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Biřmovanci v Itálii: hodně vydařený týden

UŽ POČTRNÁCTÉ. Tradice křížových cest přírodou z Kunštátu do Sebranic (nebo naopak) zača-
la za P. Pavla Kafky v roce 2003. Putování se vynechalo jenom jednou – kvůli sněhu v roce 2006. 
Na letošní cestu vyrazilo 112 farníků. FOTO: Radek Hanskut.

Drazí přátelé Boží. Umíte 
překročit svůj stín? Dokážete 
to? Technicky je to vlastně 
neproveditelné, protože stín 
nelze překročit. Ať dopadá 
světlo z kterékoliv strany, vždy 
svůj stín najdete. Nikdo vám 
ho „neodpáře“.

Ono rčení je metaforické. 
Každý vrháme stín, tak jako 
vrháme kolem sebe lhostej-
nost (vůči lidem, věcem, světu 
i přírodě), nezájem (míjení 
se s druhými), laxnost (o nic 
nejde, vše je relativní), po-
vrchnost (pokrytectví), pýchu 
(namyšlenost), lakomství 
(závislost na věcech), závist 
(nepřejícnost), nestřídmost 
(všechno musím mít a hned), 
hněv (prchlivost, hádavost), 
smilstvo (smyslné myšlenky) 
a lenost (pro sebe všechno, pro 
druhé nic). Vrháme tolik stínů 
– malých i velkých. Kolem 
sebe i uvnitř svého srdce.  Jak 
máme tyto stíny překračovat? 
Jak se jich zbavovat? Ježíš 
nás ospravedlňuje svou smrtí. 
Činí nás spravedlivými před 
Bohem, tzn. očišťuje nás od 
hříchů, zbavuje nás všech stínů 
kolem nás i v nás samotných. 
Tak dokážeme překročit stín… 
V tom spočívá tajemství spásy 
a vykoupení. Ne že my jsme si 
Boží odpuštění zasloužili svý-
mi silami a skutky, ale že nám 
ho Otec dal zdarma ve svém 
Synu Ježíši Kristu. Každý, kdo 
si chce Otcovu lásku zasloužit, 
a stále spoléhá na to, že Jeho 
odpuštění musí být vykoupeno 
vlastní krví, chce tím spasit 
sám sebe. Potom nepotřebuje 
Ježíše. A tak nepochopil Ot-
covu lásku… ten nikdy nebude 
mít Velikonoce, protože to jsou 
svátky vykoupených… Ra-
dostné Velikonoce.

P. Petr Košulič

Šárka STAŇKOVÁ
Dne 23. dubna jsme vyrazili 
na týdenní pouť do Itálie. 
Vydali jsme se tam, abychom 
poznali nová místa, ať už spja-
ta s životy svatých nebo jinak 
zajímavé a okouzlující stavby 
či zákoutí, která tato země 
turistům nabízí. Cesta autobu-
sem byla dlouhá a únavná, ale 
my jsme s radostí očekávali 
zastavení v Benátkách. 

Po dlouhém nabitém dni 
jsme konečně dojeli do Rieti, 
ubytovali se a společně se na-
večeřeli. Ulehli jsme ke spán-
ku a těšili se, co si pro nás tato 
zajímavá země připravila.

Vít SUCHOMEL
V pondělí jsme časně ráno 
dorazili do italského přístavu 
Punta Sabioni, kde jsme vy-
čkali na loď a vypluli směr 
Benátky. Benátky byly v 

ranních hodinách vylidněné a 
prázdné, takže to vypadalo na 
klidný den bez hromady lidí. 
Ale opak byl pravdou. Během 
chvilky se probudily a zaplnily 
lidmi do poslední uličky. Ale i 
tak Benátky stály za to! Pro-
cházeli jsme úzkými uličkami, 
které většinou vedly přes mos-
ty, pod kterými se plavily gon-
doly. Krásná podívaná. Bylo 
to zkrátka super! On vlastně v 
Benátkách snad jiný dopravní 
prostředek než loď není. Lidé 
na nich vozili snad vše. La-
byrintem benátských uliček 
jsme došli až k proslulému 
mostu Rialto – most plný ob-
chodů. Navštívili jsme jeden z 
hlavních benátských klenotů, 
a to byzantskou baziliku na 
náměstí sv. Marka, viděli jsme 
také Dóžecí palác. Takto zdo-
bené stropy chrámů a sochy 
mají snad jen v Itálii. Zážitek 

z Benátek byl prostě úžasný a 
nutno dodat, že to byl teprve 
první den.

Bohdan SRŠEŇ
V uterý vedlo naše putování 
do malebného historického 
města Assisi, které je jedním 
z nejvýznamnějších pout-
ních míst, je totiž spojeno s 
životem a duchovním odka-
zem svatého Františka. Městu 
vévodí rozlehlá bazilika 
svatého Františka, v níž jsou 
uloženy jeho ostatky, a dále 
jsme viděli baziliku svaté 
Kláry, katedrálu svatého Ru-
fina a další zajímavá místa. 
Dále jsme navštívili katedrálu 
Santa Maria degli Angeli. V 
této katedrále se nachází jeho 
relikvie a také uprostřed této 
katedrály se nachází malý 
kostelík z dvanáctého století. 
Ten je významný tím, že 



 sloupek
Zimmer frei
V době marných pokusů se-
hnat letní ubytování pro 12 
člennou výpravu vyvstala mi 
před očima cedulka visící 
u cest v přímořských oblas-
tech: Zimmer frei. Pokoj vol-
ný. Útěcha pro ty, co jezdí tzv. 
na blint. Seženu volný pokoj, 
spočinu sobě a pocítím pokoj. 
Stejná slova a tolik odlišný 
význam. Nebo ne? Pokoj a 
pokoj. V domě mého Otce je 
mnoho příbytků, říká realitní 
agent z Nazareta, jdu napřed, 
abych vám připravil místo. 
A ihned po návratu říká to 
nejdůležitější, co má na srdci: 
Přijímám vás takové, jací jste, 
nevěřící, pochybující, váhající 
– Pokoj vám. A nechce za to 
nic, jen nás žádá a posílá: Jdě-
te do celého světa a hlásejte 
všem, kdo jsou obtíženi a lo-
potí se ve snaze dosáhnout po-
koje vlastními silami: Zimmer 
frei! Milost vám a pokoj.

Takže co z toho plyne? Že 
křesťan by měl být tak trochu 
jako šnek. Nést s sebou Kris-
tův pokoj, kamkoliv přijde. 
Ale těžko můžeme přinášet 
něco, co jsme nedostali a ne-
dostaneme to, o co nežádáme. 
Tak pozor, ať z nás nejsou 
spíše slimáci. Protože bychom 
měli být solí země a ne se bát, 
že nás někdo posolí. Aleluja!
 Monika Lepková
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Když člověk sedí u lůžka ne-
mocného či naopak přechází 
po domě, čeká narození dítěte 
či návrat někoho z daleké ces-
ty, jeho prožívání času je úpl-
ně jiné, než když se pohodlně 
natáhne na gauč u televize a 
má jistotu, že může kdykoli 
usnout. Pak je tu ještě jiný 
čas. Ten, kdy se dobrovolně 
rozhodneme na chvíli vzdát 
svého pohodlí, jistot, klidu a 
doprovázíme druhé trpělivě 
v jejich životní situaci… Ta-
ková příležitost nastala v na-
šem kostele v letošním svatém 
velikonočním týdnu dvakrát. 
Bdění – tzv. „stráž“ – a to 
nejen v noci z Velkého pátku 
na Bílou sobotu, ale nově také 
noc předtím. Nejprve tenhle 
nápad – zavést noční bdění 
navíc – vzbudil rozpaky nad 
tím, jestli se vůbec najdou lidé 
ochotní přijít. Ale výsledek 
předčil skeptická očekávání. 
Seznam se zaplnil, kostel 
nezůstal prázdný. Kdo přišel 
aspoň na hodinu s dobrou vůlí, 
odcházel s pokojným srdcem 

a možná i s radostí, že jsme 
Pána nenechali samotného...

Všichni známe Ježíšův 
příběh, kdy po slavné večeři 
s učedníky odešel do Getse-
manské zahrady přenocovat. 
Učedníci si tam šli celí utr-
mácení odpočinout, on tam 
prožíval něco strašného – ně-
jakým způsobem viděl, co ho 
čeká. A v té chvíli potřeboval 
obyčejný lidský soucit a něčí 
konejšivou přítomnost. Na co 
se učedníci zmohli? Na to, co 
každou noc nutně potřebujeme 
i my. Vůbec se jim nedivíme, 
že nevydrželi vzhůru, lidská 
přirozenost si žádá své. A 
tak nás tahle situace vede 
k zamyšlení. Kolik svého 
„osobního“ „soukromého“, 
nutně „odpočinkového“ času 
jsme ochotní věnovat druhým 
a být jim nablízku, když to po-
třebují?  Vyslechnout, pomoci, 
doprovodit, neskákat do řeči? 
Kdyby to byla alespoň hodina 
denně, pak jsme na velikonoč-
ní naději ještě nezapomněli.

Irena Kintrová

Dvojité noční bdění

v něm svatý František založil 
františkánskouřeholi a zemřel. 
Poté jsme se vrátili do města 
Rieti, kde také strávil část 
svého života svatý František, 
a tam jsme strávili večer pro-
cházením místních památek a 
na konec jsme den zakončili 
pizzerií.

Tento den se mi velice líbil, 
protože jsme navštívili v Assi-
si a v Rieti spoustu zajímavých 
památek  a večer jsme měli 
výbornou pizzu.

Klára ŠTENCLOVÁ
Ve středu ráno jsme jeli do Va-
tikánu. Zúčastnili jsme se ge-
nerální audience se Sv. otcem 
Františkem a i přesto, že jsme 
mu nic nerozuměli, jsme si to 
užili. Po audienci jsme čekali 
ve frontě do Baziliky sv. Petra, 
ve které to bylo nádherné. Pak 
jsme chodili po Římě. Je tam 
toho spoustu,  takže jsme ani 
chvilku nemeškali. Všichni 
jsme si pochutnali na výborné 
zmrzlině a šli jsme ke Koloseu. 

To byl pro mě zážitek. Všichni 
si nafotili spoustu fotek a jeli 
jsme zpět do Rieti.

Jiří VOTOČEK ml.
Ve čtvrtek jsme se vydali zno-
vu do Říma, abychom si mohli 
projít i další památky. Protože 
Řím je město, kde je toho k vi-
dění opravdu hodně, stihli jsme 
navštívit jen to nejdůležitější, 
jako například Římské náměstí 
se Španělskými schody, Fontá-
nu přání, baziliku Panny Marie 
Sněžné, pahorek Quirinál, 
sídlo prezidenta a další. Ale 
co by to bylo za výlet, kdyby 
vše probíhalo hladce. Během 
našeho putování městem se 
nám ztratil jeden účastník. To 
by byly ještě přijatelné ztráty, 
přesto se rozhodlo, že bez 
něj neodjedeme. Naštěstí se 
po dlouhé chvíli našel a my 
se mohli vydat na cestu do 
Rieti. Počasí nám až na pár 
přeháněk přálo. Takovou zají-
mavostí byli potulní černošští 
obchodníci, kteří v okamžiku, 

kdy přišla přeháňka, změnili 
svůj sortiment ze seflie tyčí a 
slunečních brýlí na deštníky a 
pláštěnky.

Klára PAŘÍZKOVÁ
Poslední den našeho výletu 
jsme zamířili do Florencie. 
Navštívili jsme katedrálu 
Santa Maria del Fiore. Viděli 
jsme Polacio Vecchio – starý 
palác a poznali krásy Florencie 
procházkou po městě. Bylo to 
krásné zakončení a s úsměvem 
jsme jeli domů.

Šárka STAŇKOVÁ
Ať už jsme jeli do Itálie na-
vštívit křesťansky důležitá 
místa, objevit nové chutě nebo 
stmelit náš kolektiv, určitě se 
nám povedlo strávit skvělý 
týden, na který nikdo z nás 
jen tak nezapomene. Velký dík 
proto patří panu faráři Petru 
Košuličovi, který vše zařídil, 
a bez kterého bychom tento 
společně strávený čas vůbec 
nemohli zažít.

Zdá se, že nás konečně opus-
tily poslední sněhové vločky a 
přichází příjemné jarní počasí. 
To znamená, že opět vyvětrá-
me své jednostopé dopravní 
prostředky. Vzhledem k tomu, 
že cyklisté a koloběžkáři  jsou 
jedni z nejohroženějších účast-
níků silničního provozu, bude-
me i letos prosit o ochranu na 
našich cestách. Žehnání kol i 
cyklistů proběhne v neděli 21. 
května po mši svaté v jedenáct 
hodin na dvoře fary. Poté po-
jedeme na krátkou společnou 
projížďku, kterou zakončíme 
drobným pohoštěním na far-
ním dvoře. Těšíme se na vás, 
přijďte v hojném počtu, trasu 
zvládnou všichni.

-hv-

Žehnání kol 2017

Farní tvořivý kroužek KRTEK 
vyráží do zlínské ZOO. Děti 
od první do čtvrté třídy mají 
možnost přijít v sobotu 27. 
května k faře, nastoupit do 
autobusu a zamířit směr Zlín. 
Přednost mají děti chodící do 
náboženství, ale v případě 
zájmu s sebou můžou vzít i 
ostatní kamarády. Více infor-
mací na papíře s přihláškou, 
který je možno vyzvednout 
vzadu v kostele. 

-al-

KRTEK jede do ZOO

 PRVNÍ SVATÉ 
PŘIJÍMÁNÍ KUNŠTÁT 
neděle 28. května v 11:00

 ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU, PŘEDÁNÍ

VYSVĚDČENÍ Z NÁBO-
ŽENSTVÍ, TÁBORÁK
Kunštát: st.  31. května 
Sebranice: čt. 1. června
při a po mši sv. v 18:00



 sebráno v Sebranicích
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SEDEROVÁ VEČEŘE. Na Zelený čtvrtek se konala na faře opět večeře se stanoveným pořád-
kem, tedy sederová. Maces, maror, karpas a charoset, s biblickými texty, čtyřmi poháry vína, 
slanou vodou, vejcem a  masem s kostí symbolizovaly a připomínaly vyvedení židovského národa 
z otroctví, až po Ježíšovu poslední večeři. FOTO: archiv

MALOVÁNÍ. Kostel doslova naruby (alespoň 
lavice), vše zakryté či odnešené, vysokozdvižná 
plošina a přibývající čtvereční metry lomené bílé 
a okrověžluté barvy. To je současný stav sebra-
nického kostela, který spěje do závěrečné fáze 
úprav interiéru – malování. FOTO: archiv.

V sobotu před Květnou nedělí 
převzaly v brněnské katedrále 
sv. Petra a Pavla animátorské 
osvědčení tři slečny sebra-
nické farnosti, které dva roky 
navštěvovaly animátorský 
kurz. Odpoví nám na několik 
otázek: 
1. Kdo je to vlastně animá-
tor, podle čeho ho můžeme 
mezi ostatními mladými 
poznat? 
Animátor je křesťan, který je 
aktivním členem společnosti. 
Je to člověk oživující farnost a 
lidi kolem sebe, prostě člověk 
pro všechny. Animátora může-
me poznat podle jeho aktivity 
ve farnosti. Animátorem je 
vlastně každý, kdo se nějakým 
způsobem zapojuje do dění ve 
své farnosti nebo diecézi.

Barbora Čechová

2. Jak ses dozvěděla o ani-
mátorském kurzu, co tento 
kurz obnáší? Jak se může 
člověk stát animátorem? 
O animátorském kurzu jsem 
se dozvěděla přes kamarády 
z farnosti, kteří se jej také 
účastnili. Kurz se skládá z de-
seti víkendů, které mají různá 
témata (např. sebepoznání, 
Bible, time management, prá-
ce s dětmi). Každý víkend ob-
sahuje hry, přednášky a hlavně 
různé způsoby, jak se přiblížit 
Bohu. Přihlásit do kurzu se 
mohou všichni starší čtrnácti 
let přes internetovou stránku 
www. brno.signaly.cz/mamre. 
Animátorský kurz můžu všem 
jen doporučit. Je jasný, že bu-
dete mít strach, protože nevíte, 
co vás čeká – my jsme ho taky 
měly. Jednou se prostě mu-
síte odvážit a udělat krok do 
neznáma, věřte, že nebudete 
litovat! 

Lenka Čechová

3. Co Ti tento kurz dal, 
v čem ti pomohl? Je něco, co 
si z něj budeš pamatovat „do 
konce života”?
Spoustu nových kamarádů, 
zážitků a zkušeností. Počí-

naje rychlobalením, kdy máte asi půl hodiny 
nachystat se na víkend a sbalit krosnu, protože 
nestíháte, až po úžasné přátele, za které jsem 
moc ráda. Určitě sem patří i užitečné věci třeba 
ohledně spolča, práce s dětmi, komunikace 
mezi sebou, poznávání sám sebe, ale i spolu-
práce, která je během celého kurzu důležitá. 

Kateřina Hladilová
připravila Markéta Kudláčková

Nové animátorky

ANIMÁTORKY. Zprava: Katka Hladilová, Bar-
bora Čechová, Lenka Čechová. FOTO: archiv.
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 co nás čeká

VÝLET DO VÍDNĚ
pro děti před 

1. svatým přijímáním 
sobota 20. května

 POUŤ DO FRANCIE
8. – 14. května

Kněz mimo farnost. V neděli 
14. května zastupuje 

P. Pavel Kafka

PÁTEK 26. KVĚTNA
mše sv. v 7:00

18:00 svátost smíření pro děti 
před 1. sv. příjímáním

SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉ

neděle 4. června

POUTNÍ MŠE SVATÁ
V KOSTELE NA LIPCE

11:00

NOC KOSTELŮ
V KUNŠTÁTĚ
pátek 9. června

Program bude zveřejněn
později.

CYKLOPOUŤ MUŽŮ
SLOUP, KŘTINY, VRANOV

sobota 27. května

První dubnovou neděli proběhl 
již třetí ročník zahájení mo-
torkářké sezóny spojený s již 
tradičním požehnáním motorek 
a motorkářů v Kunštátě.  Velmi 
pěkné počasí přispělo k dosud 
nejsilnější účasti strojů na dvou 
kolech, sjelo se jich téměř tři 

desítky. Velké poděkování patří  
našemu panu faráři otci Petrovi, 
který se žehnání ochotně ujal. 
V modlitbě za motorkáře požá-
dal našeho Pána za jejich ochra-
nu na cestách a šťastné návraty 
domů. Zároveň všechny vyzval 
k bezpečné a ohleduplné jízdě. 

Pevně věřím, že naše skupina 
patří k těm dobrým a ohledu-
plným motorářům, na které si 
ostatní řidiči nemohou stěžovat 
a že se podle všeho, co bylo na 
žehnání vysloveno, budou celou 
sezónu chovat.

Milan Švancara

ŽEHNÁNÍ JÍZDNÍCH KOL
a společná vyjížďka

neděle 21.května 
po mši sv. v 11:00 

farní dvůr

POUŤ DO KŘIŽANOVA
s návštěvou rozhledny

Karasín
pondělí 8. května

Odjezd autobusu 
8:30 od fary

SVATOFLORIÁNSKÁ POUŤ. Před devíti lety vznikl nápad, že bychom měli někomu poděkovat 
za to, že nad námi při naší mnohdy nebezpečné činnosti drží ochrannou ruku. Rozhodli jsme se 
„oprášit“ památku svatého Floriána. Od roku 2009 mu pravidelně chodíme do kostela děkovat 
a zároveň si vyprošovat jeho ochranu. Postupně se k nám přidali sbory z okolí. Svatofloriánské 
poutě se účastní hasiči z Kunštátu, Sychotína, Nýrova, Újezda, Zbraslavce a Sebranic. Při této 
příležitosti také společně vzpomínáme na všechny naše zemřelé bratry a sestry.  
TEXT: Jitka Vaněrková. FOTO: Roman Šiller. 

Žehnání motorek a motorkářů
SLAVNOST

NANEBEVSTOUPENÍ 
PÁNĚ

čtvrtek 25. května
mše svatá:

17:00 Sebranice
18:00 Kunštát


