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Dopis otce biskupa Vojtěcha, 
čtený poslední zářijovou ne-
děli, stejně jako účel nedělní 
mešní sbírky znovu oživily 
téma naší odpovědnosti za 
život cirkve v době, kdy se 
postupně krátí finanční příspě-
vek státu na cirkevní provoz a 
nastává nová, pro nás všechny  
neznámá situace.

Novost je v tom, že všech-
no, co se v církvi doteď hra-
dilo a zatím ještě z velké části 
hradí ze státního rozpočtu, 
hlavně platy duchovních a 
civilních zaměstnanců, kteří 
zajištují potřebný církevní 
chod včetně technické a 
ekonomické agendy farností, 
přejde v horizontu třinácti let 
zcela na nás. Během této doby 
bude totiž stát svůj dosavadní 
příspěvek církvi postupně 
snižovat, až jeho výše v roce 
2030 klesne na nulu.

Změna souvisí se zákonem 
z roku 2012 o majetkovém 

narovnání, který církvi zajistil 
navrácení některého majetku 
a vyplácení peněžích náhrad, 
ale zároveň vede k faktické 
odluce církve od státu, nesoucí 
s sebou rovněž finanční nezá-
vislost.  Bylo by asi pošetilé 

spoléhat, že se všechny po-
třebné výdaje v budoucnu po-
kryjí tím, co stát církvi vrátil. 
Nějaký čas by to určitě šlo, ale 
co potom... Řešením nejsou 
ani nedělní sbírky v kostele. 
Ty sotva pokryjí náklady spo-
jené s provozem kostela a fary, 
náklady na plyn, elektřinu, zá-

kladní údržbu apod.
V Brněnské diecézi existuje 

z podnětu otce biskupa už víc 
než rok zvláštní fond PULS, 
který shromažďuje prostředky 
na zajištění života církve v 
nových podmínkách. Příjmy 
fondu jsou ze sta procent zá-
vislé na ochotě každého z nás 
věnovat něco ze svého. Tvoří 
je jednak povinné odvody 
farností, odvislé od počtu lidí 
chodících do kostela, dále pak 
jednorázové sbírky konané 
jednou za rok, vždy koncem 
září ve všech farnostech, a ko-
nečně dobrovolné příspěvky 
jednotlivců, kteří se zaregis-
trují jako tzv. donátoři fondu. 
Je snaha vytvořit „velkou 
rodinu malých dárců“, jak to 
trefně pojmenoval jeden ze 
správců fondu P. Pavel Kafka. 
Způsoby, jak se stát dárcem, 
srozumitelně popisuje letáček, 
rozdávaný v kostele. 

Drazí přátelé, před námi se 
otvírá nový podzimní měsíc, 
který církev prožívá s mod-
litbou posvátného růžence. 
Jedná se o způsob modlitby, 
ke kterému má věřící člověk 
mnoho přístupů: velmi blíz-
ký, blízký, náhodně zmatené 
setkání, zmatené setkání, jen 
setkání, vzdálený, a na hony 
vzdálený, až k totální nevědo-
mosti a neznalosti, případně až 
k naprostému odporu. Důvody 
jsou různé. Nebudu mluvit o 
jeho historii, to si najdete na 
internetu nebo jinde, ale chci 
se dotknout jeho významu. 
Modliteb máme v církvi mno-
ho, ať už jsou to ty naučené 
nebo ty, které vyslovujeme 
z hloubi svého srdce. V čem 
spočívá ale význam modlitby 
růžence? Je to jen naučená 
modlitba? Nebo je to něco 
jiného? Náhodný pozorovatel 
řekne, že papouškujete stále 
stejné modlitby v pravidel-
ných intervalech. „…jedete 
jak kolovrátek…“ To může 
být  povrchní pohled náhod-
ného i nenáhodného pozo-
rovatele. Když ale zajedeme 
na hlubinu, můžeme se setkat 
s něčím krásným. Zdrávas 
Maria je pozdrav, kterým je 
růženec protkán nejčastěji… 
Ono Zdrávas je víc než jen 
dobrý den, ahoj, zdar anebo 
cokoliv jiného. Zdrávas, lat. 
Ave, řecky Chaire znamená: 
Raduj se! Jásej! Plesej ane-
bo vesel se! Každé zvolání 
„Zdrávas“ je zvoláním radosti 
nad… tím, co Bůh vykonává 
na každém člověku skrze Je-
žíše Krista a Marii. Růženec je 
radostná modlitba… a to nejen 
jednotlivce… ale celé círk-
ve. Právě proto církev často 
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Řešením nejsou ani 
nedělní sbírky v kostele. 
Ty sotva pokryjí náklady 

spojené s provozem 
kostela a fary, náklady 

na plyn, elektřinu, 
základní údržbu apod.
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Misijní neděle letos připadá na 
22. října. Máme si zvláštním 
způsobem připomenout dosah 
Ježíšových slov: „Jděte do 
celého světa a hlásejte evan-
gelium.“ Obvykle tak činíme 
tím, že přispíváme na misijní 
dílo ve vzdálených zemích... 
Je to důležité, moc důležité! 
Už proto, že se i u nás v mís-
tech, kde je zoufalý nedosta-
tek kněží, začínají objevovat 
kromě bratrů z Polska faráři, 
kteří jsou zvyklí na zcela jiné 
klimatické podmínky, než jsou 
v naší malé českomoravsko-
slezské zemi. Přišli sem k nám 
studovat a už neodešli, protože 
vidí, že máme duchovních po-
volání nedostatek. Nevěříte? 
Pak jste dlouho nebyli v našem 
pohraničí.

Ruku na srdce – komu z nás 
od loňské misijní neděle přišlo 
na mysl modlit se za nová 
kněžská a duchovní povolání? 
A když přidáme i ruku druhou 
– kdo z nás by byl ochotný 
takové povolání přijmout u 
svých dětí? Ne, nemusíte od-
povídat. Jen si občas musíme 
připomenout, že radostná zvěst 
o Ježíšově spáse by neměla 
zůstat zavřená v domě, přikrytá 
kbelíkem nebo uzavřená v ná-
době... A i kdybychom „jenom“ 
přispěli do sbírky na misijní 
dílo, je to víc než nic. Dou-
fejme tedy, že i letos se najde 
nějaký zajímavý program pro 
dospělé, který by tohle téma 
během misijní neděle víc než 
připomněl.

A protože nezapomínáme 

ani na mladší farníky (záměrně 
neříkáme menší, protože na 
vzrůstu nezáleží) a jejich šikov-
né ruce, tak je zveme 22. října 
ve tři odpoledne na faru do klu-
bovny za kuchyní. Potřebujeme 
děti asi už školního věku, které 
by byly ochotné podílet se na 
výrobě drobností, které udělají 
radost všem ochotným dárcům 
v adventní době. Budeme do-
krášlovat připravená vánoční 
přání, vyrábět svícny na čajové 
svíčky, zdobit borové šišky a 
také „hliněné“ vánoční ozdoby. 
S sebou prosíme rodičovský 
doprovod, svačinu a nějaké 
pracovní oblečení. Za odměnu 
si pak pustíme animovaný film 
o oslíkovi Abíbovi, „Putování 
do Betléma“.

Irena Kintrová

Když jsem před pěti lety 
odjížděla z pouti do Lurd a 
Fatimy, loučila jsem se s Pan-
nou Marií s tím, že budu-li 
zdravá, přijedu znovu. A to se 
stalo. P. Maria k sobě pozvala 
Boženku Hladilovou, Aničku 
Olšanovou, Martu Pátečkovou 
z Rozsíčky a mě. Z Brna jsme 
odjížděly 7. září po poledni 
s cestovní kanceláří z Třebíče 
a do Lurd dorazily druhý den 
odpoledne. Poutí nás prová-
zeli čtyři kněží. V Lurdech 
jsme navštívili Růžencovou 
baziliku, kde jsme měli pro-
stor pro soukromé modlitby. 
V tomto chrámu je jeden oltář 
s mozaikou nanebevzetí Pan-
ny Marie. Jde o dar českých 
poutníků a u stropu je český 
nápis: „Panně neposkvrněné 
národ český“. Nad bazilikou 
je vystavěná krypta a horní 
bazilika. Největší podzemní 
bazilika Sv. Pia X. pojme až 
dvacet pět tisíc lidí. 

V Lurdech se Bernadettě P. 
Maria poprvé zjevila 11. února 
1858. Toto se opakovalo osm-
náctkrát a poslední zjevení 
bylo 16. července téhož roku. 
Mladá Bernadetta žila v Lur-
dech do 4. července 1866, kdy 
odjíždí do Nevers, kde žila 

dvanáct roků. Onemocněla 
silným astmatem s velkými 
záchvaty a tuberkulózou. Ze-
mřela ve věku pětatřiceti let. 
U jeskyně, kde ke zjevením 

docházelo, jsme pak měli čes-
kou mši a večer byl světelný 
průvod se svícemi, kde bylo 
hodně nemocných. Účastnit 
se křížové cesty v životní veli-

kosti bylo samozřejmostí. 
Do Fatimy jsme dorazili 

čtvrtý den ráno. Zde jsme měli 
každý den růženec v Kapli 
Zjevení, mši svatou a průvod 

s Pannou Marií s rozžatý-
mi svícemi. V bazilice jsou 
pochováni František (1908– 
1919) se sestrou Hyacintou 
(1910–1920) a sestřenicí Lucií 

(1908–2005), kterým se spo-
lečně v roce 1916 zjevil třikrát 
anděl a v roce 1917 nejsvětější 
P. Marie. Vybízeli děti, aby se 
modlily a přinášely oběti na 
smír a urážky Boha a neposk-
vrněného srdce P. Marie a aby 
spolupracovaly na obrácení 
hříšníků. Což je důležité i pro 
dnešní dobu. 

Pouť k stému výročí zje-
vení zahájil kardinál Dominik 
Duka mší svatou v novokla-
cistní bazilice Panny Marie, 
která pojme tisíc míst k seze-
ní. Hlavním významem pouti 
byla společná modlitba a pros-
by za mír v místech zjevení P. 
Marie.

Fatima i Lurdy jsou místa 
velkých radostí, bolestí a slz. 
Jsou místa pro modlení, kde 
jsme jako v ráji. Zde jsme 
děkovaly, prosily za farnost, 
za nemocné, za obrácení hříš-
níků, za mír a také za ty, kteří 
nás o přímluvu na této pouti 
prosili. Bylo to hodně dojem-
né s uroněním mnoha slz. 

Osmý den jsme měly mši 
svatou v klášteře Montserrat, 
koupání v moři a další den po 
snídani odjezd do Lioret de 
Mar a domů.

Ludmila Ježková

Do oslav 100. výročí fatimského zjevení se zapojily i ženy z naší farnosti

ZASTÁVKA NAŠICH POUTNÍKŮ V LURDECH.

Misijní neděle v Kunštátě V kunštátské farnosti se při 
sbírce na fond v neděli 24. září 
vybralo dvacet osm a půl tisíce 
korun (v Sebranicích šest a půl 
tisíce) a na konci minulého 
týdne se počet registrovaných 
dárců (donátorů) z farnosti 
Kunštát, kteří podle svých 
možností přispívají do fondu, 
pohyboval kolem dvaceti. 

Biskup Vojtěch ve svém 
listu, který se četl poslední 
zářijovou neděli, na kterou 
připadlo evangelium o dělní-
cích na vinici, vybídl každého 
z nás k tomu, abychom přijali 
pozvání k práci na Boží „vi-
nici“. To znamená, abychom 
přijali odpovědnost také za 
hmotné zabezpečení církve, 
diecéze a farnosti, ve které 
žijeme a kterou tvoříme. 

Marek Lepka

DOKONČENÍ Z 1. STRANY
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V měsíci říjnu slavíme svátek 
Panny Marie Růžencové, proto 
je také tento měsíc spojován 
s mariánskou úctou a modlit-
bou růžence. To neznamená, že 
v jiných měsících bychom se 
ho modlit nemohli, ale v říjnu 
jsme k tomu obzvlášť vybízeni. 
Růženec bude také ústředním 
motivem letošních středečních 
mší svatých pro děti.

V naší farnosti je možná 
společná modlitba růžence 
vždy půl hodiny přede mší 
svatou – ve středu a pátek 
v půl šesté večer, ve čtvrtek 
v půl sedmé ráno a v neděli 
v půl osmé ráno. Ve čtvrtek 
v osm večer se schází rodiče 
k modlitbě růžence za děti naší 
farnosti.

 Každou první sobotu v mě-
síci je možné navštívit pobož-
nost prvních sobot k Neposk-
vrněnému srdci Panny Marie. 
Modlitby začínají v sedm třicet 
modlitbou růžence, litaniemi 
k Panně Marii, modlitbou za-
svěcení a pak následuje v osm 
hodin mše svatá. 

V měsíci říjnu budou po-
božnosti prvních sobot slave-
ny každou sobotu v měsíci. 
Během měsíce října budou 
probíhat v úterý a ve čtvrtek 
růžencové pobožnosti.

-hv-

Měsíc růžence

Před každým novým začát-
kem je dobré požádat Zdroj 
našeho života, dobra i síly o 
zvláštní milost. Dětem před 
novým školním rokem nad 
jejich aktovkami proto vy-
prošujeme dostatek rozumu, 
odvahy i trpělivosti. Větši-
nou jsme v minulých letech 
mysleli spíš na prvňáčky, 
ale v letošním roce se otec 
Košulič rozhodl pamatovat 
na všechny školní „začá-
tečníky“ – tedy i na děti, 
které jdou do školek, na děti 
mladšího i staršího školní-
ho věku, na středoškoláky 
a vysokoškoláky. A s tím 
logicky přišla i myšlenka 

pamatovat na jejich učitele. 
Letos poprvé stáli vpředu 
kromě dětí i ti, kterým svoje 
děti svěřujeme a doufáme, 
že je budou mít rádi a že 
je naučí to dobré, co sami 
ovládají, a čemu věří. Pokud 
jste tam nebyli, nebo vám 
tahle myšlenka taky přijde 
dobrá, prosíme, modlete se 
za všechny, kdo starají o děti 
stejnou modlitbu, jakou se 
žehná školáčkům: „Ať mají 
rozum otevřený k poznávání 
dobrého, ať mají odvahu a 
trpělivost, ať mají dostatek 
sil pro různé zkoušky a ra-
dost z přátelských vztahů. 
Prosíme o to skrze Krista 

našeho Pána. Amen.“
Možná se nám tu rodí 

nová tradice a nebylo by 
od věci pamatovat také na 
ty, kdo se starají dětem o 
plná bříška, čistotu tříd, 
správu školy nebo program 
po škole a ve volném čase. 
Koneckonců, abychom jako 
společnost vůbec mohli fun-
govat, potřebujeme neustále 
velké množství obětavých 
povolání, která léčí, pečují, 
hasí, prodávají, pomáhají, 
vyrábějí, udržují, vytváří, 
projektují, hlídají, staví, 
pečou, pěstují… Pamatujme 
s vděčností i na ně.

Irena Kintrová

V neděli 3. září jsme ve far-
nosti zahájili školní rok a 
nejzajímavějším poznatkem 
z hlediska budoucnosti far-
nosti byla výuka matematiky. 
Ač neplánově, přesto s nadějí 
a potěšením, jsme probírali 
zlomky: Jedna třetina farnosti 
jsou totiž předškoláci, ško-
láci, žáci a studenti na všech 
úrovních škol, a to rozhodně 
není špatný výsledek. Všichni 

si společně s učiteli přišli pro 
požehnání do dalších studií. 
A nejen oni, protože kapky 
požehnané vody dolétly i do 
zadních řad, kde stálo týlové 
zabezpečení všech školáků, 
tedy rodiče a prarodiče. Těm, 
mimo jiné, je potřeba popřát 
zejména trpělivost při přípra-
vě svačin a ještě větší pak při 
vytahování těch nesnězených. 
Ale zpět k těm zlomkům, což 

je naznačené dělení. Jedna tře-
tina je určitý a nemalý počet 
školáků, ale na druhou stranu 
pokud dělení provedeme, do-
stáváme číslo s nekonečnou 
číselnou řadou a nekonečnost 
je jednou z charakteristik 
Boha. A u něj je potřeba začít, 
ať děláme cokoliv a současně 
si být vědomi své míry odpo-
vědnosti za výsledek. 

-jiv-

Farní matematika na začátku školního roku

Farní stránky se po dlouhé 
době dočkaly jedné novinky, a 
to v podobě zbrusu nové a pře-
hlednější fotogalerie. To pro 
nás může být dvojí výzvou. 
Jednak oprášit staré vzpomín-
ky při prohlížení fotografií, 

a za druhé zkontrolovat své 
vlastní zdroje fotek, jestli se 
v nich nenachází takové, které 
by si rádi prohlédli i ostatní 
farníci, ale nemají kde. Uví-
táme jak obrázky z posledních 
let, tak také některé „historič-

tější“ (je možné i oskenovat 
klasické fotografie). Více 
informací nejen o novinkách 
ve fotogalerii naleznete na 
elektronické adrese www.far-
nostsebranice.eu

Martin Kudláček

Nový kabát farní fotogalerie

Proč děláme to, co děláme? 
A jaké prostředky můžeme 
zvolit, když chceme něčeho 
dosáhnout? Také to jsou jed-
ny z otázek, které si položila 
pastorační rada sebranické 
farnosti. Jak se nám v minu-
lém období zdařily akce, které 
farnost pořádala, co by se dalo 
zlepšit? Někdy je potřeba se 
umět ohlédnout za sebe, aby 

člověk mohl s čistým zrakem 
kráčet dál cestou „znovu a 
lépe“. Každému z nás se ob-
čas něco povede více, něco 
méně. Důležité ale je, co si 
z toho odnese ve svém srdci, 
a kam to celé vlastně směřuje. 
Kam směřuji ve svém životě 
já? 

Naše farnost v nejbližší 
době zahájí školní rok. Pro 

děti budou dále nepravidelně 
probíhat sobotní odpoledne 
(termíny budou upřesněny), 
čeká nás slavnost posvěcení 
kostela, misijní neděle, výro-
ba adventních věnců a spousta 
dalších aktivit. Nesmíme u 
nich ale zapomínat na to, kvů-
li čemu, resp. kvůli Komu to 
vlastně celé děláme! 

Markéta Kudláčková

Setkání farní rady

Požehnání na začátku školního roku letos dostali vedle 
žáků a studentů i učiteléJiž dvakrát jsme si na středeč-

ních mších povídali s dětmi o 
růženci. Každý týden odkryje-
me jedno růžencové tajemství 
a děti začaly sbírat korálky, 
zrnka, na svoje vlastní růžen-
ce. Kdo chce nasbírat všech 
šedesát, neměl by návštěvu na 
„dětské“ moc odkládat. Do-
stane pytlík a může začít. Děti 
už vědí, co znamená ...kterého 
jsi z Ducha Svatého počala a 
těšíme se na ...se kterým jsi 
Alžbětu navštívila. Každý tý-
den bude navíc vylosován je-
den šťastlivec, který převezme 
putovní obraz Panny Marie, 
aby se desátek růžence  mohli 
doma pomodlit za všechny.

-mol-

Růženec pro děti
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SLAVNOST 
VŠECH SVATÝCH
středa 1. listopadu

mše sv. 
17:00 Sebranice
18:30 Kunštát

PAMÁTKA ZEMŘELÝCH
čtvrtek 2. listopadu

mše sv.: 
7:00 Kunštát, sv. Stanislav

17:00 Sebranice
18:30 Kunštát, Lipka

19:30 modlitba u kříže 
na hřbitově v Kunštátě

4/ OKNO
........................................................................................................................................................................................................

 co nás čeká
PRVNÍ PÁTEK

6. října
17:00 svátost smíření

17:30 růženec
18:00 mše svatá, adorace a 

svátostné požehnání, Kunštát

V pátek 8. záři jsme se vydali 
s kunštátskou mládeží na vý-
let na jižní Moravu. Původně 
měl být víkend určený pro 
letošní biřmovance, ale na-
konec z toho bylo přátelské 
setkání současných i bývalých 
vedoucí našich táborů. První 
den jsme šli pěšky z Hrušovan 
u Brna do Hustopečí, kam 
za námi přijelo doprovodné 
vozidlo s našimi batohy a 
jídlem na celý víkend. Večer 
jsme navštívili vinný sklípek 
a načerpali nové síly na další 
dny. V sobotu ráno za námi 
přijel P. Pavel Kafka, slavil 

s námi mši svatou, po které 
následovalo krátké povídání 
a našich životních etapách, o 
fázích víry, které jsme prožili 
a které máme před sebou, a 
dotkli jsme se také táborů a 
toho, jak dětem skrze ně po-
moci při hledání víry. Zbytek 
soboty jsme byli v Aqualandu 
Moravia a pořádně jsme si 
,,zablbli“ v bazénu i na to-
bogánech. Večer jsme potom 
strávili na faře v Perné, odkud 
jsme v neděli ráno vyšli na 
Děvín a Dívčí hrad, kde jsme 
měli krásný výhled na Pálavu. 
Odpoledne jsme se auty pře-

sunuly do Lechovic, kde nás 
přivítal Marek Orko Vácha, 
se kterým jsme mohli slavit 
nedělní mši. Bohužel kvůli 
povinnostem v Praze musel 
jet k večeru pryč, my jsme ale 
na faře mohli zůstat a grilovat. 
Každý z nás na památku dostal 
od Kolpingovy rodiny jeho 
novou knihu Nevyžádané rady 
mládeži, která je velmi výstiž-
ná a skvělá pro všechny mladé 
(pokud ji ještě nemáte, vřele 
doporučuji!). Byl to krásný ví-
kend, a tak chci moc poděko-
vat všem, kteří ho připravili! 

Karolína Šafářová

V LECHOVICÍCH. Začátek školního roku si starší farní mládež zpestřila výletem na jižní Mora-
vu, kde je přivítal známý kněz Marek Vácha (vpravo). FOTO: archiv

Mladí si prodloužili prázdniny 

vybízí k modlitbě růžence… 
„Veliké věci mi učinil, ten, 
který je mocný“, říká Maria 
a spolu s ní v andělském po-
zdravení – „Zdrávas Maria“ to 
říkáme i my. Když spojujeme 
tuto modlitbu Zdrávas s tzv. 
tajemstvími růžence, kterými 
jsou okamžiky z Ježíšova a 
Mariina života, uvědomuje-
me si, že právě tady se děje 
to Boží dílo, ty Boží skutky. 
Růženec je modlitba, která 
vede člověka nejen k vědomí 

vděčnosti, ale také k chvále a 
radosti. Vede člověka k tomu, 
aby sám byl „příčinou věčné 
spásy…“ podílel se na spáse 
světa, tím, že sám svůj život 
činí cestou spásy, stejně jako 
Maria a Ježíš. Zjevení Panny 
Marie ve Fatimě, Lurdech, 
La Salletě a na jiných místech 
světa, je výzvou k modlitbě 
růžence. I papežové vyzývali 
a vyzývají k modlitbě růžen-
ce… Zvláště sv. Jan Pavel II. 
vyzýval mladé lidi k modlitbě 
a totéž dělal Sv. otec Benedikt 

XVI. a dělá také Sv. otec Fran-
tišek. „Modlete se, protože 
právě teď je toho nejvíc po-
třeba…“ Mám proto prosbu ke 
své farnosti: „MODLETE SE 
RŮŽENEC!“ Ať už sami nebo 
ve společenství, doma anebo 
společně v kostele. Hledejme 
způsob, jak a kdy se modlit. 
Sejděte se u někoho doma, 
nebo na faře a modlete se… 
Kéž nás provází svou přímlu-
vou Panny Maria a Bůh nám 
k tomu dá své požehnání.

P. Petr Košulič

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

Slovo otce Petra 

ŘÍJNOVÉ SOBOTY
7., 14., 21. a 28. října

7:30 růženec
8:00 mše svatá, Kunštát

MISIJNÍ NEDĚLE
22. října

14:00 dětská dílna na faře
17:00 program pro dospělé

na faře

SLAVNOST POSVĚCENÍ 
KOSTELA

neděle 29. října
mše svaté jako v neděli

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
lze získat 

od 25. října do 8. listopadu
za těchto podmínek:
■ svátost smíření
■ svaté přijímání

■ modlitba na úmysl Sv. otce
■ nemít zalíbení ani v lehkém 

hříchu
■ vykonání skutku předepsané-

ho pro získání odpustku, tzn.
1. a 2 . listopadu se v kostele 

pomodlit Věřím v Boha, 
Otče náš, Sláva Otci,

v ostatních dnech se na hřbitově 
pomodlit za zemřelé


