
Drazí přátelé, 
nastalo jedno z nejkrás-
nějších období roku. Doba 
Postní je krásné období, 
ve kterém se probouzí pří-
roda kolem nás k životu. 
A právě půst je obdobím, 
kdy bychom se i my měli 
znovu probudit k životu. 
Půst, jak ho chápe církev, 
je nikoliv jen odříkání si 
něčeho, ale především 
objevení kořenů, odhalení 
kořenů našich životů. Ko-
řenů našich slov, kořenů 
našeho jednání, kořenů 
našeho myšlení, kořenů 
našeho životního stylu. 
Odhalení, tedy odkrytí 
a odstranění zbytečných 
nánosů. Objevit, odstranit 
a obnovit… to je poslání 
půstu. Skrze modlitbu 
objevit, skrze půst odstra-
nit, skrze dobré skutky 
obnovit…  Modlitbou a 
rozjímáním můžeme od-
halit to, co nás od Boha a 
bližních vzdaluje, co brání 
našemu vztahu a lásce 
k nim. Půstem to můžeme 
začít odstraňovat, vzdát 
se zbytečností, nebo od-
mítnout to, co je přímo 
špatně. Dobrými skutky 
a dobrými rozhodnutími 
obnovit svůj vztah k Bohu 
i druhým lidem. Kéž vám 
Bůh žehná k tomu, abyste 
to dokázali, a když už ne 
dokázali, tak abyste aspoň 
začali…

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra
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Příběh o boháči a chudém 
Lazarovi z šestnácté kapitoly 
Lukášova evangelia se stal 
pilířem letošního poselství pa-
peže Františka k postní době. 
Biblický text poskytuje podle 
Svatého otce klíč k pochopení 
toho, co máme dělat, abychom 
dosáhli pravého štěstí a věčné-
ho života, a povzbuzuje nás 
k upřímné konverzi.

První závěr, který podoben-
ství předkládá, je výzva otevřít 
srdce druhému člověku a uznat 
jeho hodnotu, protože každý 
člověk, i ten nejposlednější, je 
pro nás darem – podobně jako 
Lazar měl být darem pro bohá-
če. „Každý život, jenž nám jde 
naproti, je darem a zaslouží si 
přijetí, úctu a lásku. Boží slovo 
nám pomáhá otevřít oči, aby-
chom přijímali život a milovali 
ho, především když je slabý,“ 
říká papež Franstišek.

Druhá výzva je varová-
ním, které plyne z pozorného 

sledování postojů a chování 
boháče. Právě v něm se uka-
zuje porušenost způsobená 
hříchem. Přesněji řečeno bo-
háč „trpí“ hned třemi vážnými 
nemocemi: láskou k penězům, 
marnivostí a pýchou. Papež 
připomíná myšlenku apoštola 
Pavla, že kořenem všeho zla 
je láska k penězům. „Ta je 
hlavním motivem korupce a 
zdrojem závisti, hádek a po-
dezírání,“ dodává František s 
tím, že místo toho, aby se nám 
peníze staly nástrojem služby 
pro konání dobra a vytváření 
solidarity s druhými, mohou 
nás i celý svět zotročovat lo-
gikou sobectví, jež nenechává 
prostor lásce a je překážkou 
pro mír. 

Boháčova marnivost se pak 
projevuje v okázalém předvá-
dění toho, co si může dovolit, 
zatímco ve skutečnosti je život 
tohoto muže vnitřně prázdný,  
uvězněný ve vnějškovosti a 

povrchnosti. Třetí nemoc – pý-
cha – je nejhorší.  Pro člověka 
zkaženého láskou k bohatství 
neexistuje nic jiného než jeho 
„já“, a proto lidé kolem něj 
jsou mimo jeho zorný úhel. 
„Připoutanost k penězům plo-
dí určitý druh slepoty: boháč 
nevidí hladového chudáka, po-
setého ranami a vyčerpaného 
svým ponížením,“ zdůrazňuje 
římský biskup.

Závěr  poselství odhaluje, 
že hlavní problém boháče spo-
číval v tom, že nenaslouchal 
Božímu slovu, což ho dovedlo 
k lhostejnosti vůči Bohu a k 
pohrdání druhým člověkem. 
„Kéž nás vede Duch Svatý, 
abychom šli po cestě obrácení 
a znovu objevovali dar Božího 
slova, abychom byli očištěni 
od hříchu, který nás oslepuje, 
a sloužili Kristu přítomnému v 
potřebných bratřích,“ vyprošu-
je Svatý otec. 

-red-

Papežem doporučená četba: podobenství o boháči a Lazarovi

ČIŇ POKÁNÍ A VĚŘ EVANGELIU. Ke mši svaté zahajující na Popeleční středu období čtyřice-
tidenního půstu patří udílení popelce. FOTO: Marek Lepka



 anketa sloupek
O ekumeně
Ačkoli již nastala postní doba, 
chtěl bych se podělit o jeden 
předvánoční zážitek. Někdy 
na podzim ke mně interne-
tovými cestami doputovala 
výzva jisté boskovické dívči-
ny, o níž jsem již věděl, že je 
nadána mnohými charizmaty, 
leč osobně jsme se neznali. 
Výzva byla uvozena obdivem 
k meditativní sborové skladbě 
O magnum mysterium od 
amerického skladatele Mor-
tena Lauridsena a obsahovala 
přání si toto dílko zase jednou 
zazpívat. Jenže ke sborové 
skladbě potřebujete sbor. Na-
jde se tedy alespoň šestnáct 
zpěváků, kteří by byli ochotni 
se v předvánočním shonu se-
jít, nacvičit v několika zkouš-
kách ne zrovna nejsnadnější 
kus, na dvou třech místech 
jej veřejně zazpívat a pak zase 
vše nechat tiše rozplynout? 
Jen pro to kouzlo okamžiku? 
Na první pohled bláznivý vý-
křik do internetového vesmíru 
– tak se ukaž facebooku, co 
umíš! Nebudu napínat – po-
vedlo se. Prožili jsme báječ-
nou druhou adventní neděli 
se zpěvem dopoledne na bo-
hoslužbě ČCE v Boskovicích, 
v poledne před Kafé za rohem 
kolemjdoucím pro radost a 
večer ve sboru Církve bratr-
ské v Letovicích. Na tu chvíli 
vznikla nepravděpodobná, ale 
přesto funkční societa lidí 
navzájem odlišných věkem, 
bydlištěm, hudebními zkuše-
nostmi i vyznáním.

A právě ekumenický roz-
měr se mi na této akci velmi 
líbil. Byla to totiž ekumena 
přirozená, vzniklá jakoby 
mimoděk, jako vedlejší pro-
dukt. Tady se, myslím, něco 
podstatného otevírá. Nemu-
síme čekat, až se teologové 
z různých stran dohodnou, 
jak je to např. s přítomností 
Krista v eucharistii (stejně 
se nedohodnou). Už dnes je 
možné budovat „ekumenu 
zdola“, ekumenu lidskou, 
přátelskou a radostnou. Při-
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pomeňme k tomu slova ze 
společného prohlášení papeže 
Františka a předsedy Světové 
luterské federace, reverenda 
Younana, z října minulého 
roku, které vydali u příležitos-
ti nadcházejícího 500. výročí 

reformace: „Apelujeme na 
všechny luteránské i katolické 
farnosti a komunity, aby byly 
odvážné a kreativní, radostné 
a plné naděje a nadále se na-
sazovaly v tomto velkolepém 
dobrodružství, jež nás čeká. 

Spíše než minulé konflikty ať 
nás božský dar jednoty mezi 
námi vede ke spolupráci a 
prohlubování naší solidarity.“ 
A G. B. Shaw by dodal: Kde 
je vůle, tam je i cesta.

Jiří David

Postní dobu s dětmi letos 
prožijeme v duchu putování. 
Stejně jako izraelský národ 
putoval s Mojžíšem, aby se 
naučil žít podle Božího slova 
a vnímat Boží lásku, budeme i 
my putovat společně s Ježíšem 
z našeho kostela až do daleké-
ho Jeruzaléma, abychom po-
znali jeho slova a lásku, kte-
rou nám nabízí. Na této cestě 
se seznámíme s poselstvím 
jednotlivých postních nedělí 
i Velikonoc. Zastavíme se 
například na poušti, hoře Pro-
měnění, v Sycharu, u rybníka 
Siloe, v Betánii a Jeruzalémě, 
kde naše cesta končí. Všechny 
příběhy, se kterými se děti 
seznámí, uslyšíte každou ne-
děli v evangeliu. Jako správní 

cestovatelé děti dostanou i 
svůj cestovní pas, do kterého 
budou každou neděli sbírat 
razítka. K tomuto cestovnímu 
pasu dostanou i knížku s pří-
běhy a úkoly na každý postní 
týden, aby se tak mohli lépe 
zapojit do poselství postní 
doby. I vy dospělí se s námi 
můžete vydat na tuto dlouhou 
cestu plnou dobrodružství 
a prožít postní dobu trochu 
jinak. Můžete sledovat, kde 
se zrovna nacházíme a to na 
naší mapě v kostele, na kterou 
si děti za každou účast na mši 
mohou nalepit svůj kamínek. I 
vy tak můžete být spolu s ná-
mi a Ježíšem „na cestě“ od 
sobectví k lásce. 

Iveta Bašná

Děti čeká postní putování do Jeruzaléma

Mladí kluci a děvčata, kteří 
se ve farnosti chystají na při-
jetí svátosti biřmování, prožili  
společný víkend v Hustope-
čích, kam je doprovázel P. 
Košulič. Po návratu jsme se 
ptali:
Jak ti společně  strávený čas 
pomohl v přípravě?

Jirka VOTOČEK 
Podle mě největší přínos této 
víkendovky byl, že se stmelil 
kolektiv, jak po kamarádské, 
tak i po duchovní stránce.

Barbora ČECHOVÁ 
Víkend v Hustopečí byl skvě-
lý v tom, že jsme se všichni 
biřmovanci mohli lépe poznat 
a utvořit ještě lepší společen-
ství. Z celého víkendu si odvá-
žím spoustu úžasných zážitků 
a zase o něco bližší vztah k 
Bohu. 

Klára PAŘÍZKOVÁ 
Víkend v Hustopečích byl 
super. Více jsme se navzájem 
poznali. Mně osobně pomohl 
tento víkend uvědomit si, proč 
a za jakým účelem k biřmová-
ní jdu. 

Katka HLADILOVÁ 
Myslím, že víkendovka v 
Hustopečích nám pomohla víc 
se poznat. Je rozdíl mezi tím, 
když někoho vidíte jen na dvě 
hodiny v pátek večer a skoro 
se spolu nebavíte, a když spo-
lu strávíte víkend, hrajete hry 
a navzájem spolupracujete. 
Výborná byla i pizza a ochut-
návka vín. Ti, kteří nejeli, mů-
žou jen litovat.

Petr BUDIŠ 
Víkend mi pomohl tak, že jsem 
se lépe poznal s ostaními.
připravila Karolína Šafářová

V neděli 26. února se nám 
před oltářem v kostele obje-
vila řada jedenácti nádobek 
na olej barevně označených 
jmény. To proto, aby děti, kte-
ré se připravují na první svaté 
přijímání, nasbíraly dost oleje 
dobré vůle, trpělivosti, zbož-
nosti a lásky do svých životů. 
Příprava na tuto slavnost ale 
není jen soukromá záležitost 
dětí, které se nám představily, 
ale pro nás ostatní také příleži-
tostí obnovit své vlastní úsilí. 
Ano, můžeme přemýšlet nad 
tím, kolik nám kde chybí nad-

šení, lásky, úcty a postní doba 
je k tomu nanejvýš vhodná, 
ale pokud jsou naše nádobky 
na olej prázdné, možná je čas 
posadit se jako slepý Bartima-
os na cestě do Jericha a čekat, 
až kolem půjde Pán, aby se 
nás zeptal „Co chceš, abych 
pro tebe učinil?“. Dobře si 
promysleme, co chceme, aby 
pro nás Ježíš udělal a jaké 
dobro chceme získat pro naše 
děti. Pak se nemůžem minout 
cílem. Ani v postní době, ani 
v životě.

Irena Kintrová

Začala příprava na první svaté přijímání

Už jsme si zvykli, že na Br-
něnském biskupství na nás 
obyčejné věřící pamatují a 
pro adventní a postní dobu 
nás vybavují sešitkem, který 
nás provede dobou připrav 
na svátky. Ani letos nebude 
chybět „Malý průvodce postní 
dobou 2017“, který už najdete 
volně k rozebrání v našem 

kostele u vchodu. Najdete 
v něm na každý všední den 
jeden biblický citát z liturgic-
kých textů daného dne a jeden 
impulz k zamyšlení. Autorem 
doprovodných textů je gene-
rální vikář brněnské diecéze 
Mons. Jiří Mikulášek. Pro ty, 
kdo místo papíru radši jezdí 

Průvodce na postní dobu 

DOKONČENÍ NA 3. STRANĚ
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DOKONČENÍ ZE 2. STRANY

PÁTEČNÍ POSTNÍ OBNOVY V KUNŠTÁTĚ
Během letošní postní doby jsou pro nás připraveny páteční duchovní obnovy. Můžeme se těšit 
na přítomnost několika kněží naší diecéze, jedno z pozvání přijal i nový pomocný biskup. Od 

17:30 bude možnost svátosti smíření, v 18:00 bude slavena mše svatá, po které bude následovat 
promluva zakončená adorací. Tématem promluv budou jednotlivé části  svátosti smíření.

3. března – P. Pavel KAFKA – zpytování svědomí
10. března – P. Petr KOŠULIČ – lítost, předsevzetí

17. března – Mons. Pavel KONZBUL – vyznání hříchů
24. března – P. Jiří KAŇA – rozhřešení, odpuštění

31. března – P. Roman KUBÍN – pokání, zadostiučinění

Naše společné odpoledne pro-
běhlo první sobotu v únoru, 
kdy jsme se sešli na faře v ne-
vídaném počtu, a to jedenácti 
dětí ze Sebranic a okolních 
vesnic. Celé toto odpoledne 
bylo protkané tématem mi-
losrdný Samaritán. Nejdříve 
jsme se seznámili s příběhem 
Samaritána, který pomohl 
okradenému a zbitému muži. 
Děti jsme na toto téma pěkně 
otestovali, a jelikož máme ve 
farnosti jen šikovné a chyt-
ré hlavy, všechny dokázaly 
rozumně odpovídat. Později 
jsme řekli dětem něco o Iti-
kele, kterou má naše farnost 
adoptovanou a které se pravi-
delně posílají peníze na studi-
um. Děti její příběh moc zaujal 
a nakreslily jí obrázky, které 
budou odeslány s příštím do-
pisem. Společně jsme strávili 
nějaký čas venku hraním nej-
různějších her. Společně jsme 
se nasmáli, modlili a tvořili. 
Maminky zase nezklamaly, 
aby jejich děti při zábavě ne-

trpěly hlady, napekly spoustu 
dobrot a tímto jim děkujeme, 
že naplnily naše vyhládlá bři-

cha. Odpoledne jsme si moc 
užili a už se těšíme na další! 

Lenka Čechová 

Odpoledne pro děti tentokrát o milosrdenství a Itikele

KRESLENÍ PRO ITIKELU. FOTO: archiv.

Dne 4. února se konalo první 
setkání sebranické mládeže 
v novém roce. Toto setkání 
přineslo množství radosti, her, 
smíchu, poznatků z víry, ale i 
mnoho změn a obnov. Chtěla 
bych se zmínit, že v naší far-
nosti je jeden člověk, kterému 
se od Boha dostává obrovské-
ho požehnání a Bůh si ho v na-
šem společenství neuvěřitel-
ným způsobem používá. Je to 

moje sestra Kristýna. Neustále 
vidím, jak na ní Ježíš pracuje, 
že Duch Svatý koná úžasné 
věci, a že skrze ni mění naše 
společenství v něco význam-
ného a krásného. Dočkali jsme 
se nových změn. Např., že se 
budeme scházet každý měsíc 
a každé setkání ponese určité 
téma. Další zavedená změna 
je, že se budou scházet ti, kteří 
o to stojí. A je jedno, jestli nás 

bude patnáct nebo tři. „Neboť 
kde jsou dva nebo tři shromáž-
děni ve jménu mém, tam jsem 
já uprostřed nich.“(Mt 18, 20-
20) Jsem šťastná, že můžeme 
tvořit jeden celek a být spolu, 
že tím můžeme společně Bohu 
sloužit a oslavovat ho! 

Zase jsme o krok dál. A už 
se nemůžu dočkat, co všechno 
pro nás má Bůh připravené!

Dominika Čechová

Na postní setkání 
mládeže můžou 
i dospělí
Zažít noční křížovou cestu, 
setkat se s vrstevníky z okol-
ních farností, poslechnout si 
zamyšlení P. Tomáše Kouma-
la na téma křížová cesta a ob-
rácení, přespat na faře v Oleš-
nici. To vše, něco z toho nebo 
i něco navíc může zažít každý 
mladý člověk, kterému už 
bylo třináct let, na postním 
děkanátním setkání mládeže 
v  Olešnici. Sraz je v sobotu 
1.  dubna v půl páté odpoled-
ne v olešnickém kostele.

Vše začne promluvou 
otce Tomáše, potom bude 
přesun na faru, kde proběhne 
všemožné seznamování se, 
práce ve skupinkách, pří-
prava křížové cesty a večeře 
z vlastních zdrojů. V deset 
večer bude zahájena křížová 
cesta přírodou se zastaveními 
nedávno vybudované křížové 
cesty věnované bolestem 
regionu Olešnicka. Do této 
pobožnosti se mohou zapojit 
i dospělí, rodiče a přátelé 
účastníků. Tito si pak mohou 
svoje ratolesti odvést domů 
buď po skončení křížové ces-
ty, nebo je vybavit spacáky a 
karimatkami a vyzvednout si 
je až po ranní mši svaté, kte-
rá bude v neděli ráno rovněž 
v olešnickém kostele. Zájem-
ce z Kunštátu a Sebranic je 
nutné nahlásit do 26. března 
panu faráři Košuličovi. 

Monika Lepková

Bůh pracuje…

prstem po displeji, existuje i 
elektronická verze pro Andro-
id (Google Play). A pro ty, na 
které se displej nebo sešitek 
nedostal, ale mají přístup k tis-
kárně, se pak na stránkách bis-
kupství nabízí ještě dokument 
v PDF formátu. Nakonec nám 
kromě tohoto průvodce zbývá 
už jen sehnat trochu času a 
hodně silné vůle v započaté 
bohulibé cestě s texty vytrvat 
až do cíle. Ale jaká příprava... 
takový výsledek!

-ik-
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 co nás čeká
POBOŽNOST

KŘÍŽOVÉ CESTY
povedou v postní době jed-

notlivé skupiny
neděle v 15:00

5. března – ministranti 
12. března – děti 

19. března – manželé 
26. března – biřmovanci 

2. dubna v 16:00 – akolyté

VYPRODÁNO. Na tradiční maškarní ples šibřinky si našlo cestu okolo tří set kunštátských i přes-
polních návštěvníků. Celým večerem nás provázela a výbornou atmosféru připravila kapela Arcus. 
K plesu patří tombola, ve které bylo necelých dvě stě cen. Všem dárcům děkujeme. Poděkování si 
zaslouží také všichni, kteří přišli v masce nebo i bez. Na všechny se těšíme opět za rok na šibřinkách 
2018, které již tradičně proběhnou v sobotu před popeleční středou. TEXT A FOTO: Michael Král.

Pokud přemýšlíme o tom, co 
nám postní doba může ukázat 
a změnit, můžeme se kromě 
úvah o tom, co bychom mohli 
postrádat (např. čas u tele-
vize, internet, jídlo, zábava) 
také zabývat tím, co dobrého 
najít místo toho. U malých i 
větších dětí je to třeba spo-
lečně strávený čas při hraní 
her, výletech nebo společném 
čtení. Kromě příběhů z bible, 
převyprávěných pro různé vě-
kové skupiny, vám představí-
me tři tipy na čtení s malými 
nebo velkými dětmi. 

Pro předškoláčky, mladší 
školáky a jejich rodiče vydalo 
Karmelitánské nakladatelství 
knížku, která by jim mohla 
pomoci lépe rozumět mod-
litbě „Otče náš“. Najdete tu 
k textu této základní modlitby 
několik krátkých vyprávění, 
které sestavil oblíbený autor 
příběhů Bruno Ferrero. My 
dospělí se Otčenáš modlíme 
se znalostí významu jednot-
livých slov, ale dětem často 
vyslovená sdělení splývají v 

„očenáš“  „nášvzdješi“  a jiné 
perly, u kterých ti malí netuší, 
co říkáme. Díky jednodu-
chým obrázkům i příběhům 
v téhle knížečce můžeme my 
rodiče dětem vysvětlit, o co 
jde. Starším dětem by po-
mohl pochopit tuto modlitbu 
například sešitek „Otče náš“ 
z časopisu Duha, kde je ke 
každé prosbě vysvětlení i úkol 
k zamyšlení. 

Výhradně pro kluky od 
devíti let a starší ve stejném 
vydavatelství připravili kníž-
ku s názvem „Drakobijce“. 
Fiktivní příběh kluka, který 
s pomocí tajemného poutníka 
poznává nástrahy života a 
objevuje sílu ctností i odvahu 
bojovat se slabostí. Objevuje 
se tu tajemný drak, který hrdi-
nu pokouší různými lákadly, 
s kterými se on učí bojovat. 
Neuvěřitelně napínavý příběh 
napsali dva lektoři slovenské-
ho hnutí „Otcové a synové“ 
Juraj Hajkovský a Marek 
Domes, vydali ji Karmelitáni 
na podzim 2016.

A ještě třetí tip – čtení pro 
mládež nebo rodiny s odrost-
lými dětmi – knížka „Tweetuj 
s Bohem“ nizozemského kně-
ze Michaela Remeryho, kte-
rou vydaly Paulínky. Využívá 
formy krátkého článku, zprá-
vy („cvrliknutí“) známého ze 
sociálních sítí, aby oslovila 
mládež vybavenou chytrými 
telefony. V krátkých článcích 
se tu odpovídá na otázky víry, 
které pokládali autorovi mladí 
a on se jim nebál poctivě od-
povídat (např. jak je důležité 
zmrtvýchvstání? Je Boží vůle, 
aby lidé umírali?). Najdeme 
tu stručné objasnění nauky 
církve, zkušenosti praktické-
ho života víry i odkazy na dal-
ší zdroje. Knížka byla dopo-
ručenou součástí přípravy na 
setkání mladých v Krakově. 

Nebojme se něčeho vzdát, 
něco opustit nebo darovat, 
vznikne tím prostor pro něco 
nového! Ano, jak říká otec 
Heryán: „Já se na postní dobu 
těším!“ 

Irena Kintrová

Čtení na postní dobu s dětmi

ODPOLEDNE PRO DĚTI 
NA FAŘE 

V SEBRANICÍCH

sobota 25. března 
od 14:00 do 18:00
TÉMA: B-------

SVÁTOST SMÍŘENÍ 
PŘED VELIKONOCEMI

neděle 2. dubna 
od 14:00 Sebranice, 

od 16:00 Kunštát

 SLAVNOST SV. JOSEFA 
pondělí 20. března

mše svatá: 18:00, Kunštát

 SLAVNOST 
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

sobota 25. března
mše svatá: 8:00, Kunštát

 KALENDÁŘ SLAVNOSTÍ
neděle 30. dubna

pouť hasičů, mše sv. v 11:00

neděle 7. května
hlavní pouť sv. Stanislava

neděle 21. května
žehnání kol, 

po mši sv. v 11:00

neděle 28. května
první sv. přijímání, 11:00,

Kunštát 

neděle 18. června
biřmování, 11:00, Kunštát


