 11. září, 

Odjezd autobusu do Rozseče
14:16 z náměstí Kr. Jiřího.

MŠE SVATÉ PRO RODIČE
 S DĚTMI 

začínají ve středu 21. září 
vždy v 18:00 

od 17:00 zkouška scholičky

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
VE ŠKOLE

začíná v pondělí 19. září 
Rozvrh v v nástěnce kostela.

TICHÉ PÁTEČNÍ ADORACE V SEBRANICÍCH
7. října, 4. listopadu, 2. prosince, vždy v 19:00


