
 slovo otce Petra

ZPRAVODAJ FARNOSTÍ KUNŠTÁT A SEBRANICE                                                                           ROČNÍK XIII

                     ZÁŘÍ 2017

OKNO

DĚKUJEME ZA POZORNOST. Kdo přišel poslední srpnovou neděli na farní den, mohl sledovat 
divadelní představení o tučňácích na Noemově arše v podání starších školních děvčat. 
FOTO: Petr Sojka

Farní den poprvé o prázdninách
Taková obyčejná neděle…
Člověk hledí, aby si dlouho 
schrupnul, pokud mu věk, 
výletní záměr nebo zdraví 
nedovolí, běží na ranní mši, 
aby užil volna co nejvíc. Po 
mši vařit pořádný oběd, po 
oběde šlofíček, pak kafe a ne-
dělní bábovka. Jenže co s na-
čatým odpolednem? Klimbat 
nad novinami či knihou? Po 
procházce sednout k televi-
zi? Pomodlit se růženec a 
spát? Letošní poslední srp-
nová neděle mohla být docela 
jiná. Na farním dvoře někdo 
posekal trávu, uklidil větve, 
postavil stan a rozložil lavi-

ce a stoly. Dobré a šikovné 
ruce nadělaly řízky a sladké 
i slané pečivo. Někdo pozval 
muzikanta, jiní věnovali svůj 
čas i jiné plány tomu, aby 
nachystali soutěže pro děti. 
Další v podstatně neviditelné 
dobré duše nachystaly farní 
kavárnu, víno, buřtíky, pivo 
i limo. Jiní ochotníci připra-
vili soutěžní kvíz a nacvičili 
skvělou divadelní hru o třech 
tučňácích, kteří měli být na 
Noemově arše v šest. A to 
všechno pro to, aby tuhle ne-
děli mohli lidé z naší farnosti 
prožít jako společný svátek. 
Kdo přišel, mohl dostat oběd, 

kávu nebo jiné dobroty, poslat 
děti na hřiště, promluvit s přá-
teli, podívat se na divadlo, za-
smát se nad testem znalostí, 
uvidět dárek pro pana faráře 
a nakonec i tancovat. Bylo to 
moc a moc pěkné. I náhodní 
kolemjdoucí byli divadlem 
potěšeni... Kdo přišel, nebyl 
zklamán. Neděli můžeme 
prožít opravdu různě. Nabízí 
se nám různé akce, soutěže, 
výlety, sportování, zájmy je 
jen na nás, co dobrého vybe-
reme. Jen by nám tam nikdy 
neměl chybě čas na odpoči-
nek i na Pána nad nedělí…

Irena Kintrová

Začal bych citátem sv. Irene-
je z Lyonu (140 Malá Asie 
– 202 Lyon): „Slávou Boží je 
živý člověk.“

S koncem prázdnin a 
nástupem nového školního 
roku se začíná také ve far-
nosti rozjíždět vlak aktivit. 
Čeká nás mnoho zastávek 
a stanic. Na těchto zastáv-
kách a stanicích se budeme 
setkávat s mnoha dobrými, 
krásnými, ale i obtížnými a 
náročnými okamžiky a sku-
tečnostmi. 

Velký start byl farní den 
v Kunštátě. Měli jsme mož-
nost se setkat a jsem velmi 
rád, že se nás sešla velká 
spousta. Prožili jsme krásný 
den, který nenarušila ani 
bouře a ani velké horko. Vše 
dopadlo na výbornou.

 Velký dík patří těm, kteří 
se postarali o plynulý chod 
všeho: ženám, zvláště ku-
chařkám, a kavárně, mládeži 
a celé pastorační radě za ko-
ordinaci.

Věřím, že se farní den pro 
nás stane dnem zvláštním a 
významným. Mým osobním 
přáním je, aby farní den byl 
slavností farnosti, a zařadil 
se mezi velké události, jako 
jsou Velikonoce, Vánoce, 
hlavní pouť, poutě v obcích 
a posvícení.

Ve vlaku aktivit budeme 
pokračovat žehnáním akto-
vek a dětí 3. září, poutí v Tou-
boři 10. září, Jarmarkem 16. 
– 17. září, poutí v Újezdě 
24. září, Svatováclavským 
turnajem 28. září, Misijní 
nedělí 23. října a posvícením 
– slavností posvěcení kostela 

29. října. Pak přijdou dušičky 
1. a 2. listopadu, a liturgický 
rok skončí 26. listopadu 
Slavností Ježíše Krista Krále. 
Pak přijde advent, 24. pro-
since tradiční živý Betlém, 

žehnání manželům a Nový 
rok. To jsou naše stanice pro 
zbývající část roku 2017. 
A mezi tím bude spousta 
zastávek – náboženství, mše 
pro děti, modlitby rodičů, 

adorace, první pátky a soboty 
a další… to vše proto, aby se 
ukázalo, že žijeme a že tak 
oslavujeme Boha. Oslavujme 
Boha svým životem…

P. Petr Košulič



 anketa
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Během měsíce se rozběhne výuka náboženství 
i mše svaté pro děti 

Letos v srpnu proběhlo 
celostátní setkání mládeže 
v Olomouci. Účastníkům z 
našich farností byly polože-
ny následující otázky: 
1) Naplnilo letošní setkání 
mladých tvá očekávání? 
2) Najde se nějaká myšlenka/
duchovní zážitek, na který jen 
tak nezapomeneš? 

Kristýna PAVLŮ 
Jelikož to bylo moje první se-
tkání, tak jsem moc netušila, 
co od toho setkání očekávat, 
ale přijela jsem velice du-
chovně naplněná. Jsem velice 
ráda, že jsem na tomto setkání 
mohla být. 
Velmi se mi líbila sobotní 
večerní mše se zapálenými 
svíčkami, naše pospolitost. 

Lenka ČECHOVÁ
Letošní setkání bylo krásné. 
Setkala jsem se se spoustou 
lidí, které mimo křesťanské 
akce nepotkávám, prožila 
jsem úžasné chvilky jak s 
přáteli, tak Bohem, účastnila 
se bohatého programu. Tak-
že ano, setkání naplnilo má 
očekávání. 
Já osobně se moc ráda setká-
vám s Bohem v hudbě, takže 
mě velice potěšily koncerty a 
chvály, kterých jsme se mohli 
účastnit. Velice silným zážit-
kem byla také sobotní vigilie 
a brouka do hlavy mi nasadily 
bývalí studenti evangelizač-
ních škol ohledně mého bu-
doucího studia. 

Aneta SOJKOVÁ 
Do teď jsem jezdila na setká-
ní v rámci Brněnské diecéze 
a moc jsem nevěděla, co od 
CSM očekávat. Pár minut po 
příjezdu jsem litovala, že jsem 
do Olomouce jela. Ale každý 
další dem mi potvrzoval, že 
jsem v Olomouci správně a že 
jsem neměla být nikde jinde, 
než právě tam. 
Celý týden byl plný duchov-
ních zážitků. Být součástí 
sedmitisícové skupiny, kterou 
spojovala víra v jediného 
Boha bylo samo o sobě ob-

Největší stavební akcí loň-
ského a letošního roku v naší 
farnosti byla oprava kostela 
Sv. Ducha na Lipce. Cílem 
bylo po opravě střechy a fa-
sády tentokrát zkrášlit interiér 
kostela, kde byla nevyhovu-
jící elektroinstalace a zavlhlé 
omítky v soklové části.

Práce byly zahájeny v listo-
padu loňského roku otlučením 
vnitřních omítek do výšky 
zhruba dvou metrů a prove-
dením zcela nových rozvodů 
elektroinstalace. Letos na jaře 
pak pokračovaly provedením 
sanačních omítek, kompleta-
cí elektroinstalace, úpravou 
vnějšího soklu, výmalbou 
kostela a osazením krásných 
nových svítidel.

Celkové náklady této opra-
vy přesáhly částku šest set  
tisíc korun a bez příspěvku 
z rozpočtu města Kunštát 
ve výši čtyři sta tisíc korun 
by celá akce nemohla být 
uskutečněna. Mimo město 
patří velké poděkování všem 
firmám a řemeslníkům, kteří 
se na akci podíleli. Hlavním 
dodavatelem akce byla firma 
Ivana Kopřivy a jejími sub-
dodavateli pak Jan Kubíček 
(elektroinstalace), Monika 
Lokajová (kamenické práce), 
Jindřich Pavlů (truhlářské prá-
ce) a Alois Horák (malířské a 
natěračské práce). Díky inici-
ativnímu přístupu malířského 
mistra se podařilo zkrášlit i 

ty prvky kostela, s kterými 
se v původním rozpočtu ne-
počítalo. A tak byly opraveny 
a natřeny všechny dveře a 
okna, celý kůr včetně schodů, 
zábradlí a varhan a poklop 
do krypty. Malbou pak byly 
zvelebeny oltáře a kříž. Části 
dveří a varhan byly pozlaceny. 

Vše velmi citlivě. Celý kostel 
díky tomu působí novým a 
svěžím dojmem.

Poděkování patří i všem 
farníkům, kteří se podíleli na 
závěrečném úklidu kostela a 
všem, kteří přispěli na jeho 
opravu darem ve sbírkách.

za ERF Petr Sojka st.

Oprava hřbitovního kostela Svatého Ducha

Množí se nám dotazy, kdy za-
čne výuka náboženství – bude 
to zřejmě od 2. října a bylo by 
dobré už teď nabrat přihlášky 
vzadu v kostele a doručit je 
na faru. Učit bude zřejmě pan 
farář Košulič a Eva Horáková. 
Dospělým začne jejich setká-
vání nad biblí také ve stejném 
týdnu. První pravidelná tichá 
sobotní adorace začne 2. září 
v sedm večer v kostele a bude 
opět každou sobotu. Přijít a 
nechat se obdarovat v Boží 

přítomnosti může každý. Ado-
race trvá do osmi. Pravidelné je 
také modlitební setkání rodičů  
každý čtvrtek ve dvacet hodin 
v kostele.

První mše především pro 
děti a jejich rodiče bude 20. 
září. Vloni jsme poznávali 
biblické starozákonní postavy, 
předloni putovali po celém 
světě se svatými. Letošní téma 
bude pro většinu dětí naprostou 
novinkou, protože se chystáme 
blíže je seznámit s modlitbou 

růžence a tím, jak jim může 
tato modlitba pomáhat v boji 
s protivníky, kteří zavírají naše 
srdce a brání proudu radosti a 
pokoje, které dává Bůh. Takže 
možná bude program zajíma-
vý a přínosný i pro dospělé, 
kteří běžně tuhle modlitbu 
neprožívají. Navíc každý si 
během roku vyrobí svůj vlastní 
růženec. O dalších farních ak-
tivitách se dozvíte v ohláškách 
nebo na nástěnce v kostele.

-ik-

ČISTÝ A SVĚŽÍ PROSTOR. Opravený kostel na hřbitově pro-
koukl k nepoznání. FOTO: Petr Sojka
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rovským zážitkem. Vždy, 
když jste procházeli Olomou-
cí, bylo nemožné nepotkat 
někoho, kdo by měl na krku 
visačku „Účastník CSM”. 
Nejsilnější zážitek byla pro 
mě závěrečná vigilie v sobo-
tu večer, při které jsme měli 
všichni zapálené svíčky. 

Dominik LEPKA
Myslím, že hodně předči-
lo, protože se mi tam letos 
opět vůbec nechtělo a opět 
jsem byl nadšený. Většinu 
přednášek, které mě zajíma-
ly, jsem ani nestihl, protože 
běžely současně. Do toho 
další program, jako výstavy, 
prohlídky, koncerty, atd. Vše 
perfektně připraveno. 
Moc se mi líbila přednáška 
Mons. Tomáše Holuba s 
názvem Církev – její rado-
sti a bolesti. Pojal to celé s 
humorem a když mluvil o 
problému uzavřenosti naší 
církve pro nevěřící/hledající 
lidi, tak mluvil o tom, že si 
tady připadá jak v příbězích 
o Harry Potterovi. Že jsme 
jednoho hezkého dne nastou-
pili na nástupišti 9 a 3 a přijeli 
jsme na setkání do Olomouce, 
kde je najednou normální se 
zdravit Chvála Kristu, kde je 
normální se po cestě na výlet 
pomodlit na ulici růženec. 
Je to vtipné, ale možná je to 
trochu k zamyšlení, proč tře-
ba neděláme před jídlem ve 
školní jídelně kříž a snažíme 
se hlavně nevyčnívat. 
připravila Kristýna Čechová

O prázdninách cestuje skoro 
každý. Spousta z nás musela 
cestovat každý den do prá-
ce, ale k prázdninám jako 
takovým patří hlavně cesty, 
jejichž cíle nejsou pracovní, 
nýbrž odpočinkové. Někdo 
jede na výlet na kole, jiný 
urazí pěší túru, ovšem poho-
dlnější variantou pro vzdále-
né destinace je třeba letadlo. 
A vůbec nejméně náročné se 
zdá být cestování prstem po 

mapě z pohodlí gauče nebo 
létacího koberečku. Jeden 
z posledních prázdninových 
týdnů jsme však i s dětmi vy-
razili na Cestu kolem světa. 

A že jsme si u toho užili 
spoustu legrace! S asijským 
vějířem jsme se podívali 
také do Ameriky za indiány 
a na Antarktidu za Eskymáky, 
v Austrálii jsme se seznámili 
nejen s klokany, a nakonec 
jsme se museli zchladit od 

hrozného afrického horka 
vodní bitvou, při které snad 
žádný „černoušek“ nezůstal 
suchý. 

Objet všechny kontinenty 
kromě našeho domácího bě-
hem pouhých pěti dní byla 
docela fuška. Děti se ale 
nebály ani cesty lodí, ani čí-
hajících pirátů, a vše zvládly 
na jedničku. Tak třeba zase 
za rok... 

Markéta Kudláčková

Nejmladší táborníci cestovali kolem světa

„Ano, v mínění světa vzdále-
ného od duchovních hodnot,  
je vzhled, postava, značkové 
oblečení, večírky, zkušenosti 
s drogami, se sexem, s por-
nem velmi důležité. Důležité 
natolik, že jsou hojně využí-
vány pro tržby kosmetického, 
oděvního, plasticko-chirurgic-
kého a já nevím ještě jakého 
průmyslu, který je připraven 
v případě určitých finančních 
investic pomoci plnit všech-
ny sny. A samozřejmě je také 
vyvolávat. 

Je špatné, že se mladý člověk 
chce líbit? Že se maluje, že dbá 
o svou postavu, že  chodí pěkně 
oblečen? Rozhodně ne, je to 
v naší přirozenosti. Je špatné, 
když jsou  tyto věci na prvním 
místě a stávají se těžištěm a 
smyslem  života, protože se 
právě tím stávají příčinou otroc-
tví, kterého je těžké se zbavit. 
Toto otroctví využívá zmíněný 
průmysl a je to zdroj velkých 
zisků. 

Být sám – sama sebou, zna-
mená uvidět se v jiné perspekti-

vě. Ne v zavirovaném kolektiv-
ním softwaru světa vzdáleného 
od Boha, ale v perspektivě Boha 
a jeho nezavirovaného softwa-
ru, tedy v Duchu Svatém, který 
nám pomáhá objevovat dary, 
určené osobně každému z nás. 
Skrze tento základní pohled 
s přijetím a rozvíjením osob-
ních darů můžeme také objevo-
vat svoji nekonečnou hodnotu i 
potencionální krásu. 

Možná  to vypadá, že chci 
všechno přehodit do duchovní-
ho světa a to hmotné a tělesné  

prohlásit za nedůležité. Ale 
tak to v žádném případě není.  
Proč by potom svatý Pavel psal 
v dopise Korinťanům (když 
popisuje jejich nesprávný vztah 
k tělu v oblasti šestého přikázá-
ní), jestli vědí, že jejich tělo je 
chrámem Ducha Svatého? A že 
Kristus za ně zaplatil vysokou 
cenu? A víme to my? A ten 
stejný Pavel dodává  i pro nás: 
Oslavujte proto Boha svým 
tělem...“

Celou promluvu, lze přečíst 
na www. farnostkunstat.cz.

Část promluvy biskupa Vojtěcha Cikrleho na celostátním setkání mladých v Olomouci
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 co nás čeká

POUTNÍ SLAVNOST
mše svaté u kaplí

Touboř: 10. září v 11:00
Újezd: 24. září v 11:00

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK
neděle 3. září při mši svaté

Kunštát 11:00 
Sebranice 9:30

Na svatého Václava – ve 
čtvrtek 28. září – proběhne na 
farním hřišti tradiční fotbalo-
vý miniturnaj mezi farnostmi 
Sulíkov, Sebranice a Kunštát.

Domácí nasadí opět dvě 
mužstva – tým ministrantů a 
spol. a tým ostatních hráčů, 
zpravidla ženatých mužů. Po-
řadatelé srdečně zvou chlapy 
jakéhokoli věku, aby sebrali 
odvahu a přišli si zahrát fot-
bal. A zvou i všechny ostatní 
na dobrou společnost, pěknou 
podívanou a drobné občerst-
vení. 

Zahajovací výkop je plá-
nován na druhou hodinu od-
polední.

-jos-

Fotbal na Václava

Ve středu 26. července v pod-
večer do Kunštátu doputovala 
skupina asi pětadvaceti pout-
níků z Hodonína, která zde 
v několika rodinách i přespala. 
Jednalo se o jihomoravský 
proud pěší pouti Božího 
milosrdenství do Slavkovic.                                                                                          
Letošní týdenní pěší pouť 
směřovala z pěti míst naší 
republiky, a to z Fulneku, 
Prahy, Mladé Boleslavy, Čes-
kých Budějovic a Hodonína, 
a končila v pátek 28. července 
odpoledne slavnostním uvítá-
ním ve Slavkovicích u kostela 
Božího milosrdenství a svaté 
sestry Faustyny. Následovala 

modlitba Korunky Božího 
milosrdenství a mše svatá vysí-
laná radiem Proglas. Ze všech 
poutníků oblečených v jednot-
ných modrých tričkách s em-
blémem pouti i po absolvování 
téměř dvou set kilometrů pěšky 
během sedmi dnů vyzařovala 
radost, pohoda, dobrá nálada 
a odhodlání, že za rok se zde 
všichni opět setkáme.

První pouť k Božímu mi-
losrdenství se konala v roce 
2003. Z nedalekého okolí se 
zde sešlo asi třicet poutníků 
a ve Slavkovicích se o stavbě 
kostela teprve uvažovalo a na 
vybrané parcele rostly kopřivy 

a křoví. Letos se již jednalo 
o tradiční devátou pěší pouť, 
které se zúčastnilo asi dvě stě 
převážně mladých věřících 
doprovázených dvanácti kně-
žími.

 Ve Slavkovicích stojí nový 
opravdu pěkný kostel s upra-
veným okolím a moderní kří-
žovou cestou na udržovaném 
svahu za kostelem. Slavkovice 
jsou dalším nedalekým pout-
ním místem, dostupným krát-
kým zájezdem nebo pěší túrou, 
kde se lze modlit, načerpat 
duchovní sílu, uklidnění a Boží 
milosrdenství.

Alois Havelka

Poutníci k Božímu milosrdenství nocovali v Kunštátě

TÁBORY 2017. Letošní tábory, jak pro mladší, tak i pro starší děti se odehrávaly ve skautské 
základně v Chlébském. Témata táborů byly „časový expres“ a „Mayové“. V prvním jmenovaném 
měly mladší děti pomoci průvodčímu opravit časový expres, který poškodil černý pasažér. Na 
táboře pro starší děti šlo o to pomoci Mayům v boji proti dobyvatelům a odvrátit konec světa. Na 
obou táborech se vše vydařilo a děti se vrátily v pořádku domů. Doufáme, že tábory se dětem líbily 
a příští rok pojedou znovu. Také bych chtěl moc poděkovat týmům vedoucích, kteří vymýšleli a 
starali se o program. Václav Líkař

POUŤ 
Sloup, Křtiny, Vranov 

pátek 8. září 
info o odjezdu autobusu v kostele

SMÍRNÁ PĚŠÍ POUŤ
P. Ladislava Kubíčka

do Sloupu
sobota 9. září 

zahájení v 8:00 na hřbitově

PĚŠÍ POUŤ NA KULÍŠEK
neděle 10. září 

 odjezd busu: 14:16 z náměstí 

SETKÁNÍ 
PRVOKOMUNIKANTŮ

s biskupem Vojtěchem 
v Brně 29. září

přihlášky do 14. září u pana faráře

MŠE SVATÁ ZA HRNČÍŘE
neděle 17. září v 8:00


