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DOKONČENÍ NA 2 STRANĚ

Drazí bratři a sestry, za námi je 
úspěšně zakončená výuka ná-
boženství. Jsou již zakončeny 
mše sv. pro děti. A vše, co se 
děje během školního roku, také 
doběhlo k svému cíli.

Chci v této chvíli poděkovat 
všem, kdo jste mi pomáhali 
v pastoraci i všech technic-
kých, administrativních, eko-
nomických a dalších oblastech 
života farností. A že to se mnou 
rozhodně není snadné. Věřím, 
že jste si i zanadávali na svého 
faráře. Ale to je taky potřeba.

Druhá polovina letošního 
roku je ve znamení dvou vel-
kých událostí. Tou první je 
Světové setkání rodin v Dub-
linu v Irsku, které se uskuteční 
21. – 26. srpna. Druhá událost 
je Světová synoda o mládeži. 
Ta bude od 3. do 28. října a 
bude probíhat v Římě. Tyto 
velké akce jsou výzvou pro 
farnost – mládež, rodiny a 
manžele. Jsou to velké výzvy. 
Ale těch výzev v naší farnosti 
je mnohem více.

Pro druhou polovinu roku je 
zde několik důležitých událos-
tí: 1. Poutě v kaplích (viz 
seznam na poslední straně). 
2. Farní den v Kunštátě bude 
letos v neděli 26. srpna. 3. Le-
tos také končí čtyřletý mandát 
pastorační rady v Kunštátě. 
Znamená to, že v první polovi-
ně září budou nové volby. 4. 
Na letošní rok připadá také 25 
let založení Kolpingovy rodiny 
v Kunštátě. Připomínka připad-
ne na neděli 23. září. 5. Dále 
pak realizace interiéru farního 
kostela. V současnosti začínají 
jednání s liturgickou komisí. 6. 
Poslední velkou výzvou je rok 
2019, kdy si připomeneme 940 
let od zavraždění sv. Stanisla-

VYHRÁLI. Kunštát na konci května hostil už třetí ročník děkanátního setkání mládeže s názvem 
Farnosti bez hranic. V soutěžní části si nejlíp vedlo domácí družstvo, které za sebou nechalo dal-
ších sedm týmů z okolních farností. FOTO: Radek Hanskut.

Kunštátská farnost má za sebou 
výroční farní shromáždění, tj. 
bilancování a přehledy statistik 
zejména na poli pastorace a 
hospodaření a rovněž výhledy 
do budoucna.

Minulý rok bylo ve farním 
kostele pokřtěno deset dětí, 
osm snoubeneckých párů 
zde uzavřelo manželství a 
čtrnáctkrát jsme na poslední 
cestě doprovázeli zesnulého. 
Zatímco počet pohřbů a sva-
teb je ve srovnání s minulými 
roky průměrný, u křtů je vidět 
pokles. V období 2009 – 2014 
bylo každoročně křtěno víc 
než dvacet dětí, v roce 2015 
jich bylo patnáct a roce 2016  
sedmnáct.

Do náboženství v základní 
škole chodí v tomto roce něco 
přes sedmdesát dětí, přičemž 
nejvíc je jich ve čtvrté a páté 
třídě (12+12). Naproti tomu 
v šestce je počet přihlášených 

nula a v sedmičce chodí jeden 
žák.

V oblasi hospodaření skon-
čil loňský rok schodkem ve 
výši dvaadvacet tisíc korun. 
Příjmy farnosti činily po za-
okrouhlení milon sto pět tisíc 
korun, výdaje milon sto dvacet 
sedm tisíc korun. 

Hlavním zdrojem farních 
příjmů byly jako obvykle sbír-
ky, které vloni dělaly celkem 
586 tisíc korun. Z toho roz-
hodující část činily pravidelné 
nedělní sbírky (329 tisíc), men-
ší části pak účelové sbírky na 
opravy a údržbu majetku nebo 
mimořádné sbírky o pohřbech 
a svatbách. Příjmy farnosti vlo-
ni  navýšila i dotace 350 tisíc 
korun na opravy vnitřku kos-
tela na Lipce, drobnější příjmy 
z nájmu a ostatní příjmy.

Na výdajové straně vévodi-
ly platby spojené s provozem 
farnosti – zejména režijní 

náklady na administrativu a 
pastoraci a na spotřebu plynu a 
elekřiny (476 tisíc) – a potom 
vlastní podíl farnosti na výše 
zmíněné opravě hřbitovního 
kostela (174 tisíc). Ve srovnání 
s rokem 2015 jsou provozní 
výdaje o dost vyšší a kvůli do-
sažení lepšího výsledku v tom-
to roce bude podle pana faráře 
zapotřebí ušetřit na režiích 
přibližně sto ticíc korun.

Hlavní akcí letošního roku 
by měla být úprava presbytá-
ře ve farním kostele, zejména 
pořízení nového oltáře, jehož 
architektonickými návrhy se 
v současnosti zabývá diecézní 
liturgická komise. Po schválení 
budou představeny farnosti a 
do konce roku, dá-li Bůh, je-
den z nich realizován. Zároveň 
se v současné době pracuje na 
opravě zdi vedle fary a chystá 
se oprava farních oken.

Marek Lepka

Farní shromáždění: je potřeba snížit provozní výdaje
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Co církvi vadí na Istambulské smlouvě?
V neděli 13. května byl při 
bohoslužbách čten Společný 
list biskupů českých a morav-
ských diecézí ke schvalování 
tzv. Istanbulské úmluvy. Jeli-
kož  tato problematika není ve 
společnosti všeobecně známa, 
přinášíme krátké seznámení 
s obsahem této úmluvy.

Istanbulská smlouva ne-
boli Úmluva Rady Evropy o 
prevenci a potírání násilí a 
domácího násilí je největší 
mezinárodní smlouva, která 
má chránít ženy před násilím 
a diskriminací v nejrůzněj-
ších podobách. Úmluva byla 
přijata Radou Evropy v roce 
2011. Upozorňujeme, že Rada 
Evropy nemá nic společného 
s Evropskou Unií, ale jde  o 
nezávislou organizaci podob-
nou spíše OSN. Jako první 
ratifikovalo úmluvu Turecko, 
ke kterému se do roku 2017 
přidalo další jednadvacet 
států. Dvacet dva dalších 
států včetně ČR ji zatím jen 
podepsalo a ratifikace se před-
pokládá v polovině letošního 
roku. Po ratifikaci se Úmluva 
stane součástí našeho právní-
ho řádu.

Podstatou Istanbulské 
smlouvy je prevence násilí 
na ženách, ochrana jeho obětí 
a stíhání pachatelů takového 
násilí. Úmluva považuje ná-
silí vůči ženám za porušení 
lidských práv a formu diskri-
minace. Úmluva uvádí přehled 
závažných trestných činů jako 
např. fyzické a psychické 
týrání, stalking (nebezpečné 
pronásledování), sexuální 
obtěžování, vynucený sňatek, 
ženská obřízka, vynucený po-
trat, sterilizace. K této oblasti 
úmluvy nejsou výhrady.

 Spornou zůstává oblast tzv. 
genderové problematiky. Jde o 
oblast rozdílného chápání role 
mužů a žen  ve světě. V gende-
rové problematice se jako po-
hlaví (anglicky sex) označuje 
biologická stránka, tedy od-
lišná stavba  funkce těla muže 
a ženy, a jako rod (gender) 
se označuje psychologická a 
sociální stránka života, tedy  
to, jak své mužství, nebo žen-
ství chápeme a  projevujeme. 
Genderové organizace říkají, 
že v minulosti byly  mužům a 
ženám přisouzeny určité spo-
lečenské role jako např. žena 

– matka, muž – živitel rodiny. 
Genderové organizace tvrdí, 
že nás tyto role omezují   a 
chtějí, aby tyto přirozené věci 
byly řešeny zákonem, aby do 
budoucna byly zcela setřeny 
rozdíly mezi rolí muže a ženy. 
Například při narození dítěte, 
by se nemělo sdělovat, zda se 
jedná o chlapce či dívku, ale 
měl by se použít pouze střední 
rod to dítě. 

Podobné snahy vnímají cír-
kevní představitelé jako útok 
na tradiční podobu rodiny.  
Kritizují rozmělňování přiro-
zených rolí muže a ženy, které 
je neslučitelné s přirozeným 
zákonem, zdravým rozumem 
a křesťanskou zkušeností. 
Muž a žena jsou v úmluvě 
řazeni proti sobě, naproti tomu 
přirozený řád  v nich vidí dvě  
bytosti, které se vzájemně do-
plňují  a teprve spolu vytváří 
jednotu.

Pro Českou republiku se 
ratifikace Istanbulské úmluvy 
jeví jako nadbytečná, protože 
potřebné zákony na potírání 
domácího násilí již byly v  
minulosti přijaty. 

Helena Videmanová

V letošním roce přistoupilo 
k prvnímu sv. přijímání 
v obou farnostech celkem 
dvanáct dětí. Několika 
z nich jsme se zeptali: 1. Co 
se ti nejvíc líbilo na přípra-
vě? 2. Co se ti nejvíc líbilo na 
prvním sv. přijímání?“ 

Vojtěch OLŠAN, Sychotín
Na přípravě byla sranda a bylo 
to zábavné. Dozvěděl jsem se 
spoustu nových věcí. Pil jsem 
víno a zkusil jsem nekvašený 
chléb.

Světlana ŠPINAROVÁ,
Zbraslavec
Líbilo se mi, jak jsme skládali 
Desatero a dostávali odměny a 
psali do sešitu. Líbilo se mi, 
jak jsem jedla hostii.

Kateřina PODSEDNÍKOVÁ, 
Kunštát
Moc se mi líbilo, když jsme 
dělali rozhovor do rádia a paní 
Lepková nám dávala otázky 
a nahrávala to na mikrofon. 
Líbilo se mi, jak jsem byla 
oblečená a že jsem poprvé 
jedla hostii.

Jiří BEDNÁŘ, Sychotín
Na začátku bylo pro nás při-
pravené občerstvení a byla 
tam sranda. Nejvíc ze všeho se 
mi líbilo přijímat hostii.

Matěj ŠAFÁŘ, Kunštát
Nejlepší bylo nalévání oleje a 
svatá zpověď. Jedl jsem hostii 
a pil víno.

Radim BEDNÁŘ, Petrov
Čtení, psaní a malování a byla 
tam sranda. A potom svatá 
zpověď. Přijímat Pána Ježíše 
a modlitby.

Pavla KOTOUČKOVÁ,
Kunštát
Líbila se mi svatá zpověď. A 
nejlepší bylo přijímat Pána 
Ježíše.

Vojtěch MAREČEK,
Kunštát
Výlet do Vídně do Práteru a 
svatá zpověď. Nejvíc se mi 
líbilo, že jsem dostal hodinky.

připravil P. Petr Košulič

va, patrona našeho kostela a 
farnosti.

Poslední bod je velkým po-
zváním. Především abychom 
tvořili dál živé společenství. 

Abychom stavěli na tom, co je 
dobré a krásné a že toho je, a 
abychom to rozvinuli k prospě-
chu církve a společnosti. 

Chtěl bych Vás pozvat, 
abychom se aktivně zapojili 

do toho, co nás čeká. Každý 
podle svých možností a schop-
ností. Ale hlavně abychom dále 
tvořili živé tělo církve. Bratři a 
setry, hurrrrrá do akce.

 P. Petr Košulič

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

KLUCI V PŘESILE. První svaté přijímání 2018. Zleva nahoře: V. Mareček, J. Kašpar, V. Olšan, J. 
Kašpar, R. Bednář, J. Bednář.  Zleva dole:  M. Šafář, K. Podsedníková, P. Kotoučková. 
FOTO: Jiří Suchomel.
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POUTNÍ SLAVNOST 
SV. CYRILA A METODĚJE 

V CHRUDICHROMECH
čtvrtek 

5. července 

18:00 
Poutní mše svatá u kapličky 

sv. Cyrila a Metoděje 
s doprovodem scholy 

ze Sebranic.
 Sbírka na vyřezání postav 

Tří králů do 
chrudichromského betlému.

Požehnání nové zeleně 
v okolí kapličky.

19:15
areál kulturního domu

Občerstvení – pivo, limo, 
víno, grilované klobásy, 

topinky, hermelín …
Poutní tombola – prodej losů 

(každý vyhrává), 
vyzvednutí cen.

Fotoprezentace z poutí 
a oprav kapličky 

v letech 2013 – 2017.

První svaté přijímání v Sebranicích
V neděli 27. května v sebra-
nickém kostele přistoupily 
děti k prvnímu svatému 
přijímání. Při této významné 
události jsme děti i rodiče 
požádali o odpověď na násle-
dující otázky: 

Děti: Co tě nejvíce zaujalo 
během příprav na první svaté 
přijímání?

Rodiče: V čem Vás dcera/
syn v průběhu příprav nebo 
slavnosti nejvíce překvapil/a 
či potěšil/a?

Jana: Moc mě zajímalo, jak 
bude chutnat hostie. Ve sku-
tečnosti byla úplně jiná, než 
jsem čekala. A zjistila jsem, 
že ze zpovědi nemusím mít 
strach. 
Rodiče: Potěšilo nás, že Janu 
celá příprava zaujala a bavila. 
Těšila se na setkávání s ostat-
ními v Kunštátě. Začala si více 
uvědomovat, co je a není dob-
ré. Celou slavnost si užívala, a 
proto jí přejeme, ať ji ta radost 
a nadšení neopouští!

Jan: Nejvíce mě zaujala výro-
ba svíčky a doplňování oleje 
stříkačkou. Po mši svaté jsme 
se s bráchou smáli, že alfa a 
omega na svíčce nám připo-
mínají jednotku ampér a ohm.
Rodiče: Náš Honzík nás 
překvapuje poměrně často. 
Potěšilo nás, že do přípravy 
chodil rád.

To, že od dětí se toho mohou 
dospělí mnohdy spoustu na-
učit, je známá věc. Také při 
čtvrtečních mších svatých pro 

děti měli příležitost se o pří-
bězích ze života Pána Ježíše 
podle jednotlivých desátků 
růžence dovědět i ti dříve 
narození. Občas to byla taky 
velká legrace, o čemž svědčí 
mimo jiné následující odpo-
vědi dětí na všetečné otázky 
pana faráře:
Pan farář: Kde proběhl první 
zázrak Pána Ježíše? 
Děti: Na svatbě!
Pan farář:A kde byla ta 
svatba? 
Děti: V Káněti!
Pan farář: Co dělala proroky-
ně Anna v chrámě? 

Děti: Modlila se ...
Pan farář: A co dělala, když 
tam přišla Marie s Josefem a 
malým Ježíšem? 
Děti: Modlila se ještě víc?
Pan farář: V jaké podobě se 
objevil Duch Svatý při křtu 
Pána Ježíše? 
Děti: Holubice.
Pan farář: A co udělala ta ho-
lubice? (nápověda – mávání 
křídly s následným ukazová-
ním dolů ...) – 
Děti: Smích (správná odpo-
věď – sestoupila)

připravila 
Markéta Kudláčková

Kdo chce o prázdninách na-
čerpat povzbuzení pro svůj 
život, může některý den od 
11. do 15. července navštívit 
na brněnském výstavišti výji-
mečnou akci pro věřící. Nese 
poněkud méně srozumitelný 
název „Katolická charisma-
tická konference“, pod kte-
rým se skrývá program plný 
bohoslužeb, modliteb, chval, 
koncertů a velice zajímavých 
přednášek, nesených v duchu 
ústředního letošního  motta: 
Svou sílu hledejte u Pána, v 
jeho veliké moci. Podrobný 
program najdete na vlastní 
webové stránce KCHK, hosty 
jsou kněží od nás i ze zahraničí. 
Samozřejmostí je program pro 
děti, neustálá zpovědní služba. 
Ale nejcennější jsou setkávání 
s lidmi a povzbuzení ve víře. 
Kdo poslouchá Radio Proglas 
a nebo sleduje TV Noe, určitě 
tu atmosféru také pozná. Stačí 
přijet a zažít, třeba jen jediné 
odpoledne.

-ik-

Konference v Brně

ÚDRŽBA KOUTKU DĚTÍ. 
Hrací loď na farním dvoře 
prošla v květnu generální 
opravou. Dílna Jaroslava Do-
skočila se postarala o  výmě-
nu podlahy, nátěry a opravy 
poškozených částí. Znovu 
v provozu je také farní tram-
polína, na které byl po řadě 
týdnů vyměněn ochranný 
límec.
FOTO: Marek Lepka
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 co nás čeká

POUTNÍ SLAVNOSTI
A BOHOSLUŽBY 

5. července – Hluboké, 11:00
15. července – Zbraslavec, 11:00
22. července –  Rudka, 11:00

5. srpna – Sychotín, 11:00
19. srpna –  Sebranice, 9:30  

(plus žehnání květin)
9. září – Touboř, 11:00
30. září – Újezd, 11:00

ŽEHNÁNÍ DĚTEM 
A UČITELŮM 
NA ZAČÁTKU 

ŠKOLNÍHO ROKU
neděle 2. září,

Sebranice – 9:30
Kunštát – 11:00

SLAVNOST NAROZENÍ 
SV. JANA KŘTITELE 

neděle 24. června, 
mše sv. jako v neděli 

SLAVNOST SV. APOŠTOLŮ
PETRA A PAVLA

pátek 29. června, 19:00,
po mši svaté 

žehnání táborníkům

FARNÍ DEN
neděle 26. srpna

program 
11:00 – mše svatá,

společný oběd a program na 
farním dvoře, program pro 
děti, představení mladých, 

hudba, tanec, zábava, občer-
stvení a jídlo.

Otvíráme farní kroniku – padesátá léta minulého století 
Květen a červen bývá tradičně 
ve znamení slavnosti prvního 
svatého přijímání. Konalo se 
i v dobách tuhé normalizace a 
s větším množstvím účastníků 
než známe dnes (většinou tři-
cet až čtyřicet dětí). Součástí 
slavnosti bylo po mši pohoště-
ní na faře a pak ještě odpoled-
ní požehnání v kostele.

6. června 1954 byla posvě-
cena mariánská Boží muka u 
Rudky na památku Marián-
ského milostivého roku (sto 
let od prohlášení dogmatu o 
Neposkvrněném početí Panny 
Marie).  

Od června 1956 máme do 
kostela zavedený vodovod. 
V červnu 1957 poškodila 
velká vichřice střechy na 
kostelech i farních budovách. 
Ve farní zahradě zlomila starý 
ořech. 

V tomtéž měsíci následují-
cího roku 1958 byla otevřena 
hrobka uprostřed farního 
kostela, nalezené ostatky 
shromážděny a znovu po-
hřbeny. 11. září pak slouženo 
důstojné rekviem za všechny 
kdo byli pohřbeni v kostele 
či kolem něj. Místo zašla-
paného náhrobního kamene 
s rytířem, který byl osazen do 
zdi v chrámové předsíni byla 
položena dlažba. Mistr Karel 
Kubec zhotovil dubové dveře 
pro vchod. Následujícího roku 
byly nově zhotoveny ostatní 
dveře Metodějem Horáčkem 
z Olešnice na návrh ing. Kli-
meše.

Přes snahu úřadů omezit 
zcela náboženské slavnosti 
najdeme ve farní kronice ně-
kolik fotografií z průvodu o 
„Božím těle“ 8. června 1958. 

Velký zástup věřících s ko-
rouhvemi, družičky s květi-
nami. Nevíme, zda se průvod 
dle nařízení ONV konal až ve 
večerních hodinách a kam až 
putoval. Z fotografií je vidět 
jenom náměstí a prostranství 
u kostela. 

V červnu 1959 byl posvě-
cen kříž na hrobě řádové sest-
ry Domeny, která v Kunštátě 
působila jako vychovatelka 
dětí a sakristiánka – zemřela 
v roce 1949. Pamětníci budou 
vědět, že v budově č. 43 na 
Lipce (dnes sociální byty a 
Klub rodičů Chocholík) síd-
lily kdysi jesle obsluhované 
řádovými sestrami. Pro ty, kdo 
ještě pamatujete jejich čin-
nost, nechť je Vaše modlitba 
projevem vděčnosti. 

z farní kroniky vybrali 
Kryštof a Irena Kintrovi

ČEKÁNÍ NA ODMĚNU. Na konci května proběhlo slavnostní zakončení výuky náboženství a 
středečních mší svatých pro rodiče s dětmi. Pan farář nejdřív v kostele předal víc než sedmdesát 
kusů vysvědčení a potom všechny pozval na farní dvůr, kde se rozdávaly odměny a opékaly buřty. 
FOTO: Marek Lepka.

FARNÍ POUŤ 
DO PORTUGALSKA

21. – 27. června
Kněz mimo farnost. 

SOBOTNÍ TICHÉ 
ADORACE

během prázdnin nebudou


