
Drazí přátelé, blíží se volby. To 
slovo, stejně jako bilboardy s 
tvářemi politiků najdeme snad 
všude. Možná i na takových 
místech, kde bychom je ne-
hledali… Snaha politiků zau-
jmout nás svým heslem, svým 
programem je velká. A hlavně 
různorodá. V tom by problém 
nebyl. Jen si kladu otázku, 
nakolik jeden každý kandidát 
do kraje či do senátu mluví ve 
svém programu o tom, co je 
skutečně schopen ovlivnit. Po-
litici asi někdy naslibují hory 
doly, jen aby byli zvoleni… 

Co je účelem voleb? Aby 
na zodpovědných místech se-
děli lidé zodpovědní. Aby to 
byli lidé, kteří mají charakter 
a za které se nebudeme muset 
stydět. Aby nám nemazali med 
kolem úst, ale dokázali nám, 
že to, co dělají, není jen projev 
jejich alibismu nebo populis-
mu, ale projev zájmu o to, co 
my lidé děláme a jak žijeme. 
Populistická vyjádření někte-
rých kandidátů, ať už do kraje 
nebo senátu mě skutečně zará-
žejí… stavějí na populismu a 
to je špatně, protože jim nejde 
o nás občany, ale o ně samot-
né, o jejich křeslo…

Možná jsem znechucen po-
litickými tahanicemi a intrika-
mi. To ale nesmí být důvod k 
tomu, abych nešel k volbám. 
Je to nejen mé právo, ale i má 
povinnost. Nesu zodpovědnost 
za to, kdo je v politice. Jako 
křesťan mám dokonce povin-
nost se vyjádřit právě skrze 
volby. Kdo nejde k volbám, 
nemá právo kritiky, vždyť sám 
se tohoto práva vzdal svou ne-
účastí. Kdo nejde k volbám, ať 
nenaříká, že je to špatné, sám 
k tomu přispěl…

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra
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Pořád se něco děje!

POSLEDNÍ ZASTÁVKA – VRANOV. Cyklopouť mužů z Kunštátu a Sebranic obětovaná za 
nemocné děti obou farností přilákala v den slavnosti sv. Václava skoro dvě desítky účastníků. Víc 
než 70 kilometrů dlouhá trasa vedla na poutní místa Sloup, Křtiny a Vranov, kde se vždy konala 
krátká modlitba, a skončila v Blansku, odkud se většina unavených jezdců nechala odvést domů 
auty. Nejstarším účastníkem byl pan Videman (1940). FOTO: archiv.

Kdo snad propadl dojmu, že u 
nás na „venkově“ oproti vel-
koměstu zahynul bídnou smrtí 
chlupatý bondy čtvernožec, 
byl vlastními smysly oklamán. 
Nový školní rok dodal sílu k 
rozběhu mnoha osvědčeným 
i novým aktivitám. Vezměme 
to ale po pořádku. V pondělí�
mají výuku náboženství ve 
škole děti 1. a 3. tříd (učí I. 
Kintrová), na faře je odpoled-
ne keramický kroužek. V úte-
rý se na faře pro velký počet 
zájemců odehrává druhý ke-
ramický kroužek (oboje vede 
E.  Horáková). Večer od 18,30 
je během října možnost přidat 
se k modlitbě růžence v koste-
le. Od 19.30 celý rok můžete 
opět na faře potkat dospělé, 
kteří se setkávají nad Písmem. 
Ve středu mají hodinu nábo-
ženství ve škole 5., 6., 8. a 9. 
třída. Od 17.00 hodin na faře 
trénují děti hudební doprovod 

pro mši svatou, ve stejnou 
hodinu se v kostele učí kluci 
ministranti s panem farářem, 
jak má vypadat služba kolem 
oltáře. Od 18.00 je mše svatá, 
kde jsou zvlášť vítáni rodiče 
s dětmi, po mši pak v kostele 
adorace. Ve čtvrtek mají vý-
uku náboženství děti z 2. tříd 
(učí E. Horáková). Všichni 
farníci pak mohou během mě-
síce října chodit do kostela od 
18.30 modlit se růženec ke cti 
Panny Marie. Celý rok pak od 
20.00 hodin pokračují v kos-
tele modlitby maminek, které 
se chtějí zvláštním způsobem 
přimlouvat za svoje děti. V 
pátek se učí náboženství 4. 
a 7. třída (učí P. Košulič a I. 
Bašná). Večer pak je vyhra-
zený přípravě biřmovanců na 
přijetí svátosti křesťanské do-
spělosti, která začíná účastí 
na mši svaté v 18.00 hodin… 
Pokud si myslíte, že na sobo-

tu nic nezbylo, pak vězte, že 
máte možnost přijít od 19.00 
hodin do otevřeného koste-
la na tichou osobní adoraci 
(a věřte, že je to návštěva na 
tom nejlepším místě, kam se 
vůbec dá jít). Kromě toho se 
první sobotu v měsíci schá-
zí SPH (spolčo pro holky) a 
možná bude i SPOK (spolčo 
kluků). Už se také sešli na 
první schůzce noví zájemci o 
službu vedoucích na dětských 
farních táborech a zcela nově 
vznikl KRTEK. (následuje re-
klama k nezaplacení:) Pro děti 
od 1. do 4. třídy vzniká na faře 
nový tvořivě výtvarný krou-
žek, který bude od 15.00 v 
předem určené soboty ve farní 
klubovně. Už teď můžete své 
děti přihlásit Ivetě Bašné. Ko-
nec inzerce. Tolik k sobotám. 
A neděle? Na viděnou v 8.00 
nebo v 11.00 kostele!

Irena Kintrová



 sloupek
Měsíc�M�
Marek mně mailoval: Míst-
ní milý měsíčník má malé 
místečko. Mám malé mžitky. 
Můžu místečko mít. Mám 
malou myšlenku M. Marián-
skou. 

Mariánská mystika: Ma-
ria miluje malá, milá místa. 
Maria má milovaná místeč-
ka. Masíruje a mne mnohé 
myokardy. Má mnoho místa? 
Málo? Myokard musí mít 
Marii. Maria myokard myje, 
maže, mačká, mazlí, miluje. 
Myokard měkne, myslí, má 
moc. Myslící myokard mnoho 
miluje, může mnohé malým 
mihnutím moci měnit, má-li 
Marii. Maria má Malého. Ma-
riin Malý má moc – má moc 
málo. Máme-li moc málo, 
máme Malého, Marii, může-
me milovat.

Máme-li mnohého moc, 
mnohé míjíme, mineme. Má-
-li Maria můj malý myokard, 
může mocně měnit mé myš-
lenky, můžu meditovat, můžu 
mít milující makající myo-
kard – myokard maior. 

Měsíc M: měsíc Mariin, 
měsíc Mesiášovy Matky, mě-
síc mokrého mžení, měsíc 
měknoucích myokardů, měsíc 
mohutného mrholení milo-
srdenství, měsíc mnoha ma-
lých mluvených mariánských 
modliteb, manuálně mnutých. 
Modleme se, měsíc M má me-
tráky milostí. Modlitba maže 
mínusy, mdloby, mrákoty, 
malomyslnost. Modleme se 
mohutně, mimořádně, mile, 
myokardem, mužně, mateř-
sky, mladě, mnohoznačně, 
masově, mimochodem, mistr-
ně, mocně, měkce, minutově, 
mazácky, mihotavě, mlčky. 
Měsíc M má mariánský melír.

Jiří Votoček
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Sestry těšitelky nás srdečně 
zvou na návštěvu kláštera v 
Rajhradě, která se uskuteční  
v sobotu 22. října. V devět 
hodin je plánován odjezd od 
fary, v půl jedenácté budeme 
slavit mši svatou, následovat 
bude povídání o kostele a 
řádu. Sestry pro nás přichys-
tají oběd  a poté si prohléd-
neme areál kláštera. Před od-
jezdem domů stihneme ještě 
navštívit Památník písemnic-
tví na Moravě, který sídlí v 
prostorách benediktinského 
kláštera taktéž v Rajhradě. 
Předpokládaný návrat je ko-
lem pěti hodin odpoledne. 
Cena zájezdu je 150 korun 
na dospěleho účastníka, děti 
neplatí. Zapisovat se můžete 
vzadu na stolku.

Kongregace sester Těšite-
lek Božského Srdce Ježíšova 
je s Kunštátem spjata díky 
sestře Anežce, komtese Fran-
tišce Coudenhove-Honrichs, 
která v roce 1917 vstoupila 
do řádu a v roce 1939 pře-
vedla Kongregaci Těšitelek 
vlastnické právo na panství 
Kunštát. Tento majetek, který 
doposud zůstal ve vlastnictví 
státu, je v současné době se-
strám těšitelkám v rámci resti-
tučního procesu navracen.

-hv- 

Těšitelky zvou 
do Rajhradu

Má svoje obvyklé místo v 
programu farnosti, v letošním 
roce se pojí s datem 23. říj-
na. Děti školního věku (před-
školáčci s rodiči) jsou zvány 
odpoledne od dvou hodin na 
faru. V klubovně za kuchyní 
se bude tvořit něco pěkného 
a praktického, co pak nabíd-
neme k prodeji v předvánoční 
době. Na závěr tvoření se děti 
podívají na krátký kreslený 
film o Matce Tereze, před-
stavíme si novou knížku o 
ní a účastníci dostanou malý 
dárek. Kdo máš dvě šikovné 
ruce, slyš! A 23. října do svého 
kalendáře piš!

-ik-

Misijní neděle

Náš hřbitovní kostel se letos 
dočká další etapy oprav. Jeho 
letní provoz bude jako vždy 
zakončen mší svatou v den 
Památky zesnulých (2. lis-
topadu). Hned potom budou 
zahájeny práce v interiéru 
kostela. Na letošní rok je po-
čítáno s otlučením zavlhlých 
cementových omítek v soklo-
vé části, tedy zhruba do výš-
ky od jednoho a půl do dvou 
metrů. Souběžně bude prová-
děna kompletní výměna elek-
troinstalace. Měnit se bude 
rozvaděč, vedení, zásuvky, 
vypínače a nakonec i svítidla. 
Kabely budou vedeny u stěny 
v podlaze, kde by měl vznik-
nout odvlhčovací kanálek. 
Rýhy ve stěnách a na stropě 
budou zapraveny, a pokud vše 
dobře půjde, tak bude letos 

i vymalován strop po římsu. 
Z venkovní strany kostela se 
počítá s opravou soklu na jižní 
části, která jako jediná nebyla 
v předchozí etapě dokončena. 

V příštím roce se počítá s 
provedením sanačních omítek 
a výmalbou stěn uvnitř kos-
tela, tak aby mohl být zjara 
farností znovu využíván. Vě-
říme, že plánované práce při-
spějí k lepšímu vzhledu, ale i 
funkčnosti kostela.

Bohužel nám nebyla na 
letošní opravu schválena do-
tace z Ministerstva kultury. O 
to větší poděkování tak patří 
Zastupitelstvu Města Kunštát, 
které schválilo příspěvek na 
tuto opravu ve výši 400 tisíc 
korun, který pokryje většinu 
výdajů spojených s opravou.

Za ERF Petr Sojka

Oprava kostela Sv. Ducha na Lipce

SOBOTNÍ�TICHÉ
ADORACE

před�Nejsvětější�svátostí

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

Co bude pro katolickou církev, 
pro brněnskou diécezi a pro 
jednotlivé farnosti znamenat 
zákon o narovnání mezi stá-
tem a církvemi? Jak se vypo-
řádat s postupným snižováním 
státního příspěvku, který v mi-
nulosti pokrýval platy duchov-
ních, církevních zaměstnanců, 
provoz ústředí a další aktivity? 
Odpovědi na tyto otázky za-
zněly na mimořádném farním 
shromáždění v neděli 25. září. 

Farnost Kunštát nezískala 
po schválení 
restitučního zá-
kona nic, co by 
zásadně změ-
nilo její ekono-
mickou situaci. 
Žádné budovy, 
rozsáhlé po-
zemky ani lesy. 

A podobně 
je na tom Brněnská diecéze, 
coby správní celek, do kterého 
naše farnost patří. Ta sice bude 
následujících sedmnáct let do-
stávat od státu jako náhradu 
za nevydaný majetek roční 
platbu 200 milionů korun, ale 
zároveň s tím se jí bude kaž-
dý rok o pět procent snižovat 
dosavadní stání příspěvek na 

provoz. Z toho plyne, že v 
nepříliš vzdálené budoucnosti 
(17 let) bude podíl státu na fi-
nancování nulový.

Na biskupství vznikl fond 
na podporu pastorace a kněží 
Brněnské diecéze. Jmenuje se 
PULS a jeho účelem je pomo-
ci tomu, aby v církvi a farnos-
tech pulsoval život i po úplné 
odluce od státu. Fond bude 
shromažďovat a podle potřeby 
zase rozdělovat prostředy na 
věci, které jsou církvi vlastní: 

pastorace ve far-
nostech, podpora 
církevních škol 
a médií, odbor-
ná pomoc kate-
chetům a těm, co 
pracují s mládeží, 
duchovní služba v 
nemocnicích atd. 
Do fondu budou 

spravedlivým dílem, tj po-
dle počtu věřících a případně 
podle příjmů z hospodářské 
činnosti nebo nájmů přispí-
vat všechny farnosti. Jejich 
prvním vkladem byla sbírka 
vyhlášená poslední zářijovou 
neděli. U nás v Kunštátě se 
vybralo kolem 22 tisíc. 

Marek Lepka

Aby život dál pulsoval 
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Sebranická mládež vzala Pálavu útokem

Plnomocné odpustky pro duše 
v očistci je možné získat od 
úterý 25. října do úterý 8. lis-
topadu za obvyklých podmí-
nek. Přičemž ve dnech 1. a 2. 
listopadu je třeba pomodlit se 
v kostele modlitby Věřím v 
Boha a Otče náš, jinak stačí na 
hřbitově...

Podmínkou je svátost smí-
ření – stačí jednou v  tomto 
období, svaté přijímání při 
mši sv., jakákoliv modlitba na 
úmysl Sv. otce a modlitba na 
hřbitově za zemřelé (Věřím v  
Boha a Otče náš).

P. Petr Košulič

Získání odpustků

Kolpingova rodina Kunštát a 
farnost Kunštát pořádají 8. říj-
na poutní zájezd do Brna. Au-
tobus odjíždí v půl dvanácté 
dopoledne od kostela.

V Brně se půjde nejprve 
od Janáčkova divadla na pro-
hlídku nedalekého kostela sv. 
Tomáše, dále k nově oprave-
nému kostelu sv. Jakuba a po-
tom přes Zelný trh na Petrov. 
Zde se prochází svatou bránou 
do katedrály sv. Petra a Pavla, 
kde bude po prohlídce kostela 
následovat mše svatá (konce-
lebrant P. Tomáš Koumal).

V autobuse zbývá ještě ně-
kolik volných míst. Zájemci 
nechť se co nejdříve zapíšou 
do seznamu na stolku v kos-
tele.

Alois Havelka

Pouť ke sv. bráně

Doslova v posledních prázd-
ninových dnech vyrazila naše 
mládež společně s panem fará-
řem na krátký výlet po pálav-
ských kopcích. Vyjeli jsme v 
neděli po kostele ve vyrovna-
ném složení (pět kluků, pět ho-
lek) do obce Horní Věstonice, 
kde jsme byli také ubytovaní. 
Následovala krátká procház-

ka po okolí, to abychom měli 
dostatek sil na druhý den, kdy 
byl naplánovaný již zmíněný 
přechod Pálavy. A tak jsme 
vyrazili – s dobrou náladou a 
úsměvem na rtech. Nadšení 
opadlo potom, co jsme se ko-
lem oběda dozvěděli, že se na 
nás žene bouřka s deštěm ze 
dvou stran a že nás určitě ne-

mine. Tak se stalo. Za hustého 
deště a rychlým krokem jsme 
vzali Pálavu útokem. Návště-
va Mikulova byla posledním 
bodem našeho výletu. Pak už 
jen zamávat Pálavským kop-
cům na rozloučenou a příští 
rok si to dáme třeba zas! Snad 
bez deště a bez útoku…

Kristýna Čechová

Po delší pauze se u nás v Se-
branicích konalo opět spolčo. 
Sešli jsme se v hojném počtu 
k vydatné večeři a pak se za-
mýšleli nad tématem PŘÁ-
TELSTVÍ. Vše jsme zakončili 
společnou modlitbou růžence 
venku u ohně. A kdy se bude 
konat další spolčo? Datum i 
téma je zatím v jednání. Ale 
už teď je jisté to, že programu 
se chopí Káťa Hladilová. Tak 
se máme na co těšit.

-kč-

Spolčování 
v Sebranicích

NA PÁLAVSKÝCH VRŠÍCH. FOTO: archiv.

PRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY 2016. S první zářijovou sobotou skončilo vydávání sebranických 
prázdninových speciálů Okna, přičemž vyšly celkem tři, a to vždy v sobotu dopoledne. Pozornost 
byla zaměřena zejména na grafiku, která byla laděna do kaštanového odstínu a vedena po rámech 
oken a dveří sebranského kostela. Přispívali muži i ženy, chlapci i dívky – věkové zastoupení bylo 
značně pestré. Všem přispěvatelům upřímné díky. TEXT A FOTO: Jiří Votoček



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.

4/ OKNO
.................................................................................................................................................................................................................

 co nás čeká

SVÁTEČNÍ FOTBAL. Už tradiční svatováclavský turnaj v kopané skončil ve středu 28. září tra-
dičním výsledkem: 1. místo Sebranice, 2. místo Kunštát „A“, 3. místo Sulíkov – Rozseč, 4. místo 
Kunštá „B“. FOTO: archiv.

MISIJNÍ�ODPOLEDNE�
PRO�DĚTI�V�SEBRANICÍCH
sobota 15. října, fara Sebranice

POUŤ�K�SESTRÁM�
DO�RAJHRADU�
sobota 22. října,

odjezd v 9:00 od fary

POUŤ�KE�SV.�BRÁNĚ
KATEDRÁLA�SV.�PETR�A�

PAVLA�V�BRNĚ
sobota 8. října, 

odjezd v 11.30 od kostela

MISIJNÍ�NEDĚLE
neděle 23. října

SLAVNOST�POSVĚCENÍ�
KOSTELA

neděle 30. října

SLAVNOST�
VŠECH�SVATÝCH�

útery 1. listopadu
mše svatá:

17:00 Sebranice
18:30 Kunštát

PAMÁTKA�VŠECH
VĚRNÝCH�ZEMŘELÝCH

středa 2. listopadu
mše svatá:

7:00 kostel sv Stanislava
17:00 Sebranice

18:30 kostel na Lipce
s modlitbou za zemřelé

RŮŽENCOVÉ�
POBOŽNOSTI�

v měsíci říjnu vždy 
v úterý a ve čtvrtek 

v 18:30, kostel sv. Stanislava

NÁVŠTĚVA�
KUNŠTÁTSKÉHO�

RODÁKA
P.�JANA�KUBÁTA

u příležitosti jeho 80 let a
58. výročí jeho 

kněžského svěcení 
a primice proběhne 

v pátek 7. října
při mši svaté 

18:00. 

S novým školním rokem jsme 
se opět vypravili na tradiční 
mládežnický výlet. Tentokrát 
se naším útočištěm stal ma-
lebný penzionek Mariánum v 
Jánských lázních, kam jsme 
dorazili ve čtvrtek 8. září a zů-
stali do neděle. 

Hned druhý den nás čekal 
výšlap na Sněžku. Někteří ho 
zvládali lehce, někteří s drob-
nou námahou, ale tak či tak se 
nám po třech hodinách podaři-
lo vrchol zdolat. Na cestě zpět 
se nám však nelíbila klasická 
značená stezka, proto jsme 
zvolili delší a náročnější cestu 
skrz hluboké lesy Krkonoš. Po 
hodinovém brodění v borůvčí 
jsme naštěstí opět našli cestu 
a vydali se směrem k našemu 
penzionku. Následující den 
jsem se vypravili na odpo-
činkový výlet do Adršpachu, 
který nakonec odpočinkový 
ani zdaleka nebyl. Ze čtyřkilo-
metrového okruhu se stal osm-
náctikilometrový, když jsme 
se rozhodli navštívit i Teplické 

skály a jejich krásné vyhlídky, 
ze kterých někteří dostávali 
závratě, a proto raději zůstali v 
bezpečí na lesní pěšince. Náš 
výlet jsme zakončili nedělní 
mší v kostele sv. Jana Křtitele 
a potom se vypravili na Čer-
nou Horu. Před večerem nás 

už čekalo jen lehké zchlazení 
v bazénu a cesta zpět do na-
šich domovů. Na závěr patří 
velké díky Dominiku Lepko-
vi, který pro nás vše zařídil a 
díky kterému máme hromadu 
dalších krásných vzpomínek.

Iveta Tenorová

NA VÝLETĚ V ADRŠPACHU. FOTO: archiv.

Na výletě v Krkonoších a Adršpachu

2.�SVATOHUBERTSKÁ�MŠE�SVATÁ
připravená Kongregací sester Těšitelek z Rajhradu se koná 

v sobotu 5. listopadu v 17:00 v kostele sv. Stanislava


