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DOKONČENÍ NA 2. STRANĚ

Člověk sousedovi ve vzteku 
rozbije okno. Uvědomí si svou 
chybu, jde se omluvit a dojde ke 
smíření. Vina je mu odpuštěna, 
ale zůstává důsledek hříchu 
– rozbité okno, které je potřeba 
spravit. Důsledek hříchu 
neovlivní jen mě samotného, 
ale také vztahy se sousedem. 
A právě tyto „důsledky“ jsou 
předmětem tzv. odpustků, 
pojmu, který se v tomto 
dušičkovém čase skloňuje víc 
než kdy jindy.

Praxe odpustků je v církvi 
úzce spojena s účinky svátosti 
smíření. Skrze tuto svátost se 
nám dostává plného odpuštění 
těžkého hříchu (věčného tres-
tu). To, co může někdy zůstat, 
jsou pozemské důsledky všech 
hříchů (časné tresty). Tedy 
nezůstávají hříchy, nýbrž to, co 
v nás hříchy vytvořily. A to má 
dopad osobní na mě samotného, 
ale i  dopad na celé společenství. 
Odpustek znamená, že se před 

Bohem odpouštějí časné tresty 
za hříchy, jejichž vina byla 
zahlazena. Je to odpuštění, 
které náležitě připravený věřící 
získává za určitých podmínek 
zásahem církve. Odpustek je 
částečný nebo plnomocný pod-
le toho, zda částečně nebo úplně 
osvobozuje od časného trestu za 
hřích. Každý věřící může získat 
odpustky buď sám pro sebe, 
nebo pro zemřelé v očistci.

Máme tedy možnost pomoci 
těm, kteří už se nemohou vlast-
ním přičiněním dostat z očistce 
do Boží přítomnosti. Plno-
mocný odpustek může získat 
křesťan, který není vyloučen  
z církve a je bez těžkého hříchu. 
Plnomocné odpustky, přivlast-
nitelné pouze duším v očistci, 
je možné získat 1. listopadu od-
poledne a 2. listopadu po celý 
den při návštěvě kteréhokoli 
kostela. Kromě tří obvyklých 
podmínek, kterými jsou svá-
tost smíření, svaté přijímání 

a modlitba na úmysl Svatého 
otce, je podmínkou pomodlit se 
při návštěvě kostela modlitbu 
Páně a vyznání víry.  Od 1. do 
8. listopadu je možné získat po 
splnění tří obvyklých podmínek 
(svátost smíření, svaté přijímá-
ní a modlitba na úmysl Svatého 
otce) denně plnomocné odpust-
ky, přivlastnitelné pouze duším 
v očistci, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam třeba 
jen v duchu za zemřelé. 

Bůh je veskrze dobrý a 
milostivý, je plný lásky a není 
schopen násilí na člověku a ja-
kéhokoliv zla. Trest není nikdy 
aktivní čin Boha vůči člověku, 
ale důsledek našich hříchů, naší 
neschopnosti Boha poslouchat. 
Při získávání odpustků jde pře-
devším o vnitřní proměnu nás 
samotných.

O odpustcích pojednává 
Katechismus katolické církve v 
článcích 1471 – 1479 a 1498.  

Helena Videmanová

Drazí přátelé Boží. růžencový 
měsíc říjen uplynul jako voda, 
a já bych vás všechny rád po-
vzbudil k neutuchající snaze 
v hledání této krásné mod-
litby. Nový měsíc listopad je 
před námi. Jako každý rok na 
začátku slavíme dva zvláštní 
svátky. Slavnost všech svatých 
a Vzpomínku na všechny věr-
né zemřelé – lidově dušičky. 
Navštěvujeme hřbitovy a hro-
by našich zemřelých a jsme 
vyzýváni k zvláštní modlitbě 
za zemřelé – tzv. plnomocné 
odpustky.

Slavení Slavnosti všech 
svatých a „Dušiček“ je de-
klarací naší víry. Nejedná se 
o jakousi duchařskou nebo 
spirituální dimenzi našich ži-
votů, ale o rozměr, kdy se opí-
ráme o víru církve, o existenci 
společenství svatých, o víru v 
očistec a víru ve věčný život, 
jak to všechno vyznáváme 
v neděli při mši svaté: „Věřím 
v jednu svatou, všeobecnou, 
apoštolskou církev, vyzná-
vám jeden křest na odpuštění 
hříchů, očekávám vzkříšení 
mrtvých a život budoucího 
věku.“ 

Co z toho vyvozujeme? 
Předně se naše víra opírá o 
existenci společenství křes-
ťanů, kteří nejsou mrtví, ale 
živí. Náš Bůh není Bohem 
mrtvých, ale živých  – je to 
Bůh Abrahámův, Izákův a 
Jákobův, Bůh Ježíšův, kterého 
vzkřísil k novému životu. Víra 
církve a tedy víra křesťana je 
postavena na existenci života, 
který je darem Božím, a tedy 
nepodléhá zániku – to, co je 
božské, nemůže podlehnout 
zániku, jinak by to nebylo bož-
ské. Církev neoslavuje smrt, 

VZPOMÍNÁNÍ NA ZEMŘELÉ. Kunštátský hřbitov v čase „dušiček“. FOTO: Marek Lepka

Odpustky – cesta, jak pomoci zemřelým
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U příležitosti 240. výročí 
založení Brněnské diecéze se 
rozhodl biskup Vojtěch Cikrle 
ocenit dva naše farníky za 
celoživotní službu pro farnost 
a církev. Jsou jimi paní Ma-
rie Bergauerová a pan Josef 
Chvíla. 

Marie Bergauerová se na-
rodila v roce 1928 a celý život 
žije v Kunštátě. Navštěvovala 
zdejší obecnou a později měš-
ťanskou školu a v Kunštátě 
také pracovala. Její služba 
farnosti spočívala především 
v předříkávání růžence přede 
mší svatou a praní farního 
prádla. Část této služby přitom 
plní dodnes – stále pere kněž-
ské alby. Z mládí jí v paměti 
nejvíce utkvěl pater Šafář, ale 

rozuměla si podle svých slov 
s každým knězem, Na otáz-
ku, co by ráda sdělila dalším 

generacím, odpověděla: „Ne-
bojte se věřit v Boha a chodit 
do kostela a pomáhejte panu 
faráři.“

Josef Chvíla se narodil v 
roce 1929 v Drslavicích u 
Uherského Brodu, kde také 

chodil do obecné školy, za 
protektorátu do hlavní školy a 
později na gymnázium. V Brně 
studoval Pedagogickou fakultu 

a do Kunštátu se dostal po řadě 
peripetií s tehdejším režimem 
v roce 1955. Učil především 
v Kunštátě, ale také několik let 
v Boskovicích. Službu farnosti 
vykonával zpěvem ve farním 
sboru a jako pomocná ruka 
místních farářů. Když bylo po-
třeba zaskočit kostelníka, mi-
nistranta, s něčím pomoci panu 
faráři – byl tu pan Chvíla. Z 
kunštátských farářů vzpomíná 
zejména profesora Krátkého, 
který oceňoval zejména jeho 
zpěv. Jeho vzkaz po tolika ži-
votních zkušenostech zní: „Ne-
buďte nikdy zbrklí a zamyslete 
se.“ A k rozjímání doporučuje 
také knihu Minutěnka od bis-
kupa Josefa Hloucha.
Text a foto: Dominik Lepka

Biskup Vojtěch ocenil dva kunštátské farníky za celoživotní službu farnosti

Plány bývají veliké, ale realita 
pak s nimi obvykle zamíchá a 
zatřepe. V neděli 22. října byl 
v plánu program pro děti a i 
pro dospělé na téma „misie“ 
a podařilo se jen setkání s dět-
mi. Za odměnu pro děti pak 
byl plánovaný vánoční příběh 
očima oslíka, ale nepodařilo 
se ho sehnat. To jsou ty méně 
vydařené plány. To co se nao-
pak podařilo, byla tematická 
výzdoba v kostele před oltá-
řem (kdo dobře poslouchal, 
ví už, které kontinenty mají 
podle Papežských misijních 
děl přidělenou konkrétní bar-
vu). Finanční sbírka v kostele 
vynesla přes osmnáct tisíc 
korun (Pán Bůh zaplať všem 
dárcům!) a poputuje celá na 
konto Papežských misijních 
děl. V roce 2017/2018 se ze 
sbírek zaplatí jednak studium 
bohoslovců v Africe, pak také 
hmotně podpoří děti v nouzi, 
provoz škol, školek a misij-
ních stanic. Bude financovat 
výstavbu kostelů, kaplí nebo 
nemocnic nebo třeba nádrží 
na vodu. Každá koruna míří 
ke zmírnění chudoby a utr-
pení těch, kdo se nemohou 
o sebe dobře postarat sami. 
Naplňuje se tak naše misijní 
poslání Kristových učedníků, 

kteří mají nejen ve svém okolí 
svědčit o evangeliu, ale také se 
dělit „chlebem a radostí.“

V programu pro děti jsme 
ve farní kavárně vyráběli, až 
se od nás určitě kouřilo – mu-
seli jsme ztlumit topení. Víc 
než dvacet dětí stříhalo, lepilo, 

tiskalo, razilo, psalo a kres-
lilo originální vánoční přání. 
Z modelovací hmoty jsme 
vykrájeli a korálky zdobili 
vánoční tvary a kdo měl hod-
ně šikovné ruce, mohl krásně 
ozdobit velkou borovou šišku, 

která ve vánoční výzdobě také 
ráda poslouží. To všechno pro-
to, aby vás těšilo, že si první 
neděli adventní něco z toho 
můžete vybrat jako malou 
odměnu za příspěvek na dvě 
přisvojené farní děti z progra-
mu „adopce na dálku“ – in-

dického chlapce Ravivarmu a 
dívku Meghanu. Bez našeho 
přispění by nemohly chodit 
do školy. Kupodivu vyrábějí-
cí děti tentokrát věděly, že se 
nesnaží samy pro sebe a jen 
sem tam neodolaly, aby bylo 

to nej nej nejkrásnější přání 
určené osobě nejmilovanější 
– mamince, ale to každý po-
chopíme. Nakonec jsme po 
velkém zápasu se vzdorující 
technikou promítli film „Je-
žíšův příběh očima dětí“, kde 
si některé děti poprvé v životě 
dokázaly uvědomit, jak velkou 
oběť náš Pán musel přinést. 
Kéž tohle naše klopotné sna-
žení pomůže dětem vlastním 
i přivlastněným…

Irena Kintrová

Výrobky z misijní neděle pomůžou adoptovaným dětem

KAVÁRNA DÍLNOU. FOTO: Marek Lepka

neoslavuje duše nebo duchy, 
oslavuje život, který je darem 
od Boha. Oslavuje Boha jako 
Pána a dárce života. Všechno, 
co děláme právě v tyto dny, 
deklaruje naši víru v život 
jako Boží dar. Deklaruje naši 
víru v Boha jako Pána nad ži-
votem i smrtí. Nepodléhejme 
v srdci tendencím společnosti 
dělat z těchto našich křesťan-
ských svátků „duchařiny“. 
Uchovejme si vzácný pohled 
víry na tyto svátky. Abychom 
právě skrze svůj postoj mod-
litby a prosby byli svědky 
živého Boha, který nás skrze 
Kristovo zmrtvýchvstání volá 
k věčnému životu. 

P. Petr Košulič

DOKONČENÍ Z 1. STRANY
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VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
 sobota 25. listopadu dopoledne na faře

 PRODEJ: neděle 26. listopadu po mši svaté

Jak hodnotíš volby?

Petr SOJKA ml.
Letošní volby do PS jsem 
považoval za velmi důležité. 
Proto mě nemile překvapila 
nízká volební účast, která do-
sáhla zhruba šedesát procent.

Dominik LEPKA
Výsledek voleb mě dost zkla-
mal. V ČR se hlásí ke křes-
ťanství asi milion lidí. Přesto 
jediná strana s křesťanským 
postojem k rodině, k otázkám 
potratů, eutanazie atd., které 
by pro křesťana měly být 
mnohem důležitější, než jaká 
bude minimální mzda, nedo-
stala ani 300 tisíc hlasů.

Roman STEJSKAL
Z výsledků voleb je mi smut-
no. Hlavně kvůli tomu, že lidé 
svobodně zvolili člověka, kte-
rý byl agentem StB a momen-
tálně je trestně stíhaný. Dále 
mám obavy o směřování naší 
budoucí zahraniční politiky.

Kristýna ČECHOVÁ
Prvoplánově jsem se nad 
výsledky letošních voleb 
pozastavovat nechtěla, ale 
když se mi k tomu nabízí 
příležitost...Tři slova – dobře 
sehrané drama. Výsledek mě 
nepřekvapil, ale nadšená ne-
jsem. Mrzí mě, že stále dost 
lidí nepřemýšlí kriticky a 
spíše přistupuje na hry, které 
s námi politici hrají. Nechá-
váme sebou posouvat jako 
figurky na šachovnici. A tomu 
zodpovídá i výsledek. Voliči 
rozhodli, máme co jsme chtě-
li. Tak snad se nám do příštích 
voleb rozšíří obzory a přesta-
neme být tak úzkoprsí.

Ondra SOJKA
Na letošních volbách mě nej-
více mrzelo, kolik hlasů do-
stal Tomio Okamura a SPD. 
Po celou dobu předvolebních 
rozhovorů si zachovával ne-
návistnou rétoriku. Jde z něho 
cítit agrese a i většina jeho 
programu byla nesmysl. Dou-
fejme, že prezidentské volby 
dopadnou lépe.
připravila Karolína Šafářová

V neděli 8. října po mši svaté 
obdrželi z rukou pana faráře 
ocenění otce biskupa za vy-
konanou práci ve farnosti pan 
Stanislav Ducháček a paní 
Františka Kučková. Položili 
jsme jim čtyři otázky: 
1. Kdy a jak Vaše služba 
v  kostele začínala?

SD: Službu v kostele jsem 
začal vykonávat na podzim r. 
1984, kdy v naší farnosti půso-
bil otec Bohumil Němeček. Ve 
všední dny byla v naší farnost 
mše svatá každý čtvrtek a pan 
farář neměl žádného pomocní-
ka. Tehdy jsem začal pomáhat 
a už jsem u toho zůstal. 

FK: Když nastoupil P. Kaf-
ka v roce 2002. Tehdy v koste-
le uklízela paní Moráňová, ale 
už se na tuto službu necítila 
a požádala o pomoc mě. Tak 
jsme se posbíraly ženy z far-
nosti a chopily se toho. 

2. Jaké službě se v rámci 
farnosti věnujete a co tato 
služba obnáší?

SD: V naší farnosti se vě-
nuji službě kostelníka. Připra-
vuji věci ke mši svaté – obětní 
dary, misál, lekcionář, knihu 
přímluv... Při nedělní mši sva-
té také chodím po sbírce. 
Starám se o hodiny na kostelní 
věži, aby správně fungovaly, 
zvoním na kostelní zvony..., 
zkrátka co je třeba.

FK: Teď jsme skupiny po 
třech ženách, které se pravi-
delně střídají v úklidu koste-
la. Zajišťujeme květinovou 
výzdobu. Před poutí a další-
mi svátky přijdeme všechny 
k velkému úklidu a nachystání 
kostela na slavnost. Také se 
starám o to, aby byly ubrusy a 
další věci ke mši svaté čisté... 

3. Napadá vás zajímavá, 
úsměvná nebo vážná událost 
nebo situace v průběhu vaší 
činnosti ve farnosti?

SD: Událostí je více, nejví-
ce si ale vzpomínám na jednu, 
která se udála při pohřbu, když 
u nás sloužil P. Kafka. Jednou 

v sobotu po obědě mi zavolal, 
bylo asi půl druhé hodiny. 
„Slávku, já hlava děravá jsem 
zapomněl, dnes ve tři hodiny 
je pohřeb!“ Tak jsem se rychle 
oblékl a šel do kostela – vše 
dobře dopadlo.

FK: Uklízely jsme v koste-
le a přišel tam neznámý muž. 
Hned jsme ho podezřívaly, 
jestli není zloděj (bylo to ne-
dlouho po vykradení kostela), 
a přitom to byl jen obyčejný 
kolemjdoucí...

4. Co říkáte na obdržení bis-
kupského ocenění?

SD: Biskupské ocenění 
mě potěšilo a vážím si jej. 
Zároveň si myslím, že v naší 
farnosti je víc lidí, kteří v kos-
tele nějak pomáhají a zaslouží 
si poděkování a pochvalu.

FK: Ocenění mě potěšilo, 
ale práce ve farnosti je činnost 
mnoha lidí, bez kterých bych 
tuto službu dělat nemohla a 
moc jim děkuji. 
připravila Markéta Kudláčková

Biskupské poděkování a ocenění zamířilo také do Sebranic 

„DÍKY ZA VAŠI SLUŽBU.“ Biskup Vojtěch Cikrle předal prostřednictvím otce Petra děkovnou 
listinu, dárkovou publikaci a medaili za dlouholetou službu církvi. FOTO: Jiří Votoček.

KREATIVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI  
sobota 2. prosince od 14:00 na faře 

 Budou se vyrábět adventní a vánoční ozdoby.
Zvány jsou i maminky s mladšími dětmi.



OKNO - měsíční zpravodaj farností  Kunštát a Sebranice. Vydává Římskokatolická farnost Kunštát, náměstí ČSČK 98, 679 72  Kunštát.
Kněz: P. Petr Košulič, telefon: 604 538 482, e-mail: rkf.kunstat@biskupstvi.cz, www.farnostkunstat.cz.  

Redakční rada: P. Petr Košulič, Irena Kintrová, Helena Videmanová, Jiří Votoček, Marek Lepka. E-mail: lepkam@centrum.cz.  NEPRODEJNÉ.

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

 co nás čeká
SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
26. listopadu

poslední neděle 
liturgického roku

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
2. prosince

mše svatá v 8:00, Kunštát

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
3. prosince

Při všech mších sv. 
žehnání adventních věnců,
v Kunštátě misijní jarmark.

Pokud jste někdy navštívili 
pražskou Vyšší odbornou školu 
pedagogickou a teologickou 
Jabok, mohli jste na jejích 
chodbách potkat nepřehlédnu-
telného štíhlého kněze s delšími 
šedivými vlasy. Možná jste už za 
totality věděli, že salesián Ladi-
slav Heryán umí být blízko těm 
nejmenším mimo hlavní proud, 
kteří se nevejdou do škatulky 

„vzorný občan“ pro své široké 
srdce, nezařaditelnou osobnost 
nebo osobité názory. Možná jste 
jako já vůbec netušili, že takový 
kněz existuje a jak nesmírně za-
jímavé je každé setkání s ním… 
Teď má tu možnost seznámit se 
s jeho velice neortodoxní, své-
ráznou a zároveň hluboce po-
kornou osobností každý. Vloni 
ho přiměli přátelé a známí, aby 

v rámci přemýšlení nad Božím 
milosrdenstvím sepsal své úva-
hy na toto téma do knížky s ná-
zvem „Exotem na této zemi“. A 
protože kromě meditace na téma 
„Boží milosrdenství“ zaujala 
Ladislava Heryána i „Boží vel-
korysost“, vyšla v letošním roce 
knížka nová. Opět je plná osob-
ních setkání s lidmi, nahlíží je-
jich osudy a skrze biblické texty 

Tip na čtení nebo na vánoční dárek

S ANEŽKOU. Farní divadelní spolek Ad hoc hostoval v říjnu v klášteře sester těšitelek v Rajhradě 
s pokračováním příběhu o poslední majitelce kunštátského panství. FOTO: archiv. 

                        Kunštát s.r.o 

                 Kongregace sester Těšitelek BSJ  

              a Římskokatolická farnost Kunštát 

                             Vás srdečně zvou na  

        SVATOHUBERTSKOU MŠISVATOHUBERTSKOU MŠISVATOHUBERTSKOU MŠISVATOHUBERTSKOU MŠI
                  18. listopadu 2017 v 17:00 hod. 

         v kostele sv. Stanislava v Kunštátě
                                Hrají trubači Lesnické a dřevařské fakulty 

                               MENDELU v BrněMENDELU v BrněMENDELU v Brně  
                 

                 Bližší informace: Ing. Petr Hromádko; Bližší informace: Ing. Petr Hromádko; petr.hromadko@ineskunstat.eupetr.hromadko@ineskunstat.eupetr.hromadko@ineskunstat.eu, mobmob. 606669170petr.hromadko@ineskunstat.eupetr.hromadko@ineskunstat.eupetr.hromadko@ineskunstat.eu, 

 

SVATOHUBERTSKOU MŠI

kostele sv. Stanislava v Kunštátě

. 606669170

SLAVNOST
NEPOSKVRNĚNÉHO 

POČETÍ PANNY MARIE
8. prosince

mše svatá v 18:00, Kunštát

RORÁTY
sobota 9. prosince
mše svatá v 7:00 

v nich hledá ryzost Boží přítom-
nosti. Autor ji nazval „Stopařem 
na této zemi“, aby vyjádřil po-
stoj, kdy se necháváme oslovit 
lidmi kolem nás, ve kterých k 
nám často přichází Ježíš. Záleží 
na nás, jestli zastavíme a „pove-
zeme“ je kousek s sebou nebo 
mineme bez povšimnutí. 

Spojení životní praxe a posel-
ství evangelia je na celé knížce 
to nejlepší. Protože je Heryán 
studovaný biblista, protkává své 
úvahy výkladem Písma s odkazy 
na řečtinu, hebrejštinu i historický 
nebo kulturní konext, takže se 
nám otvírá smysl biblických textů 
velice živým způsobem. Když se 
Písmo vykládá takhle osobitě, 
člověku nezbývá, než cítit radost 
a plnost života přesně podle 
zkušenosti učedníků, kterým 
„hořelo srdce“, když jim smysl 
Písma vykládal sám Pán cestou 
do Emauz. Kéž i nám, čtenářům, 
přináší knížka Ladislava Hery-
ána porozumění, naději a radost 
z evangelia. „Stopařem na této 
zemi“ L. Heryána, vydal Portál na 
pozdim 2017.

Irena Kintrová


