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Při návštěvě Spojených arab-
ských emirátů jsem měl mož-
nost navštívit nejvyšší obytnou 
budovu světa, tzv. Burj Khalí-
fa (čti Burdž Chalífa). Pocity 
byly rozmanité. Úžas nad lid-
skými možnostmi, nápaditostí 
a schopnostmi. Člověk měl 
možnost obdivovat konstrukč-
ní a architektonické členění 
stavby, to jak odolává písečné 
bouři či velkým poryvům vě-
tru. Obdivovat krásu interiérů 
i rozhledu do okolní krajiny. 
To všechno a ještě mnohem 
více, a přesto přese všechno 
jako by člověk viděl prastarý 
příběh lidstva. Ten příběh, 
který se odehrál v počátcích 
jeho existence... Příběh lidské 
touhy po slávě a velikosti. Po 
tom, stát se nezapomenutel-
ným, nesmrtelným, velkým, 
obdivovaným a mocným. 
Příběh, kde lidstvo potažmo 
člověk postavili sami sebe a 
své schopnosti nad Boha.

Ve vstupu této stavby je 
nápis, který má přibližně tento 
význam: Arabský svět ukázal, 
že dokáže překonat celý svět. 
Kladl jsem si a stále si kladu 
otázku: „Je to symbol lidských 
možností a schopností, ze kte-
rých bude moci lidstvo čerpat 
pro svou budoucnost, anebo 
symbol lidské pýchy a touhy 
po moci?“ Kolik podobných 
staveb budujeme ve svém srd-
ci? Budujeme projekty našich 
schopností a možností pro to, 
abychom byli užiteční? Anebo 
tvoříme nákladné a náročné 
projekty našich životů, které 
jsou památníky naší pýchy, bez 
smyslu a významu pro druhé?

Burdž Chalífa je architek-
tonicky nádherná stavba, ale 
co dál?

 P. Petr Košulič

Postní doba: křížové cesty a páteční hosté

POUŤ KE SV. VALENTINOVI
v úterý 13. února v kostele sv. Michala v Brně (Dominikánské náměstí)

Program: 
mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara, modlitba u obrazu sv. Valentina, beseda 

Pouťje určena pro všechny mladé, zamilované, hledající své životní povolání.

VESELÍ V PLNÉM PROUDU. Ani při letošním farním plesu nechyběla překvapení. Jedním z nich 
byla taneční show mládeže a otce Petra. FOTO: Petr Sojka

Popeleční středou 14. února za-
číná postní doba. V následují-
cích týdnech se pravidelné dění 
farního života rozšíří o nedělní 
pobožnosti křížové cesty a 
páteční postní promluvy, které 
tentokrát povedou trvalí jáhni 
z okolí. 

Vedení křížových cest, které 
budou začínat v patnáct hodin, 
si mezi sebou rozdělí stejně 
jako v minulých letech jednot-
livé skupiny farníků. V neděli 
18. února to budou ministranti, 
o týden později 25. února děti, 
4. března manželé, 11. března 
mládež a 18. března akolyté. 
Na Květnou neděli 25. března 

proběhne tradiční křížová cesta 
přírodou, která letos povede 
ve směru ze Sebranic do Kun-
štátu. 

Během postních pátků za-
vítají do Kunštátu stálí jáhni z 
okolních obcí, aby po večerní 
mši svaté povzbudili svým slo-
vem zdejší farníky. Jestli při-
bližně hodinový prostor vyplní 
přednáškou, katechezí, delším 
kázáním nebo besedou záleží 
na nich. První postní pátek 
přijede z Bohuňova jáhen Alois 
Nebojsa, který své povídání na-
zval „Postní zamyšlení“. O tý-
den později se představí Ladi-
slav Kinc,  sloužící v Olešnici, 

Rovečném a také v kuřimské 
věznici,  s tématem „Smíření 
– cesta do Božího království“. 
První březnový pátek vystoupí  
František Bačovský ze Křetína, 
aby promluvil o „Místě, kde se 
setkávám s Bohem“, a posled-
ním hostem bude v pátek 9. 
března novojáhen Martin Klu-
sáček z Boskovic, jehož téma 
zní: „Vysvobození“. 

Obě postní aktivity jsou 
časově nenáročné a mohou po-
sloužit i jako drobné duchovní 
obnovy pro každého, kdo se 
chce lépe připravit na veliko-
noční svátky.

-ml-



Farní tábory 
letos ve Sněžném
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V neděli 11. února bude při 
obou mších svatých udělována 
svátost nemocných. 

Pomazání nemocných není 
svátostí jen pro ty, kdo se ocitli 
v krajním ohrožení života, ale 
pro lidi nemocné a starší. Tuto 
svátost můžeme přijmout i ví-
cekrát ve svém životě. Přijetí 
této svátosti spojuje nemoc-
ného s Ježíšovým utrpením, 
vlévá nemocnému útěchu, 
pokoj a odvahu ke snášení 
utrpení nemoci a připravuje na 
přechod do věčného života.

Udělování svátosti pomazá-
ní nemocných by mělo před-
cházet přijetí svátosti smíření, 
kterou lze přijmout ve středu 
po mši svaté do dvaceti hodin 
a v pátek přede mší svatou od 
sedmnácti do osmnácti hodin.

-hv-

Den nemocných

V roce 2016 bylo v naší 
farnosti pokřtěno sedmnáct 
dětí, v roce 2017 už jenom 
deset. Počet křtů má neustále 
klesající tendenci, například 
v roce 2014 bylo dvacet jedna 
pokřtěných. Počet uzavřených 
církevních sňatků mírně naros-
tl, v roce 2016 jich bylo pět a 
v roce 2017 osm. Ostatní čísla 
se drží na  téměř stejné úrovni. 
V roce 2016 jsme doprovodili 
na poslední cestě patnáct ze-
snulých, v roce 2017 čtrnáct.  
K prvnímu svatému přijímání 
přistoupilo v roce 2016 třináct 
děti, v roce 2017 dvanáct. 
Počet dětí v náboženství na 
základní škole mírně narostl 
z čtyřiašedesáti dětí v roce 
2016 na sedmašedesát  v roce 
2017. V loňském roce byla 
také obnovena výuka nábo-
ženství v mateřské škole, kde 
bylo přihlášeno sedm dětí.

-hv-

Křtů ubylo, 
svatby narostly

Kdo plánuje rodinnou letní 
dovolenou se školními dětmi, 
může si už teď poznačit do ka-
lendáře termín farních táborů, 
které se budou konat tradičně 
ve dvou turnusech. 

Ve dnech od 1. do 10. čer-
vence bude tábor pro starší, tj. 
děti z 5. až 9. tříd. V termínu 
10. až 18. července proběhne 
tábor pro mladší děti z 1. až 4. 
tříd. Oba pobyty se uskuteční 
na faře ve Sněžném.

Starší děti budou mít jako 
téma seznámení se svatými, 
které jim představí český pat-
ron sv. Václav. Mladší děti pak 
čeká pomyslná plavba na taju-
plný ostrov spojená s úkolem 
odhalit jeho tajemství.  

Na všechny děti se moc 
těšíme.

vedoucí Václav Líkař 
a Vojtěch Pavlů

DÍKY ZA VAŠI POMOC.  V brněnské katedrále sv. Petra a Pavla se na konci ledna setkali do-
nátoři fondu PULS, tj. jednotlivci, rodiny nebo zástupci firem, přispívající na podporu kněží a 
pastorace Brněnské diecéze. Přibližně šest set návštěvníků, kterým přijel zahrát Spirituál kvintet, 
přivítal správce fondu P. Pavel Kafka. FOTO: archvi Brněnského biskupství.

FOTKY A VIDEA
Z FARNÍHO PLESU

www.farnostkunstat.cz
sekce: fotogalerie

Fond na podporu kněží a pastorace 
má v Kunštátě zatím 36 dárců
Přinášíme článek otce Petra  
uveřejněný v lednu ve zpra-
vodaji pro donátory diecéz-
ního fodnu PULS. 

Když byl v roce 2016 změ-
něn způsob přispívání věří-
cích na život naší diecéze (to 
znamená, že byl zrušen tak-
zvaný farní „desátek“ a zří-
zen fond PULS), musel jsem 
nejdříve pochopit, že základ-
ní proměna celého systému 
spočívá v přechodu od ano-
nymního příspěvku farnosti 
k osobnímu daru jednotlivce 
na zajištění života diecéze.  
Následně jsem s informacemi 
o PULSu  seznámil ekono-
mickou a pastorační radu. Asi 
za čtrnáct dnů potom jsem 
svolal farní shromáždění a se-
známil s informacemi o PUL-
Su jeho účastníky. O několik 
měsíců později jsem pozval 
na návštěvu farnosti správce 
fondu P. Pavla Kafku, aby 
doplnil chybějící informace 
a odpověděl na otázky. První 
reakce lidí byly spíše zdržen-
livé. Spousta věcí musela být 
znovu vysvětlena, musely být 

pravdivě zodpovězeny otázky 
ohledně narovnání vztahu 
mezi státem a církvemi. Nej-
častější otázky byly: Kam pe-
níze půjdou? K čemu budou 
určeny? Proč by měla farnost 
odvádět peníze diecézi? To 
vše se nám podařilo srozu-
mitelně vysvětlit a myslím, 
že díky tomuto porozumění 
se ve farnosti našel dostatek 
těch, kteří se do rodiny dárců 
zapojili. Velmi důležité bylo 
pochopit, že příspěvek do 
fondu je z velké části příspěv-
kem nám samotným. Bylo 
pro mě milým překvapením, 
že donátoři svými příspěvky 
pokryli skoro dvě třetiny 
příspěvku farnosti. Také mě 
velmi potěšila sbírka, která 
pokryla zbývající třetinu 
příspěvku. Doplatek farnosti 
tak byl minimální. S trochou 
nadsázky se dá říct, že na tom 
farnost vydělala. A to nejen 
finančně, ale předevší tím, 
že jsou zde lidé, kteří přijali 
svou farnost opravdu za vlast-
ní – je to jejich farnost, je to 
naše farnost. 

Do fondu PULS dnes při-
spívá šestatřicet dárců z kun-
štátské farnosti. Většina z nich 
dává dvanáct set korun ročně. 
Další zájemci jsou vítáni.

P. Petr Košulič
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PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
pátek 2. března
SEBRANICE

19:00 tichá adorace 

Výtěžek z polévky rozlévané 
na kunštátském náměstí na 
Štědrý den činil 15.495 korun. 
V letošním roce bude rozdělen 
mezi tři obdarovné rodiny 
z Kunštátu a okolí. Dvě rodiny 
obdrží příspěvek na zdravotní 
péči poskytující svým dětem 
a třetí příspěvek bude přidělen 
rodině ve formě sociálních 
kuponů. Všichni příjemci 
byli vybráni ve spolupráci se 
sociální komisí Rady města 
Kunštátu.

-hv-

Výtěžek z polévky

Pro ty z vás, kdo ještě ne-
prolistovali nový kalendář, 
aby zjistili pracovní volna, 
svátky či prázdniny, tu mám 
překvapivé konstatování, že 
Popeleční středa zaklepe na 
naše pomyslné dveře už 14. 
února! Spolu s tím by měla 
dostat slovo postní aktivita pro 
děti pracovně nazvaná „Tro-
chu štědrý může být každý, 
na velikosti či věku nezáleží“. 
Chtěli bychom se zaměřit na 
postní pokladničky a sbírat 
do nich podle vlastního roz-
hodnutí, sil a možností dobré 
skutky, odříkané dobroty i 
něco z financí. Všechno se 
dozvíte na mších svatých a ur-

čitě i uvidíte v kostele během 
postní doby něco navíc. Třeba 
sešitek „Malý průvodce postní 
dobou“, který půjde rád s vámi 
i domů. 

Ve středu po první neděli 
postní začíná i příprava dětí 
třetích tříd na první svaté při-
jímání. Bude to 21. února v se-
dmnáct hodin první zvláštní 
setkání s panem farářem, kam 
budou jistě pozvaní i rodiče. 
My farníci jsme zváni také, 
ale jiným způsobem. Na tuto 
aktivitu bychom měli myslet 
v modlitbě a také už se těšit 
na slavnost, která proběhne 
v květnu.

-ik-

Dětem začne postní snažení i příprava 
na první svaté přijímání

Letošní leden nebyl nijak 
zvlášť mrazivý ani zasněžený. 
Zato první farní karneval se 
vyznačoval přesně takovou 
zábavou na téma Ledové krá-
lovství. Je na místě poděkovat 
všem, kteří pomáhali s výzdo-
bou, přípravou programu a 
občerstvení, organizací tom-
boly i těm, kdo do ní přispěli, 
a také všem, kteří se premiéry 
zúčastnili. K vidění totiž byla 

spousta krásných masek! A co 
na karneval říkají ti, kdo se ho 
zúčastnili? 
Marek ŠTENCL 
(moderátor Sven)
Jakožto jeden z moderátorů 
za sebe můžu směle říct, že 
historicky první farní karneval 
se vydařil na výbornou! Orga-
nizátoři spolu skvěle spolu-
pracovali a program perfektně 
připravili. Troufám si říct, že 

děti si karneval parádně užily 
a vyblbly se. A o to přece na 
karnevalech jde! Věřím, že 
příští rok se dočkáme druhé-
ho ročníku, který bude ještě 
lepší!
Čenda PAULÍK 
(vévoda z Kravákova) 
Všechno bylo super, nejlep-
ší byla jízda na prostěradle 
(pozn.: Závody sobích spře-
žení). 

Mrazivá karnevalová premiéra všechny příjemně rozehřála
Jana PAULÍKOVÁ 
(Olaf)
Líbilo se mi, jak jsme byli 
rozdělení do družstev. Všech-
ny soutěže byly zábavné. Do-
konce se na mě usmálo štěstí i 
v tombole. 
Dominika ČECHOVÁ 
(moderátorka Anna)
Pro mě to byla velká zkuše-
nost. Jak příprava, organizace, 
tak i uvádění celého karne-
valu. Jako moderátor jsem 
musela zapojit děti i rodiče 
do programu a měla jsem z 
toho obavy. Nakonec mi to 
přineslo potěšení a radost, 
když jsem viděla všechny ty 
děti, jak se baví a užívají si 
daného okamžiku. Myslím, že 
vše proběhlo naprosto hladce 
a bez komplikací. Karneval 
byl určitě skvělý, protože 
radost dětí toho byla jasným 
důkazem.
Marek PAULÍK 
(tatínek)
Chyběl nám tam pan farář 
v masce – osmělil bych se i 
já… Ač se jednalo o první 
vlaštovku, byla akce organi-
začně zdařilá, mládí organi-
zátorů se bezesporu projevilo 
na spokojenosti dětí. Vše mělo 
správný ráz a šmrnc. Těšíme 
se na příští rok! 
Eva ŠKRABALOVÁ 
(maminka)
Karneval byl moc vydařený, 
líbily se nám pěkně vymyš-
lené soutěže a naše děti asi 
nejvíc zaujala úžasná tombola. 
Výborný nápad byl karneval 
zaměřit tematicky na známou 
pohádku. 
Lída ZVĚŘINOVÁ 
(maminka)
Tento karneval byl opravdu 
vydařený. Kostýmy organizá-
torů byly super, nejlepší byl 
Swen (sob) a mrkvička. Ze 
soutěží se mi nejvíce líbila 
jízda na „duchně“. Tombola i 
občerstvení na jedničku. Všem 
organizátorům patří velký dík. 
Už se těšíme na další.

připravila M. Kudláčková

JÍZDA NA PROSTĚRADLE. První farní karvenal v Sebranicích přinesl spokojenost na všech 
stranách. FOTO: archiv.
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 co nás čeká

FOTBALOVÝ TURNAJ
pro kluky 9 – 14 let

 neděle 11. února
Bližší info v ohláškách

PAMÁTKA 
PANNY MARIE LURDSKÉ

neděle 11. února
mše sv. s udílením 

sv. pomazání nemocných.
Podmínka: sv. smíření

POPELEČNÍ STŘEDA
 středa 14. února,

mše svatá: 
17:00 Sebranice
18:00 Kunštát

Den přísného postu – jed-
nou denně se dosyta najíst, 

týká se osob od 15 do 65 let. 
Ostatní podle možností, 

minimálně se zdržet masa.

Tříkrálová sbírka 2018: Štědrost lidí roste

V sobotu 13. ledna jsme měli 
možnost nabrat znovu něco 
z radosti vánoční doby v kun-
štátském kostele. Na pořadu byl 
koncert místního sboru Tacet 
s hosty z Olomouce – převážně 
ženským sborem Conspirito se 
skladbami vánočního i duchov-
ního charakteru. Pro osvěžení 
paměti připomínám, že „tacet“ 
je hudební výraz pro delší 
pomlku nástroje nebo hlasu. 
Má zřejmě avizovat, že tento 
sbor si libuje v nepravidelných 
vystoupeních? S nadsázkou lze 
říci, že jako název pěveckého 
sboru to odpovídá básnickému 
vyjádření typu „hlasitý šepot“ 

„ryčné mlčení“ nebo „neslyšný 
řev“. Proto je od tohoto sboru 
odvážné, že se každý pátek ve-
čer snaží zkoušet, příležitostně 
doprovází bohoslužby a ještě 
ke všemu koncertuje! 

Odvahu projevil Tacet i 
tím, že si pozval již zmíněnou 
konkurenci z Olomouce. Sbor 
Conspirito už svým názvem 
naznačuje tah na branku, pro-
tože „con spirito“ je hudební 
výraz, který vyjadřuje záměr 
skladatele, aby jeho hudba byla 
interpretována „oduševněle“. 
To pak nemůžete čekat jenom 
„Holka modrooká“ nebo „Ne-
sem vám“, ale můžete si smls-

nout na hudební lahůdce mo-
derních autorů Estonce Arvo 
Pärta nebo Američana Davida 
Langa, středověké duchovní 
hudbě i společně zpívaném 
gospelu. Bodejť, když s vámi 
vystupuje jazzový muzikant 
Jiří Lamač! 

Přesto je třeba říct, že náš 
sbor je prostě náš. A když 
v něm zpívá někdo úplně náš 
náš, musí zákonitě dostat body 
navíc! Jsme rádi, že Tacet ne-
mlčí, jsme rádi, že nás na duši 
i v uších potěšilo Conspirito. 
Byl to krásný koncert dobré 
hudby. Díky.

Irena Kintrová

Nemlčením k duši

Dalo by se říci, že letošní, 
pátý ročník farního plesu byl 
úspěšný a splnil očekávání?

Pokud by se hodnotil po-
čtem prodaných vstupenek, 
tak určitě ano, jelikož přislo 
dvě stě padesát platících 
návštěvníků a k tomu ještě 
pár lidí navíc. Anebo počtem 
cen v tombole? Díky ochotě 
štědrých dárců stoly výhrami 
přetékaly. Nebo je kritériem 
úspěšnosti plesu množství 
prodaného občerstvení? Sněd-
lo se vše a vypilo téměř vše. 
Záleží na kapele? Taneční 
parket byl plný i dlouho po 
půlnoci a řada lidí pomáhala 

i se zpěvem. Krásná výzdoba? 
Také a opět ano a moc, navíc 
všude čisto a nikdo nebyl pod 
obraz Boží. Drahý doplňkový 
program a známé hvězdy? Tak 
zde jediné ne. Program nestál 
téměř nic, přesto hvězdy zazá-
řily. Přesněji zazářila. Hvězda 
betlémská ztělesněná panem 
farářem přivedla celebrity 
vskutku královské. Pavel Kaf-
ka, Tomáš Koumal a Vít Fatě-
na, skrytí za svými vlastními 
maskami, byli opravdovým 
překvapením a čas, který s 
námi na plese strávili, tím nej-
hezčím darem. Zlatým hřebem 
bylo pak dozajista vystoupení 

naší mládeže, korunované vy-
stoupením krále samby, více 
než věrohodně ztělesněným 
opět panem farářem. 

Co je tedy kritériem úspěš-
nosti? To, že snad všichni 
odcházeli domů radostní, 
spokojení a snad i obdarova-
ní společně prožitým časem. 
Ano, tříkrálový farní ples byl 
parádní díky všem zúčastně-
ným. Díky všem pořadatelům 
a dobrovolníkům. Díky všem 
návštěvníkům a také díky 
všem, kteří v hojné míře přišli 
v neděli odpoledně pomoci s 
úklidem. Bohu díky.

Monika Lepková

Na tři krále o ples dále

POSTNÍ PÁTEČNÍ 
VEČERY S JÁHNY

vždy po mši svaté
16. února – A. Nebojsa

23. února – L. Kinc
2. března – F. Bačovský
9. března – M. Klusáček

KŘÍŽOVÉ CESTY
V KUNŠTÁTĚ

vždy v neděli v 15:00
18. února – ministranti

25. února – děti
4. března – manželé
11. března – mládež
18. března – akolyté

KVĚTNÁ NEDĚLE
25. března – ze Sebranic do 

Kunštátu

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY
NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

středa 21. února 
17:00 – farní kavárna

PŘEDSTAVENÍ 
PRVOKOMUNIKANTŮ

KUNŠTÁT
neděle 25. února 

při mši svaté v 11:00

Tříkrálové koledování letos 
v Kunštátě proběhlo kvůli 
plesu až o víkendu 13. a 14. 
ledna, i když v kalendáři jejich 
svátek najdeme už 6. ledna. 
Kdo tedy čekal oblečené zpí-
vající koledníky o týden dřív, 
byl lehce zklamán, ale mož-
ností přispět těm, kdo pomoc 
potřebují, je naštěstí víc. 

Opět se ukázalo, že mýtus 
o ateistických, nepřejících a 
lakomých obyvatelích České 
republiky nějak nesedí v kon-
frontaci s realitou, protože 
dárci byli ještě štědřejší než 

vloni. V Kunštátě a okolních 
vesnicích koledovalo téměř 
třicet dětí, získaly pro potřeb-
né charitní sociální projekty 
přes šedesát čtyři tisíc korun, 
což je ve srovnání s loňskou 
sbírkou pětadvacetiprocentní 
nárůst. Je to opravdu úžasné, 
protože celý tenhle projekt je 
založený na důvěře a empatii. 
Pravda, nikdo z nás neví, jestli 
dřív nebo později nebude 
právě službu Charity potře-
bovat… 

Až vás televizní či novino-
vé zprávy opět budou přesvěd-

čovat, že celý svět je sobecký, 
zlý a zkažený, tak si prosím na 
tříkrálovou sbírku vzpomeňte. 
A to třeba ještě i v zajetí emocí 
z proběhlých voleb, jejichž 
výsledek tolik lidí nadchnul a 
téměř stejný počet lidí nepotě-
šil. Ať už jsme byli zklamaní 
nebo nadšení, uvědomme si, 
co je důležité – zda mít radost 
z toho, co se podařilo, nebo žít 
v neustálém strachu z toho, co 
je špatně. Evangelium má pro 
to rozhodně ukazatel. Jmenuje 
se to „radostná zvěst“. 

Irena Kintrová


