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NA JEDNÉ LODI. Po mši svaté se biřmovanci přesunuli na farní dvůr k fotografování. Otec bis-
kup také každému z nich předal malou upomínku. FOTO: Jiří Suchomel.

Drazí přátelé, prázdniny jsou 
před námi a já bych chtěl po-
děkovat za mnoho dobrého, 
co se nám v tomto období 
podařilo vykonat. Jednak 
stavební aktivity, kdy se nám 
podařilo za pomoci města 
Kunštát dokončit opravy 
interiéru kostela sv. Ducha 
na Lipce. Celkové práce na 
kostele sv. Ducha  jsou odha-
dovány na více než čtyři sta 
tisíc korun. Dále pak spousta 
méně či více podstatných 
věcí na faře či v kostele. 

Čeho je třeba si, ale všim-
nout více, je život naší farní 
rodiny. Letošní školní rok 
byl ve znamení přípravy na 
biřmování. Ale nejen toho. 
Letošní školní rok byl boha-
tý na události a setkání. Na 
spoustu možností prožít spo-
lečně něco krásného. Z po-
sledních událostí –  Veliko-
noce, pouť mládeže do Itálie, 
pouť farnosti do Francie, 
první svaté přijímání, které 
přijalo dvanáct dětí naší far-
nosti. Biřmování, kdy otec 
biskup Vojtěch předal dar 
Ducha svatého jednačtyřiceti 
biřmovancům z obou našich 
farností, Kunštátu i Sebra-
nic. Za všechny a za všechno 
Bohu díky.  Především chci 
poděkovat Bohu za každého 
z vás. Není nikdo, kdo by 
v naší farnosti byl zbytečný 
anebo nepotřebný. Každému 
děkuji za jeho nasazení pro 
věc Boží, pro věc naší farní 
rodiny – církve. A přeji vám, 
aby prázdniny byly pro vás 
časem odpočinku a načerpá-
ní sil do dalšího období, kdy 
budeme společně budovat 
a bojovat pro Boha a jeho 
království.

P. Petr Košulič

V pondělí večer 8. května 
jsme se vydali na pouť do 
Francie. Čekalo nás pobřeží 
Normandie, Bretaně a na zá-
věr Paříž.

Po dlouhé cestě nás přivíta-
lo v úterý odpoledne krásným 
počasím poutní místo Lisieux, 
kde jsme v kryptě baziliky sv. 
Terezie od Dítěte Ježíše slavili 
mši svatou. Po mši svaté jsme 

si prohlédli nádherně zdobe-
nou baziliku s mnoha boč-
ními oltáři darovanými státy 
z různých částí světa. Násle-
dovala procházka městem ke 
klášteru, kde jsou v kostele 
vystaveny ostatky svaté Tere-
zie a muzeum připomínající 
její život. Sv. Terezie zasvětila 
od patnácti let svůj život mod-
litbě a sebeobětování za spásu 

duší. Pochopila, že Boha zís-
ká díky jeho milosrdenství. 
Během svého života musela 
překonávat stavy úzkosti a 
těžkou nemoc, které v čtyřia-
dvaceti letech podlehla. Přes 
své mládí dokázala ovlivnit 
církev, napsala vzpomínky na 
dětství a další knihy, stala se 
učitelkou církve a patronkou 

Biskup Vojtěch biřmoval
V neděli 18. června při 
slavnostní mši svaté, kterou 
v deset hodin celebroval otec 
biskup Vojtěch Cikrle, byla 
v naší farnosti udělována 
svátost biřmování. Tento den 
to byla jediná mše v naší far-
nosti. 

Ke svátosti biřmování při-
stoupilo čtyřiatřicet mladších 
biřmovanců a šest dospělých. 
Obě skupiny měly samostatné 

přípravy. Skupina mladších se 
scházela v pátek večer, prožila 
společný víkend v Hustopečích 
a  mnozí z nich navštívili Itálii. 
V době postní byly pro obě 
skupiny připraveny páteční 
přednášky vedené pozvanými 
kněžími.

V týdnu od 8. do 17. června  
probíhaly v sedm večer v kos-
tele modlitby za biřmovance a 
v sobotu 17. června po mod-

litbě následovala bohoslužba 
rozeslání. 

Přejeme biřmovancům, aby 
v nich přijetí svátosti pomáha-
lo žít opravdový křesťanský 
život i v nevěřícím prostředí, 
které je často obklopuje, a aby 
pocítili, že v svátosti biřmová-
ní jim Bůh nabízí možnost ne-
být ani v nejtěžších životních 
zkouškách sám a bez pomoci.

Helena Videmanová

Farní putování po Francii

DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ
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Příprava na přijetí téhle svá-
tosti se podařila – a jak jeden 
z účastníků podotkl – „…už je 
ta fuška hotová…“ Začala už 
v pátek příležitostí ke svátosti 
smíření, z které mají někdy 
děti i někteří rodiče trochu 
obavy, aby pak zjistili, že 
dostat odpuštění a pustit staré 
viny je úžasně povznášející 
pocit. Je pak opravdu co slavit 
i v případě, že účastníci ještě 
nikdy tak dlouhou dobu na 
faře nepobyli… 

Nedělní slavnost proběh-
la také krásně. Rodiče byli 
opravdu pozorní a kromě 
poděkování panu faráři si 
vzpomněli i na katechetku, 
což není obvyklé a proto veli-
ce milé. Svoje zásluhy ale má 
i ten, kdo se dětem věnoval už 
ve školce a učí je zpívat. A sa-
mozřejmě i ti z vás, kdo se za 
ně modlili a modlí. Děti nám 
na oplátku předvedly, jaké zá-

měry se svými světýlky mají 
– vytušili jsme to z jejich po-
hybů maskovaných písničkou 
– nejprve hnaly kroužením 
ukazováčku k plamínkům 
kyslík, pak si zřejmě nacvi-
čovaly foukání bebínek, když 
si o světýlko připálí nos. A 
nakonec si nad hlavou názor-
ně předvedly leštění svatozáří 
(pevně doufejme, že v tom 
svou roli bude hrát vždycky i 
svátost smíření).

Nejlépe je ale vždycky se 
ptát na dojmy účastníků sa-
motných – a tak první otázka 
zněla: „Co bylo na nedělní 
slavnosti nejtěžší?“ Odpovědi: 
„Napít se vína…, asi nic…, 
nejtěžší bylo přečíst modlit-
bu…, chvíli jsem byla streso-
vaná, ale pak už bylo dobrý…“ 
Nejlepší prý bylo: „Když jsme 
dostávali chléb a víno…, když 
jsem zjistila, že to není zas 
tak strašný…, mělo to dobrou 

chuť…, líbilo se mi, když jsme 
dávali růže panu farářovi a 
dárky…“ Děti byly nadšené 
také z rodinných oslav a z 
dárků, které dostaly. Posled-
ní otázka zněla: „Jaké máte 
plány do budoucna – chystáte 
se pořád chodit do kostela?“ 
Odpovědi: „Ano…, ano…, 
nevím…, já myslím, že se to 
dá zvládnout…, jak to budu 
stíhat s fotbalem…, no tak 
určitě!“ A nakonec společně 
vymýšlely, jak to udělat, když 
na neděli padne nějaká daleká 
cesta nebo sportovní zápas a že 
budou Pánu Bohu věrní, i kdy-
by se jim někdo posmíval… 
Milí rodiče, prarodiče, kmotři, 
příbuzní, přátelé, farníci! Vidět 
tyhle šikovné a nadšené děti 
s čistou duší je krásné. Važme 
si těchto okamžiků radosti a 
buďme vděční, že v naší far-
nosti stále jsou.

Irena Kintrová

Již jedenáct let máme možnost 
sledovat vysílání televize Noe, 
u které stál na začátku P. Leoš 
Ryška se skupinou několika 
nadšenců. V současnosti Noe 
vysílá ze dvou studií s více 
než padesáti zaměstnanci a 
se dvěma přenosovými vozy. 
Televize vysílá devatenáct 
hodin denně, a to bez reklam 
a bez státních dotací, pou-
ze z darů diváků. Protože 
finančních darů není nikdy 
nadbytek, vyhlašujeme dob-
rovolnou sbírku o nedělích 25. 
června a 2. července při všech 
mších svatých (mimo pravi-
delnou farní sbírku). Každý 
dárce má několik možností, 
jak přispět: sbírkou, darem na 
účet 6100000961/8040, pro-
střednictvím KaNoe (kamarád 
Noe) nebo SIPO. Kdo přispěje 
a uvede svoji adresu, bude 
pravidelně dostávat Zpravodaj 
TV NOE. Ten je v součas-
nosti v Kunštátě doručován 
pětadvaceti dárcům a členům 
Klubu přátel TV NOE. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať. 

KaNoe Alois Havelka

Sbírka na TV NOE

POPRVÉ. Slavnostní první svaté přijímání prožilo v neděli 28. května jedenáct dětí ze třetích tříd. 
FOTO: Jiří Suchomel.

Co bylo nejtěžší? Napít se z kalichu...

Děti společně zakončily škol-
ní rok s náboženstvím 31. 
května mší svatou, táborákem 
na farním dvoře i návštěvou 
v „komnatě pokladů“, kde si 
mohly vybrat maličkou odmě-
nu. Budou mít od „nábožka“ 
tři měsíce volno. My farníci 
naštěstí žádné dlouhé prázd-
niny od „chození do kostela“ 
mít nemusíme, protože je to 
pro nás kromě povinnosti také 
posila, lék, radost i povzbuze-
ní. Ale setkávat se jen v kos-
tele by bylo málo, kromě spo-
lečných zájezdů, biblických 
hodin nebo výletů míváme 
také každý rok možnost setkat 
se během farního dne jen tak 
mezi sebou na farním dvoře. 
Letos ta příležitost nastane 
v neděli 27. srpna, tak si pro-
sím už teď poznačte datum do 
svých kalendářů.

-ik-

Farní den 
na konci prázdnin

CHRUDICHROMY  
POUTNÍ SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 5. ČERVENCE 2017

s žehnáním soch obou světců a nově vybudovaného prostranství v okolí kapličky
18:00 Poutní mše svatá  s doprovodem scholy z Knínic (v případě nepříznivého počasí v KD), 
sbírka na vyřezané plastiky světců, požehnání prostranství a nových soch sv. Cyrila a Metoděje 

19:15 Občerstvení, poutní tombola, promítaní dokumentu:
„Moravská pouť sv. Cyrila a Metoděje do Chrudichrom“

Fotoprezentace a výstava prvních postav z nově vyřezávaného chrudichromského betlému



 sebráno v Sebranicích
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9. FARNÍ DEN V SEBRANICÍCH. Příjemné nedělní odpoledne, během kterého se setkali lidé z 
fanosti při cimbálce. Také byla možnost zhlédnout pohádku O Jeníčkovi a Mařence v hudebním a 
hereckém ztvárnění mládeže sebranické farnosti. FOTO: Jiří Votoček.

V průběhu května se v se-
branickém kostele vystřídala 
početná skupina brigádníků 
a brigádnic všech věkových 
kategorií. Po skončeném ma-
lování byla kostelní okna  dů-
kladně umyta, předtím došlo 
k montáži vnitřních odvodňo-
vacích žlábků, které zajišťují 
odvod vody vzniklé rosením 
skel. Montáž světel, ozvučení 
a poliček společně s důklad-
ným úklidem lavic, dlažby a 
vlastně celého kostela završila 
jednu etapu oprav sebranické-
ho chrámu. Ovšem v předsíni 

Co přineslo předposlední 
dětské setkání? V Sebranicích 
na faře se opět konalo dětské 
květnové odpoledne, i když 
účast byla menší, než je zvy-
kem. Vedoucí měli připravené 
všemožné akční hry. Napří-
klad hledání pokladu, různé 
honičky, ochutnávky nebo 
pouštění papírových vlaštovek 
z věže kostela. Dětí přišlo cel-
kem pět, ale to nic neměnilo 
na tom, že si to pořádně užily. 

Setkání dětí

Na středu 5. července je 
i letos již tradičně připravo-
vána poutní cyrilometodějská 
slavnost v Chrudichromech. 
Poutní mše svatá bude (dá-li 
Bůh) probíhat přímo u kaplič-
ky v nejbližším prostranství, 
které bylo v minulém roce 
nově upraveno jako odpo-
činkové místo s možností 
konání bohoslužeb. Svou 
účast s jistotou potvrdili i sv. 
Cyril s Metodějem, jejichž 
nové dřevěné plastiky z lipo-
vého dřeva budou společně 
s novým prostranstvím požeh-
nány. K tomu dali zase svůj 
příslib účasti P. Pavel Kafka a 
P. Tomáš Koumal. 

Letošní pouť bude tedy 
jasným potvrzením významu, 
důležitosti a přínosu každého 
k(roku) poutníka, protože obě 
sochy byly zhotoveny s vý-
raznou podporou lidí, kteří 
v minulých letech do Chrudi-
chrom z širokého okolí přišli, 
a nemálo jich bylo ze sebra-
nické a kunštátské farnosti. 
Slavnost bude tedy i poděko-
váním za poutnickou přízeň 
tomuto místu, na kterém vás 
opět čeká také občerstvení, 
poutní tombola (kde každý los 
vyhrává) a možnost zhlédnout 
obrazové dokumenty o vzniku 
soch a budování prostranství. 
Vystaven bude i vznikající 
chrudichromský betlém, který 
je rovněž zhotovován díky da-
rům poutníků. 

Jiří Votoček

K(rok) poutníka 

V kostele skončila
jedna etapa 
oprav

A co na to říkaly?
Anička Čechová
Odpoledne pro děti bylo super, 
i když nás tam bylo pár. Nejví-
ce mě bavilo poznávání věcí a 
taky hledání pokladu.“

Lucka Škrabalová
Moc jsem si to tam užila. 
Nejvíce mě bavilo hledání 
pokladu.
připravila Dominika Čechová

se začíná od začátku, tam byla 
odstraněna zvlhlá omítka a 
stará okna, která byla hned na-
hrazena novými. Všem, kteří 

přispěli ke konečnému úklidu 
kostela, je směřováno velké 
poděkování. 

Text a foto: Jiří Votoček
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 co nás čeká

SOBOTNÍ ADORACE
během prázdnin nebudou

včetně velkolepé katedrály 
Notre Dame, paláce Louvre a 
samozřejmě dominanty Paříže, 
Eiffelovy věže. Ta byla také 
vůbec poslední zastávkou naší 
poutě. Po několika nekoneč-
ných hodinách strávených ve 
frontě a dvou bezpečnostních 
prohlídkách jsme se konečně 
ocitli před výtahy, které nás 
vyvezly  nejprve do prvního 
patra, tedy do výšky 57 metrů, 
poté ti odvážnější z nás (tedy 
všichni ) vystoupali ještě asi 
o 250 metrů výš, kde se před 
námi na samém vrcholu této 
monumentální stavby rozpro-
střela Paříž v celé své kráse. 
S přáním, abychom se sem 
ještě alespoň jednou mohli 
vrátit, jsme cestou kolem 
Vítězného oblouku a Champs 
Elysées opustili Paříž a poslé-
ze i Francii a vydali se zpět na 
cestu domů za našimi nejbliž-
šími. Zážitky, které si každý 
z nás z této pouti odnesl, jsou 
nepopsatelné a my děkujeme 
Bohu a našemu otci Petrovi 
za překrásné vzpomínky, které 
nás budou celý život provázet.

Eva Kameníková, 
Marie Pavlišová, 

Jiřina Lepková

misií. Přiblížil se večer a tak 
jsme se po náročné cestě už 
těšili na odpočinek a na dva 
dny jsme se ubytovali v hotelu 
Premiere Classe.

Ráno po snídani jsme se 
vydali do malého přístavního 
městečka Hormfleur, kde byl 
ve středověku významný pří-
stav, který vzkvétal díky zá-
mořským obchodům, rybolovu 
a obchodu s otroky. V součas-
né době je jen pomocným pří-
stavem. Kromě přístavu jsme 
si prohlédli dřevěný kostel 
sv. Kateřiny. Další cesta au-
tobusem nás vedla přes most 
Pont Normandie, kde jsme se 
krátce zastavili a pokračovali 
jsme do městečka Etretat. 
Cestou přes město jsme mohli 
vidět hodně zajímavých his-
torických i moderních domů, 
postavených převážně z míst-
ního kamene. Naším cílem 
bylo pobřeží s krásnou obláz-
kovou pláží a s výhledy na 
nádherné křídové útesy připo-
mínající sloní chobot nořící se 
do moře. Mohli jsme se vydat 
vpravo cestičkou na útes ke 
kapli Notre Dame, pokračovat 
dále a užít si výhled na moře 
a krásnou přírodu. Nebo se 
dát doleva a vylézt na sloní 
útes s nádhernou vyhlídkou 
na další útesy, golfové hřiště, 
městečko a samozřejmě na 
moře. Nebo stačilo projít se 
po pláži, sednout si na lavičku 
na pobřeží a kochat se krás-
ným prostředím. Den jsme 
zakončili slavením mše svaté 
v Lisieux.

Ve čtvrtek ráno jsme se vy-
dali směrem k vesnici Colle-
ville-ssur-mer, v jejímž okolí 
došlo za druhé světové války 
na pěti plážích k vylodění 
spojenců pod krycím názvem 
operace Overlord. Navštívili 
jsme pláž Omaha, kde probí-
haly největší boje. Památkou 
na tuto událost je největší 
americký vojenský hřbitov 
v Evropě „Normandy Ameri-

can Cemetery and Memorial“. 
Na útesech nad pláží se na 
ploše asi sedmdesáti hektarů 
tyčí na zeleném trávníku ne-
konečné řady bílých křížů a 
Davidových hvězd, celkem 
9286 hrobů. Při tomto pohledu 
si člověk teprve uvědomí, ko-
lik životů, většinou mladých 
lidí, na které doma čekaly 
jejich rodiny, otevření západní 
fronty stálo. Součástí hřbitova 
je památník padlých s vyobra-
zením mapy vojenské operace 
a uprostřed hřbitova se nachá-
zí malá kaple. Přejeli jsme au-
tobusem k nedalekému Muzeu 
vylodění, kde jsme mohli vi-
dět ukázky techniky a zbraní, 
uniforem, zobrazení různých 
vojenských situací doplněné 
působivou zvukovou kulisou. 
Pokračovali jsme k dalšímu 
cíli naší cesty, k opatství Mont 
Saint Michel. Tato nádherná 
impozantní stavba vystupuje 
z moře, místo je proslulé nej-
větším rozdílem mezi přílivem 
a odlivem v celé Evropě, kdy 
rozdíl během šesti hodin může 
činit až patnáct metrů. Během 
naší návštěvy voda ke klášte-
ru nedosahovala. Starobylou 
úzkou cestičkou lemovanou 
obchůdky se suvenýry a re-
stauracemi jsme za drobného 
deště vystoupali po mnoha 
schodech ke vchodu do opat-
ství. Rázem jsme se přenesli 
do středověku. Procházeli 
jsme místnostmi s velkými 
gotickými sloupy a vysoký-
mi klenbami, nádherný byl 
výhled z obloukových oken, 
zaujali nás dva zachovalé 
enormní krby a obrovské dře-
věné kolo, nádherná byla so-
cha archanděla Michaela. Tato 
impozantní stavba má bohatou 
historii. V současné době je 
opatství zapsáno na seznamu 
Unesco a je hojně navštěvo-
váno turisty. Plni dojmů jsme 
odjížděli na nové ubytování, 
tentokrát už v Bretani. Během 
uplynulých dnů jsme vytvořili 
krásné společenství, při spo-
lečné modlitbě a zpěvu nám 
cesta rychle utekla.

Pátý den jsme věnovali 
poznání krásné Bretaně a ná-
vštěvě města Saint Malo.

Na mysu Cup Fréhel jsme 
se setkali s nádhernou drsnou 
přírodou skalnatého pobřeží 
Bretaně. Obdivovali jsme pol-
štáře kvetoucích vřesů a stov-
ky hnízdících ptáků na útesech 
nad mořem. Uvědomili jsme 
si obrovskou sílu, mohutnost 
a nekonečnost oceánu! Cestou 
jsme projížděli malebnými 
vesnicemi s typickou bre-
taňskou architekturou – ka-
mennými domky s modrými 
okenicemi.

Starobylé Saint Malo bylo 
městem korzárů, pirátů a rybá-
řů, dnes je přístavem v zálivu 
Lamanšského průlivu. Staré 
město obklopují mohutné 
hradby, v centru města jsme 
se v tiché modlitbě zastavili 
v katedrále St.Vincent. Staro-
bylé uličky jsou plné obchůd-
ků, kaváren a rybích restaurací 
s mořskými specialitami. Od-
vážnější z nás ochutnali i ústři-
ce, méně odvážní si pochutnali 
na výtečných francouzských 
palačinkách a dobré kávě. 

Očarování krásou Bretaně 
jsme se v pozdním odpoledni 
vydali na cestu do Paříže.

Nadešel poslední den naší 
pouti. Z hotelu jsme se vydali 
vstříc k překrásné francouzské 
metropoli. Autobus nás vysa-
dil před Invalidovnou, odkud 
nás pan průvodce dovedl do 
kostela sv. Kateřiny Labou-
ré. Zde jsme měli možnost 
zakoupit zázračné medailky 
a prohlédnout si interiér 
kostela. V jedné z přilehlých 
kaplí jsme oslavili poslední 
mši svatou ve Francii. Ná-
sledně vedly naše kroky přes 
Invalidovnu, v níž se nachází 
ostatky Napoleona Bonaparta. 
Nádvoří Invalidovny slouží 
také k pietním účelům. Přes 
most Alexandra III. jsme se 
dostali do přístaviště na loď a 
poklidnou plavbou podél bře-
hů řeky Seiny obdivovali ty 
nejkrásnější pařížské památky 
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kostela na Lipce, 25. 6. 11:00

Hluboké: st. 5. 7. 11:00 
Zbraslavec: ne. 16. 7. 11:00 

Rudka: ne. 23. 7. 11:00 
Sychotín: ne. 6. 8. 11:00 
Touboř: ne. 10. 9. 11:00

Sebranice
Hlavní pouť: ne. 13. 8. 9:30,

Malá pouť P. Marie 
Královny: ne. 20. 8. 9:30

FARNÍ DEN 
KUNŠTÁT:  neděle 27. srpna


