
Vrcholí Jubilejní svatý rok 
milosrdenství. V neděli 13. 
listopadu budou uzavřeny sv. 
brány po celém světě. Jen 
v papežských bazilikách zů-
stanou až do neděle 20. listo-
padu, kdy je slavnostně uzavře 
Sv. otec . Možná v nás vzniká 
pocit, jako by se Boží milosr-
denství pro nás zavřelo. Nako-
nec se ale vlastně nic nezmění. 
Svátost smíření a sv. přijímání 
stále zůstanou jedinečnými 
prostředky Božího milosrden-
ství každému z nás. Svatý rok 
měl toto vědomí utvrdit a utu-
žit tam, kde toto vědomí bylo 
a je. Tam, kde uvadalo nebo 
uvadá, měl znovu probudit 
zájem věřících o tyto svátosti. 
Brána Božího milosrdenství, 
tj. Otcova náruč, je ale stále 
připravena přijmout každého, 
kdo po ní touží. Nechme se 
stále znovu a znovu obejmout 
Otcovou láskou. Co nám v tom 
brání? Ostych z vlastních hří-
chů? Strach z Božího hněvu? 
Z toho, že my jsme Ho opus-
tili a On nám to neodpustí? 
Nezájem pro množství jiných 
„určitě“ mnohem důležitějších 
věcí? Odpor k Bohu a jeho 
milosrdenství protože nepotře-
buji a nechci ničí sou-cit? Je to 
naše lidská pýcha! Bojíme se 
přiznat, že Boha potřebujeme! 
Odpovězte si na následující 
otázky: Věříte Bohu? Ne 
v Boha, ale Bohu! Víte, že Vás 
miluje a nikdy Vás neopustí? 
Víte, že největším Jeho darem 
člověku je svátost eucharistie 
– sv. přijímání, sám Ježíš? A že 
cesta k Ježíši je skrze vědomí 
vlastní hříšnosti a potřeby od-
puštění? Ano je vítězstvím nad 
smrtí, ne je prohrou života… 
Avšak ne bez naděje!

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ KUNŠTÁT A SEBRANICE                                                                            ROČNÍK XII

           LISTOPAD 2016

OKNO

Počátkem října podnikla far-
nost Kunštát slavnostní pouť 
ke Svaté bráně, nacházející 
se v katedrále svatých Petra 
a Pavla na Petrově. V so-
botu 8. října krátce před 
polednem jsme společně 
s naším otcem Petrem 
vyrazili v do posledního 
místa zaplněném auto-
busu směrem na Brno. 
Po vystoupení u Janáč-
kova divadla jsme se 
vydali směrem k náměs-
tí Svobody. Na cestě na 
nás čekalo několik velmi 
příjemných zastávek. 
Nejprve to byla návštěva 
překrásného kostela svaté-
ho Tomáše, kde nás srdečně 
přivítal a pohovořil s námi 
pan farář Mráz. Po tomto přá-
telském setkání následovala 
prohlídka kostela svatého Ja-
kuba, který v minulých letech 

prošel rekonstrukcí. Zde jsme 

strávili několik vzácných 
okamžiků prohlídkou a rov-

něž tichou adorací, při níž 
měl každý z nás možnost 
svojí modlitbou poděkovat 
za příležitost zúčastnit se  této 
naší pouti. Od svatého Jakuba 
zbývalo již jen několik málo 
kroků na náměstí Svobody, 
kde jsme si pochutnali na 
výborném letošním burčá-
ku. V katedrále sv. Petra a 
Pavla jsme slavili mši sva-
tou, která byla pro našeho 
otce Petra zároveň i velkou 
premiérou, jelikož ve zdej-
ší katedrále celebroval mši 
poprvé od doby, kdy tu byl 
vysvěcen. Po mši jsme při-

jali pozvání od našich býva-
lých kněží otce Pavla Kafky 
a otce Tomáše Koumala na 
příjemné posezení a občerst-
vení na faře. Plni dojmů jsme 
se následně vrátili autobusem 
zpět do Kunštátu.

Zbraslavečtí

Farníci putovali ke Svaté bráně v Brně

NÁVŠTĚVA TĚŠITELEK V RAJHRADĚ. Více uvnitř listu. FOTO: archiv.

Biskup ji symbolicky uzavře v neděli 13. listopadu



 sloupek
Nedejme se v listopadu 
k spánku svésti
Přiznám se, že měsíc listopad 
nemám příliš v oblibě, léto 
ještě v živé paměti, venku 
chlad, sychravé počasí a blí-
žící se chřipky. Na druhou 
stranu jsou tu i jistá pozitiva, 
na své si přijdou milovníci 
dýňových polévek, pečených 
hus, svatomartinského vína, 
voňavých nápojů, punče nebo 
horké čokolády. Není nic 
lepšího, než se ohřát v teple 
domova. Že to není samo-
zřejmost, nám liturgicky při-
pomene 11. listopad, kdy má 
svátek sv. Martin. Ten se za 
jedné mrazivé noci kdesi ve 
Francii rozdělil s polonahým 
žebrákem o svůj důstojnický 
plášť. Je to sice nějakých těch 
pár století zpátky (sv. Martin 
z Tours 316–397), ale solida-
rita s potřebnými je aktuální 
více než kdy jindy.

Ač světla ubývá a příroda 
se chystá k zimnímu spánku, 
ne tak křesťané. Jak praví 
známá Ebenova píseň, nedej-
me se k spánku svésti. Letoš-
ní listopad je z liturgického 
pohledu nesmírně bohatý a 
zajímavý. Po Slavnosti Všech 
svatých, kdy se spojuje ne-
beská a pozemská církev, a po 
dušičkách, se na Ježíše Krista 
Krále 20. listopadu završí cír-
kevní rok, který byl oficiálně 
vyhlášen jako Rok milosr-
denství. Týden po církevním 
silvestru pak už vypukne 
Advent a budeme nabádáni 
k urovnávání cesty Pánovu 
příchodu, k duchovní obnově 
a ke ztišení v předvánočním 
hlučném čase.

Nedávno cestou vlakem 
jsem si do sluchátek pouště-
la amerického jezuitu, který 
dával exercicie skupince 
věřících. I on měl otázky. Ze-
ptal se jich: „Proč jste tady? 
Chcete se zlepšit? Výborně, 
chvályhodné, ale pozor na 
past. Jsi dost dobrý křesťan? 
Každý soudný člověk odpo-
ví – mohlo by to být lepší. 
Hraješ dobře golf? Mohlo by 
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Každý rok připadá na říjen 
Misijní neděle. Sbírka z toho-
to dne putuje na Papežská mi-
sijní díla – pomoc v zemích, 
kam katolická církev přináší 
školy, nemocnice, charitativní 
domy nebo křesťanství jako 
takové. Kromě toho je v naší 
farnosti zvykem připomínat 
si činnost misionářů nebo ře-
holníků nějakou přednáškou 
či aktivitou pro děti. Proto se 
23. října odpoledne sešly na 
faře děti, aby pod vedením 
Karolíny Šafářové vyráběly 
parádní záložky do knížek a 
také vánoční andílky. Obojí 
můžeme za dobrovolný pří-
spěvek zakoupit jako dárek 
v adventní době v předsíni 

kostela a přispět tak na školní 
výuku dvou na dálku adopto-
vaných indických dětí. Naše 
vlastní děti ve farnosti berou 
jako samozřejmost, že do 
školy chodí, pro dvě tyhle děti 
je to jediná příležitost získat 
vzdělání, na které jejich rodi-
na nemá dost prostředků. Dalo 
by se s nadsázkou říct, že pro 
naše děti je často škola „otra-
va“, ale když před tohle slovo 
v uvozovkách přidáme jediné 
písmeno „p“ a spojíme si to 
s představou jiných životních 
podmínek, dostane celá tahle 
farní aktivita jiný smysl. Aby 
si naše děti dokázaly alespoň 
trochu představit, jak to tře-
ba právě v Indii ve slumech 

vypadá, promítli jsme jim 
s laskavým svolením sester 
Paulínek část filmu „Matka 
Tereza“ a uvažovali jsme spo-
lečně i nad nově vydanou vý-
bornou knížkou pro děti o této 
světici. Stejná osobnost pak 
byla pomyslným hostem pod-
večerního setkání dospělých 
ve farní kavárně, které bylo 
sice skromně navštívené, zato 
hlouběji prožité. Kdo mohl, 
přišel, pomohl, modlil se, zú-
častnil se, přispěl a třeba ještě 
přispěje. Komu připadá tahle 
činnost zbytečná, posíláme 
citát právě svatořečené Matky 
Terezy: “Když lidi soudíte, 
nemáte čas je milovat…“

 Irena Kintrová

Otrava nebo potrava? Misijní neděle v Kunštátě

MISIJNÍ TVOŘENÍ NA FAŘE. FOTO: Kateřina Kintrová

to být lepší. Nikdo nehraje 
perfektně. Jsme na duchovní 
obnově kvůli svému zlepšová-
ní, abychom se pak cítili lépe, 
byli více trpěliví, spořádaní, 
laskaví, milí a neměli ty a ty 
vlastnosti? Něco je špatně. 
Začínat takovou negativitou a 
točením se kolem sebe. Může 
se pak snadno stát, že pro-
jdeme bez povšimnutí kolem 

nádherného ptačího koncertu, 
nerozeznáme vysoký a nízký 
tón, nezaposloucháme se, kte-
rý hlas je nejvíce melodický 
a nepoznáme, že nás možná 
nabádá k tomu, abychom 
změnili svůj život.“

Jistě, v listopadu už těch 
ptáčků tolik neuslyšíme, je 
to měsíc, kdy nabereme dech 
před dobou adventního ruchu 

a shonu. Není lehké zachovat 
si meditativní rozpoložení, 
jakého by bylo třeba. Ale Bůh 
je milosrdný.  A tak si přejme, 
abychom postoj milosrden-
ství, za který jsme se modlili 
celý uplynulý rok, dokázali 
ten následující praktikovat, 
jak vůči svému okolí, tak i 
k sobě samým.

Helena Hladilová

SPH, Společenství pro holky
pořádá 12. a 13. listopadu víkendovou akci s přespáním na faře.

Bližší info u Karolíny Šafářové.
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Svoboda, demokracie, oběť, 
boj proti bezpráví. To jsou 
pojmy, které si oslovení 
zastupci polistopadové ge-
nerace spojují s blížícím se 
výročím Sametové revoluce. 

Zeptali jsme se:

Čím je pro tebe 17. listopad 
1989?

Vít ŠAFÁŘ
Pro mě je to cesta ke svobodě. 
Proto jsem rád, že jsem se 
narodil až po 17. listopadu 
1989.

Dominika ČECHOVÁ
Pro mě 17. listopad znamená 
den, kdy si Češi stáli za svým 
názorem. Den, kdy lidé doká-
zali vybojovat svobodu. Den, 
kterým končí to staré a začíná 
něco nové.

Roman STEJSKAL
Statečnost a odhodlání lidí, 
kteří dlouhou dobu bojovali 
proti bezpráví a utlačování 
druhých. Dále pro mě sedm-
náctý listopad znamená záva-
zek pro udržování demokra-
cie, která není samozřejmostí.

Michael KRÁL
Tuto dobu jsme nezažili, ale 
toto datum pro mě symbo-
lizuje den, kdy jsme udělali 
velký krok ke svobodě a ob-
dobí vznikání státu bez cizího 
vlivu. Myslím si že i v dnešní 
době si musíme vážit toho, co 
se tehdy stalo a měli bychom 
si to připomínat.

Václav HASOŇ
Ve většině případu pro naši 
generaci 17. listopad nezna-
mená vůbec nic… Maximál-
ně jen to, že je den volna. My 
to dnes máme jednodušší, 
než ti, kteří pro svobodu 
obětovali svoje životy. Ale 
připomínání tohohle svát-
ku je dobrou příležitostí si 
uvědomit, že pasivní postoj 
nikam nevede.

připravila 
Karolína Šafářová

Otevřené dveře sebranického 
kostela zvou jako vždy k ná-
vštěvě, ale také k nahlédnutí 
na nové úpravy interiéru. 

Práce spojené s dokončením 
omítek v sebranickém kostele 
se v říjnu konečně rozběhly, 
a to po delším období snah o 
získání prostředků. Všechno 
otlučené zdivo je již nahozeno 
minimálně jadrovou omítkou, 
v presbytáři je provedena i 
finální jemná omítka. Další 
práce budou pokračovat po 
nezbytných technologických 
lhůtách pro zrání omítek. Vše 
mohlo začít zejména díky pří-
slibu podpory od obcí, schvá-
lené dotaci z kraje a podpoře 
farníků. 

Uvedení podrobností o pro-
bíhajících pracích a dalších 
opravách je  plánováno do 
příštího čísla.

Jiří Votoček

Práce na omítkách 
se konečně rozběhly

Má vůbec smysl o něco se 
snažit, když moje síly jsou 
tak malé? Je k něčemu dobré 
dělat něco navíc? Mám přece 
dost svých starostí… Takto se 
stavěli dospělí k výzvě fran-
couzského biskupa de Forbi-
na, když je v první polovině 
19. století žádal o pomoc za-
bíjeným a hladovějícím dětem 
v Číně. Když ho odmítli do-
spělí, rozhodl se obrátit s pros-
bou o pomoc na děti. Neřekly: 
„Máme dost svých starostí,“ 
ani „Je to zbytečné.“ Zeptaly 
se: „Co máme udělat?“ A bis-
kup je požádal, aby se každý 
den pomodlily Zdrávas Maria 
a jednou měsíčně ušetřily 
penízek a daly jej na pomoc 
čínským trpícím dětem. Čísla 
svědčící o tom, kolik dětí se 
jim tím podařilo zachránit, po-
křtít, dát jim domov, přestože 
je nikdy neviděly, mohou být 
inspirací pro každého z nás. 
S tímto poselstvím děti bě-

hem sobotního odpoledne (a 
svého dalšího volného času) 
vyrobily dekorace, jejichž 
prodej na misijní neděli v naší 
farnosti vynesl 2376 korun, 
které byly poslány na podporu 
hladovějících dětí. Co zmůže 
jedna modlitba, co třeba jen 
malá část mého času, co deset 

korun, za které si nekoupím 
čokoládu? Možná někoho po-
těším, možná budu mít radost 
sám ze sebe, a možná zachrá-
ním něčí život… 

Biskup de Forbin odpovídá 
každému z nás na otázku: Co 
mám udělat? 

Markéta Mynaříková

Co zmůže jedno dítě?

CO MÁM UDĚLAT? FOTO: M. Mynaříková

OD ŘÍJNA SE OMÍTÁ. Vnitřní stěny sebranického kostela se 
dočkaji nových povrchů. FOTO: Jiří Votoček.
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SLAVNOST 
JEŽÍŠE KRISTA,

 KRÁLE CELÉHO SVĚTA. 
ZAKONČENÍ 

ROKU MILOSRDENSTVÍ
neděle 20. listopadu
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 co nás čeká
NÁVŠTĚVA 

P. PAVLA KAFKY, 
BISKUPSKÉHO 

DELEGÁTA 
PRO EKONOMIKU 

DIECÉZE 

neděle 13. listopadu

P. Kafka bude sloužit 
všechny mše svaté 

v Kunštátě 
i Sebranicích

15:00, farní kavárna
beseda s P. Kafkou, 

informace o jeho činnosti

VÝROBA ADVENTNÍCH 
VĚNCŮ 

V SEBRANICÍCH 
sobota 19. listopadu

14:00, fara v Sebranicích

V sobotu 22. října se poprvé 
vyhrabal na světlo ve farní 
klubovně „Krtek“! Přišlo čtr-
náct dětí, aby si užili veselé 
odpoledne. Během programu 
Ivety Bašné děti vyplňovaly 
pracovní list s dušičkovou 
tématikou, pak si vyráběly 
svícínek ze skleniček s pod-
zimními listy, který mají 
s modlitbou zanést na hřbi-
tov. Nakonec si na své přišli 
i milovníci sladkostí při hře 
„Na Hamouna“ (zkuste na-
krájet čokoládu příborem!) 
a sportovci, když se pustili 
s míčem do vybíjené. Další 
setkání dětí od 1. do 4. tříd se 
chystá na 19. listopadu. Kdo 
to ještě nezkusil, ať přijde! 

Via Kintrová, Bety Lepková

Farní Krtek

ZASE U SV. STANISLAVA. P. Jan Kubát přijel v pátek 7. října do rodného Kunštátu oslavit 58. 
výročí svého kněžského svěcení a 80. narozeniny. Mši svatou celebroval latinsky, v kázání neza-
přel lásku k historii a vzpomínal na další zdejší rodáky-kněze, zejména na bratry Lepkovi. 
FOTO: Petr Sojka

V sobotu 22. října se uskuteč-
nila farní pouť ke kongregaci 
sester Těšitelek do Rajhradu. 
Při našem příjezdu nás vřele 
uvítala představená rajhradské 
kongregace sestra Františka. 
S otcem Petrem a řádovými 
sestrami jsme následně slavili 
mši svatou, po níž jsme byli 
pozváni na výborný oběd a 
posezení u kávy. Sestra Fran-
tiška pro nás měla připravenou 
i krátkou prezentaci, v níž nás 
postupně provedla dějinami 
kongregace od počátku, přes 
pohnuté období padesátých 
let až po současnost. Zmínila 
i historii kláštera, který byl 
opakovaně poničen jednak 

válkou, následně i armádou. 
Jeho rekonstrukce vzhledem 
ke všem utrpěným škodám 
dodnes neskončila. V průběhu 
naší návštěvy se nám naskytla 
i příležitost prohlédnout si zre-
konstruované prostory kláš-
tera. Po rozlučce se sestrami 
jsme v naší pouti pokračovali 
do benediktinského kláštera, 
kde jsme navštívili zdejší 
překrásnou knihovnu a rovněž 
drobné výstavy mapující výro-
bu vína či starých hraček. Po 
příjemně stráveném dni jsme 
se vrátili zpět do Kunštátu 
s nadějí, že tato návštěva snad 
nebyla poslední. 

Zbraslavečtí

Těšitelky přijaly Kunštát
Na farních webových stránkách 
je k vidění nově zpracovaná 
fotogalerie sahající od součas-
nosti až do roku 2003. Přehled-
ně řazená alba z nejrůznějších 
farních akcí lze prohlížet, 
stahovat i tisknout na adrese 
https://www.zonerama.com/
farnostKunstat. 

-red-

Letošním školním rokem pro-
plouváme pod vlajkou Starého 
zákona. Při úterních veče-
rech nad Písmem i na mších 
svatých s dětmi potkáváme 
nejvýznamnější postavy dějin 
spásy. 

Zapojena je také skupina 
letošních biřmovanců. Jeden z 
nich si v pátek vylosuje jednu 
postavu, nastuduje si o ní vše 

v bibli a ve středu poté přijde 
na „dětskou“ coby odborník 
na slovo vzatý. Tak snad i 
každý z nás bude v červnu o 
něco lépe starozákonně  orien-
tovaný. Prosíme větší děti, aby 
pomohly s nácvikem divadel. 
Sraz je každou středu v pět 
hodin odpoledne v kostele. 
Herců je stále nedostatek. 

-ml-

Nová fotogalerie

Na „dětských“ se stále hledají herci

ADVENT
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

neděle 27. listopadu,
žehnání adventních věnců 

při mších sv. 
v Kunštátě a Sebranicích

neděle 27. listopadu,
4. a 11. prosince, 

Kunštát
16:30 společná modlitba 
nešpor, 17:00 chvilka nad 

katechismem

 RORÁTNÍ MŠE SVATÁ
sobota 3. prosince, 7:00
čtvrtek 8. prosince, 6:00 

(pro děti)

ADVENTNÍ NOČNÍ POUŤ
pátek 9. prosince,
začátek po večerní 
mši svaté v 18:00


