
Drazí přátelé, farníci,
ve čtvrtek jsme oslavili jeden 
z velkých svátků církve – Svá-
tek Uvedení Páně do chrámu. 
Jedná se o událost, která byla 
do roku 1960 nazývána také 
jako Svátek očišťování Panny 
Marie.

O co jde? Připomínáme si 
událost, kdy Maria po čtyřiceti 
dnech od Ježíšova narození 
přichází do chrámu v Jeruza-
lémě, aby se rituálně očistila 
(žena byla po porodu čtyřicet 
dnů nečistá) a aby přinesla 
zástupnou oběť za svého syna 
– dvě holoubata. Podstatou 
svátku je Simeonovo prohlá-
šení o Ježíši jako světle pro 
všechny národy (Lk 2,32).

Víte, k čemu sloužily a 
slouží majáky? K navigaci 
lodí v různých komplikova-
ných oblastech, kde hrozí 
nebezpečí, že loď narazí do 
pevniny nebo na skaliska či 
najede na mělčinu. Postupem 
času byl vytvořen systém, 
který musí kapitán lodi znát, 
aby věděl kudy a kam. Ne-
stačí vědět, že maják slouží 
k navigaci, to je málo. Nestačí 
vědět, že když maják svítí, 
hrozí nebezpečí. To loď ještě 
neochrání a rozhodně to příliš 
nepomůže ke správné orienta-
ci. Je třeba znát víc – každý 
maják má svou barvu, každý 
barevný signál znamená něco 
jiného. Stejně tak nestačí jen 
vědět, že Kristus je světlem 
našeho života, ale je třeba 
vědět kdy a v čem… a jak nás 
toto světlo, případně jeho další 
světelné signály, vedou do 
přístavu Boží náruče… Skrze 
co? Zakončím to slovy Jana 
Wericha: „Čtěme Bibli tam to 
všechno je…“

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra
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Den po kunštátské pouti, která 
letos vychází na neděli 7. květ-
na, začíná týdenní farní cesta 
po severozápadní Francii. 
Zájemci se mohou přihlašovat 
do konce února u P. 
Petra Košuliče.

Poutní místo 
Lisieux, proslave-
né postavou svaté 
Terezičky, pobřeží 
Atlantického oce-
ánu v Normandii, 
hora sv. Michala s 
klášterem a řadou  
dalších památek, 
pláž Omaha, kde se 
v roce 1944 vylodi-
li spojenci, známá 
provincie Bretaň, 
ale i hlavní město 
Paříž s obrazárnou v 
Louvru, Eiffelovou věží nebo 
katedrálou Notre Dame. To 
je zdaleka neúplný výčet cílů 
čekajících na účastníky letoš-
ního farního putování. 

Celá cesta bude v režii 
cestovní kanceláře, začne v 
pondělí 8. května odpoledne 
odjezdem z Kunštátu a skončí 
v neděli 14. května na stejném 

místě. Pojede se autobusem 
přes Německo, přičemž je tře-
ba počítat se dvěma nočními 
přejezdy. 

Ve Francii účastníky čekají 
čtyři noclehy v hotelech. Z 

pátku na sobotu pořadatelé 
objednali ubytování na samém 
předměstí Paříže, aby pak celá 
sobota mohla být věnována 
prohlídce této metropole.

Cena poutě činí 
sedm tisíc nebo 
sedm tisíc čtyři 
sta korun – podle 
druhu hotelových 
pokojů. Zahrnuje 
autobusovou do-
pravu, ubytování,  
pojištění a služby 
průvodce. Neza-
hrnuje snídaně, ty 
se dají za příplatek 
objednat, ani vstupy 
do památek, na kte-
ré je potřeba počítat 

s přibližně padesáti 
eury na osobu.

Kdo se rozhodne vyrazit, 
musí do konce měsíce ode-
vzdat závaznou přihlášku a 
zálohu tři tisíce korun. 

-red-

Farníci vyrazí v květnu do Francie 

AKVABELY. Publikum na farním plese nejvíc rozesmáli muži v cykloplaveckých úborech. Více 
uvnitř listu. FOTO: Petr Sojka.

KATEDRÁLA NOTRE DAME V PAŘÍŽI.



 sloupek
Ijáček kontra Radovan

Když malý Radovan z knihy 
Radovanovy radovánky spadl 
do kopřiv, pomyslel si jen: Ty 
ty kopřivy dneska ale parádně 
pálí. Zato když jste Ijáčkovi 
z Příběhů o Medvídkovi Pú 
popřáli dobrý den, povzdechl si  
vždy: Hm, jen jestli bude dobrý, 
nejspíš ne. Dva naprosto odlišné 
životní postoje, dva póly, mezi 
nimiž kmitá často každý z nás. 
Uprostřed Evropy, kde už sedm-
desát let nebyla válka, hladomor 
ani mor a téměř třicet let máme 
svobodu. A přesto v duchu stále 
válčíme a nejvíc sami se sebou. 
Ano, je toho často moc, nad 
hlavu. Když si takto stěžovaly 
Misionářky lásky matce Tereze, 
přidala jim jednu hodinu adora-
ce navíc. To mne docela inspiro-
valo. A tak když mám pocit, že 
je toho doma na mě nějak moc, 
nejlepší je pozvat na návštěvu 
další děti. A jen co ty vypůjče-
né odejdou, pocítím ohromnou 
úlevu a vděčnost za naši malou 
klidnou rodinu. Nebo když jsem 
vynervovaná, že se nemůžeme 
zbavit vyrážky, stačí zajet do 
dětské nemocnice a rozhlédnout 
se po chodbách. Stačí změnit 
perspektivu a šíři pohledu a 
člověk je rázem vděčný. Proč 
asi naše babičky říkali tak často 
ve vypjatějších situacích: Nikdy 
není tak špatně, aby nemohlo 
být hůř.

Zatímco klasikové říkají 
nejen mládeži školou povinné: 
Se učit, se učit se učit, mantrou 
křesťana by mohlo být třeba 
mezinárodní: Senkjů, senkjů, 
senkjů! 

Třeba jako naši kočovnější a 
opálenější spoluobčané. V jejich 
lidové písni se vesele zpívá: V 
privoze sa dneska nic nestalo, 
šalalaj, ramalaj eee, eee, už to 
tak vypadalo, nakonec sa tam 
nic nestalo. A nebo vstupme 
v této mezidobní době veselí a 
plesání do školy svatého Fran-
tiška, jehož spiritualitu nádher-
ně vystihuje anekdota, kde jde 
František lesem a najednou se 
mu na hlavu s odpuštěním „vy-
plkne“ pták. František pozvedne 
oči vzhůru k nebi a vroucně pro-
nese: Děkuji ti, Pane Bože, že jsi 
kravám nestvořil křídla.

Monika Lepková
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O víkendu 7. a 8. ledna 
proběhla v Kunštátě a okolí 
tradiční Tříkrálová sbírka. 
Z celého srdce děkujeme za 
finanční příspěvky, kterými 
můžeme pomoci v našem kraji 
potřebným. Děkujeme za vaše 
otevřená srdce a radujeme se z 
dobrých lidí v našem městě, 
kteří okolo sebe roznáší dob-
ro, za dárce, za všechny, kteří 
koledovali a za organizátory v 
čele s Maruškou Kotoučkovou 
a Hankou Šafářovou. 

Zároveň se omlouváme 
těm, kteří se návštěvy tříkrálo-
vé skupinky nedočkali. Kvůli 
nedostatku koledníků se bo-
hužel stejně jako v minulých 
letech nepodařilo pokrýt celé 
město a obejít všechny do-
mácnosti. 

Ještě jednou díky vám 
všem, vybralo se krásných 51 
667 korun. Tyto prostředky 
se spolu s ostatními penězi 
shromážděnými na Blanen-
sku použijí hlavně na nákup 
kompenzačních pomůcek pro 
hospicovou péči, na podporu 
začleňování rodin ohrožených 

sociálním vyloučením, na po-
moc dětem z azylových domů 
či lidem v sociální nouzi a v 
neposlední řadě na podporu 
dobrovolnického centra.

V okrese Blansko se do-
hromady vybraly skoro dva 
miliony korun. Pro srovnání 

uvádíme dílčí výnosy v okol-
ních obcích: Blansko – 154 
tisíc, Boskovice – 66 tisíc, Le-
tovice – 77 tisíc, Velké Opato-
vice – 86 tisíc, Rájec-Jestřebí 
– 74 tisíc, Olešnice – 40 tisíc, 
Lysice – 41 tisíc.

Miroslava Líkařová

V sobotu 7. ledna proběhl už 
čtvrtý ročník farního plesu.  
Zájem byl opravdu veliký, 
vstupenky byly vyprodány již 
v předprodeji, veškerá místa 
byla obsazená nejen na sále, ale 
i v přísálí a na podiu. Letos nám 
poprvé hrála skupina Arcus, 
která vsadila na české písničky, 
což s povděkem přijala velká 
část návštěvníků, kteří pravi-
delně plnili parket až téměř do 

třetí hodiny ranní. Bohaté ob-
čerstvení poskytl bar i prodej 
výborných zbraslavských ko-
láčků a jednohubek. V tombole 
se letos objevilo neuvěřitelných 
350 cen. O zpestření programu 
se postarala paní Kabelková, 
která nám předvedla taneční 
vystoupení s barevnými koule-
mi.  Vrcholem plesu, na který 
se každý těší, bývá vystoupení, 
které nacvičují samotní farníci. 

Letos se jednalo o provedení 
Labutího jezera v podání mlá-
dežníků a ukázku z cyklopouti 
mužů, kteří nejenže přijeli na 
sál na kolech, ale také před-
vedli  akvabelistickou sestavu 
v jedovnickém rybníku. Za tím, 
že se vše podařilo, stojí určitě 
požehnání shůry, ale i  práce 
mnoha lidí, kterým patří naše 
velké poděkování.

Helena Videmanová

Na farním plese se tančil balet a jezdilo na kole

Tříkrálová sbírka: V Kunštátě přes padesát tisíc

V pátek a sobotu 10. a 11. 
února máme jako věřící mož-
nost setkat se  v Brně s no-
vým pomocným biskupem 
brněnské diecéze P. Pavlem 
Konzbulem. V pátek odpoled-
ne povede duchovní obnovu 
určenou mládeži (studentům 
nebo starším žákům), v sobo-
tu se bude celý den věnovat 
dospělým. Setkání s mladými 
proběhne v aule Biskupského 

gymnázia v Barvičově ulici, 
sobotní pak v kině Scala na 
Moravském náměstí. Oba dny  
mají téma shodné s Konzbu-
lovým biskupským heslem: 
„Cesta, pravda a život“. Je to 
příležitost uvědomit si, jaké 
cesty jsme si zvolili, jak je pro 
nás důležité hledání pravdy a 
jak bohatý život můžeme na-
vzdory okolnostem žít. Pravda 
evangelia může být i naší 

pravdou, směrovkou našich 
cest i pramenem života. 

Obnovu pořádá Nadace 
Credo, účastnický poplatek je 
sto korun pro dospělé a polo-
vina pro studenty (na sobotu 
se dá předem objednat i oběd). 
Přihlásit se můžete u Nadace 
Credo, plakátky s kontakty a 
programem obnovy najdete na 
stolku za vchodem do kostela.

-ik-

Potkejte se s biskupem Pavlem

SLUNEČNO, ALE ZIMA. Jedna ze skupinek obcházela v ne-
děli 8. ledna i náměstí Krále Jiřího. Teploměry ukazovaly kolem 
minus deseti stupňů. FOTO: Monika Lepková.
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SVÁTOST SMÍŘENÍ

Děti
středa 17:30 – 18:00

Dospělí, zejména ti, kteří 
chtějí přijmout sv. 

pomazání nemocných

středa 19:00 – 20:00
pátek 17:00 – 18:00

PŘÍLEŽITOST 
SVÁTOSTI 
SMÍŘENÍ
Sebranice

čtvrtek 17:30 – 18:00 
a po mši sv. dle potřeby

DEN NEMOCNÝCH
VE FARNOSTI

neděle 12. února, při mších 
sv. v Kunštátě a Sebranicích 

udílení svátosti pomazání 
nemocných. 

Podmínkou je přijetí 
svátosti smíření 

(v předchozím týdnu).

FOTKY Z  FARNÍCH AKCÍ 
POSÍLEJTE NA 

sojka@kunstat.cz

Příprava na tuto slavnost 
začne setkáním rodičů dětí 
třetích tříd s panem farářem 
15. února. Děti by měly znát 
Desatero, základní modlitby 
(Otčenáš, Zdrávas, k Andělovi 
strážnému), naučit se orien-
tovat v částech mše svaté, 
zvládnout přípravu na svátost 
smíření a vyznat se v prostředí 
kostela. Výuka náboženství 
ani bezprostřední příprava 
nemůže rozvíjet znalosti dětí 
tam, kde by chyběly základy. 
Pokud si rodiče přejí, aby 
se děti na tuto svátost dobře 
připravily, měli by počítat 
s vlastním zodpovědným pří-
stupem i aktivitou. Je to dobrá 
příležitost pro celou rodinu 
k rozšíření znalostí a obnove-
nému přístupu ke svátostem. 
Vlastní svátek bychom měli 
slavit s dětmi v naší farní ro-
dině 28. května.

-ik-

Začína příprava 
na první svaté 
přijímání

K radosti a svátku všech Ra-
dovanů byl v našem kostele 
14. ledna koncert. Sešly se 
dva smíšené pěvecké sbory 
– kunštátský Tacet a boskovic-
ký Janáček. Obě tělesa spojuje 
kromě nadšení a volnočasové-
ho zaměření osoba sbormistra 
a dirigenta Františka Ostrého. 
Ačkoliv mají zcela odlišnou 
délku existence i jiný počet 
členů, předvedly úžasné vý-
kony v bohatém programu 
s vánočními i historickými 
skladbami. Mistrným hraním 
na varhany prokládal zpěv 

brněnský varhaník Ivo Bartoš. 
Oba sbory překvapily i tím, že 
ve svých řadách hostí nejedno-
ho hráče na hudební nástroj a 
krásné sólové hlasy, kterým 
na kráse neubralo ani občasné 
zaváhání vyrovnané opravdo-
vostí přednesu.

Obavy pořadatelů, zda po-
čet účinkujících nepřevýší ra-
dikální počet naslouchajících, 
se naštěstí nenaplnily. Byla by 
škoda plnit náš kostel hudbou 
bez možnosti naplnit bohatým 
zážitkem skrze uši také duši.

-ik-

Vánoční čas skončil koncertem

I letos pro nejmenší děti při-
pravujeme přífarní tábor. Děti 
ve věku čtyři až šest let se 
tentokrát můžou těšit na ne-
zapomenutelnou Cestu kolem 
světa za pět dní. Společně se 
vydáme na putování za indi-
ány i do hlubokých pralesů, 
do horké pouště nebo třeba 
za Eskymáky až k mrazivému 
polárnímu kruhu. Cestou si 
zazpíváme nejrůznější písnič-
ky, budeme ochutnávat místní 
speciality, vyrobíme si zajíma-
vé nástroje, a určitě potkáme 
spoustu pozoruhodných lidí i 
zvířat. Celosvětová jízdenka 
je platná v termínu 21. – 25. 
srpna tohoto roku vždy od půl 
osmé ráno do pěti hodin. Ná-
stupní i výstupní stanice – fara 
Kunštát. Jízdenkový formulář 
naleznete v kostele v Sebra-
nicích i v Kunštátě, vyplněný 
jej odevzdávejte otci Petrovi 
nebo Markétě Mynaříkové. 
Kapacita dopravních prostřed-
ků omezena! 

Markéta Mynaříková

Chystá se přífarní 
tábor

Letos již tradičně proběhnou 
u nás ve farnosti letní dětské 
tábory s pomocí Kolpingovy 
rodiny Kunštát. První tábor  
bude ve dnech 8. – 16. čer-
vence pro starší děti (pátá 
až devátá třída), druhý – pro 
mladší děti od první do čtvrté 
třídy – proběhne od 16. do 22. 
července. Oba tábory budou 
na Orlím hnízdě ve Pstružím. 

Václav Líkař

Letní tábory 
budou letos
v Beskydech

NOVÍ MINISTRANTI. Josef Dostál (vlevo) a Vojtěch Mareček 
se v lednu stali plnohodnotnými pomocníky u oltáře. Při obřa-
du, který se odehrál během mše svaté pro děti, složili do rukou 
otce Petra slavnostní slib a oblékli bíločerný ministrantský oděv. 
Kluci se na tuto událost připravovali několik měsíců. Učili se 
nejenom úkony, jak držet misál, kdy zvonit nebo nosit svíce, ale 
museli zvládnout i správné pojmenování liturgických předmětů.
FOTO: Marek Lepka
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 co nás čeká
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY 

NA PRVNÍ SVATÉ 
PŘIJÍMÁNÍ

středa 15. února 
17:00, farní kavárna

POPELEČNÍ STŘEDA
středa 1. března

Mše svatá s udělováním 
popelce

17:00 Sebranice
18:30 Kunštát

HOSTÉ 
POSTNÍCH PÁTKŮ 

V postním období bude na
 každý páteční večer pozván 

do farnosti kněz odjinud.

Program
17:30 svátost smíření

18:00 mše svatá
18:45 duchovní slovo na půst

Prvním hostem bude
v pátek 3. března

P. PAVEL KAFKA.

V dalších týdnech se můžete 
těšit na blanenského faráře 

P. Jiřího Kaňu 
a účast přislíbil i nový 

pomocný biskup 
Mons. Pavel Konzbul.

V sobotu 9. prosince se v ka-
várně na faře sešli členové 
Kolpingovy rodiny Kunštát 
na výročním setkání. Po for-
malitách, zprávě o činnosti 
za rok 2016 a odstoupení 
předsednictva, došlo na volbu 
nového vedení KR. Protože 
se nenašel nikdo ze střední 
generace ochotný ujmout se 

funkce, byli do předsednictva 
zvoleni nejmladší dospělí, vět-
šinou kunštátští studenti. Jsou 
sice mladí ale zkušení vedoucí 
letních táborů. Dále by chtěli 
pokračovat v pořádání dět-
ských táborů a ve spolupráci 
s farností s organizací kroužků 
na faře. První velkou připravo-
vanou akcí bude maškarní ples 

Šibřinky. 
Novým předsedou KR byl 

zvolen Michael Král a jedna-
telem Petr Sojka.

Přejeme jim mnoho úspě-
chů, dobrých nápadů a hodně 
ochotných pomocníků při čin-
nosti v Kolpingově díle.

za bývalé předsednictvo 
Alois Havelka

Kolpingova rodina omladila vedení

NOVÁ KREV. Do předsednictva Kolpingovy rodiny nastoupili Petr Sojka, Václav Hasoň, Václav 
Líkař, Aneta Konečná, Roman Stejskal, Iveta Bašná, Michael Král. FOTO: Alois Havelka.

Generální vikář 
Brněnské diecéze

 MONS. JIŘÍ MIKULÁŠEK
 slaví v neděli 5. února 

75. narozeniny.

Srdečně 
blahopřejeme.

Srdečně zveme hráče a diváky na
DĚKANÁTNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ 

PRO KLUKY I HOLKY
VE VĚKU 9 – 14 LET

neděle 12. února,  13:00 – 18:00, sportovní hala Kunštát


