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Drazí bratři a sestry, letošní 
růžencový měsíc zahájíme 
zvláštní, výjimečnou a vý-
znamnou událostí.

Místní rodák P. Jan Kubát, 
který je knězem v důchodě a 
působí v Rožné nad Pernštej-
nem jako výpomocný duchov-
ní, letos oslavil již šedesát let 
svého kněžství (diamantové 
kněžství). V neděli 7. října při 
mši svaté v jedenáct hodin ho 
oslaví s farníky z Kunštátu.

Je to podobné, jako když 
manželé oslaví diamantovou 
svatbu. Oslava sama o sobě je 
krásným bodem celé slavnosti, 
ale jistě jde o víc než jen o jíd-
lo a pití a zábavu.

Schopnost být věrný svému 
povolání za všech okolností. 
Být věrný, to je stálá přítom-
nost a zůstávání tam, kam mě 
Bůh povolává a kam mě vede. 
V jakémkoliv životním stavu a 
povolání.

Otec Jan působil v mnoha 
farnostech Brněnské diecéze. 
Byl vysvěcen v době, která 
nebyla časem přejícím církvi 
a už vůbec ne kněžím. 50. léta 
byla dobou těžké perzekuce 
a nesnadného života kněží 
v konfrontaci se státní mocí. 
Působil ve farnostech, kde 
se jistě setkával se spoustou 
těžkostí a náročných situací. 
A právě zde se osvědčovala 
jeho věrnost. Věrnost kněze, 
věrnost křesťana. I přes obtí-
že a komplikace, které život 
přináší.

Věrnost kněze, věrnost 
řeholníka, věrnost manžela a 
manželky, věrnost křesťana. 
Ne v tom, co je jednoduché 
a co chceme a nás baví. Ale 
v tom, co je těžké, nesnadné 
a kdy bychom raději utekli od 

DOKONČENÍ NA 2.  STRANĚ

KOLPING SLAVIL. Na neděli 23. září připadla oslava 25 let existence Kolpingovy rodiny v Kun-
štátě. Odpolední program se kvůli nepřízni počasí musel částečně přesunout do farní kavárny. 
Kromě delegace ze Ždáru nad Sázavou přijal pozvání do farnosti i někdejší farář P. Jan Mráz. 
FOTO: Alois Havelka
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Před pár týdny jsem se dozvě-
děl, že budeme volit novou 
PRF (pastorační rada farnosti). 
Vybavil jsem si pár jmen jejich 
členů. Začalo mi vrtat hlavou, 
co o činnosti PRF vlastně vím. 
Začal jsem pátrat v letošních 
číslech Okna a našel jsem 
jen články spojené s volbou. 
A proto vznikl tento rozhovor 
s panem farářem.
■ Můžete nám popsat, jak 
vypadá zasedání PRF? 

Setkání PRF je pravidelně 
dvakrát až čtyřikrát za rok 
a má následující strukturu. 
Prvním bodem je společná 
modlitba. Navazuje reflexe 
proběhlých událostí a akcí. 
Potom jsou probírány aktivity 
v nadcházejícím období, které 
jsou dány harmonogramem 
(plánem aktivit). Řeší se také 
termíny akcí. Třetím bodem 
jsou podněty ze strany členů 

rady. Předposledním bodem, 
který není pravidelný, bývají 
moje podměty. Vše zakončíme 
opět modlitbou a požehnáním. 

Některé farní aktivity 
(např. výlet na kolech, misijní 
neděle, fotbalový turnaj apod.) 
mají svoji stálou strukturu a 
řeším je průběžně v běžné ko-
munikaci se členy rady.
■ Co se na PRF nejčastěji řeší 
a jaké úkoly se podařilo ve 
spolupráci s PRF realizovat?

Nejčastěji se řeší plán akti-
vit na daný časový úsek a po-
dařilo se realizovat následují-
cí: 1. bezpečnost sbírek, tj. kde 
budou košíky s penězi, aby 
nedocházelo k tomu, co jsme 
zde řešili před šesti lety – vy-
řešeno. 2. organizace zpovědí, 
tj. rozdělení řad na příchozí a 
odchozí a vytvoření diskrét-
ního prostoru pro kajícníky v 
kapli – vyřešeno. 3. úklid fary, 

tj. prostor užívaných farností 
– vyřešeno. 4. farní kavárna 
a její fungování – vyřešeno. 5. 
zahrádka – vyřešeno samospá-
dem. Další body jsou ještě ne-
dořešené – kostelník na Lipce, 
fungování farní kanceláře a 
několik dalších.
■ Je nějaký úkol, kterým 
se nepodařilo pohnout ku-
předu a Vás to mrzí?

Tímto problémem je funkč-
ní farní kancelář. Podněty z 
PRF byly dány, jen jsem je 
zatím nebyl schopný realizo-
vat. (Farní kancelář obsahuje 
spoustu dokumentů o uděle-
ných svátostech, účetní doku-
menty, korespondenci farnosti 
s úřady apod.)
■ Chodíte se na zasedání 
PRF poradit, když to má 
v názvu? 

Víme, co pro naši farnost dělá pastorační rada?



2/ OKNO
.................................................................................................................................................................................................................

Moc se mi líbil příspěvek 
Moniky Lepkové o pouti k 
Božímu milosrdenství do 
Slavkovic. Tak bych ráda na-
vázala. Máte rádi tradice?

Co jsou tradice, nám krásně 
vysvětlil v jednom kázání náš 
pan farář. Jsou to staré hodno-
ty prověřené časem. Takovou 
tradicí jsou poutě, kdy se lidé 
modlí a prosí za uzdravení, za 
odvrácení válek, pokoj v ro-
dinách a za všechno, co sami 
nemají sílu změnit. Taková 
je i pouť na Velehrad. Pout-
níci vycházejí z Radešínské 
Svratky na Vysočině, druhý 
den je Vítochov, Rovečné a 
Olešnice. Třetí den Olešnice, 
Křetín, Letovice, Boskovice. 

Čtvrtý den Boskovice, Sloup, 
Senetářov atd až na Velehrad. 
Protože nejblíž Kunštátu a 
zároveň nejkrásnější jsou 
trasy od Vítochova po Sene-
tářov, připojujeme se s paní 
Videmanovou k poutníkům 
právě na některé z těchto z 
tras. Není to utahané procesí 
staroušků. Je to svižný po-
chod převážně mladých, kteří 
zpívají, modlí se a veselí, 
žádné ustarané a pochmurné 
tváře. Letos prosili za déšť. 
Trochu se to zkomplikovalo, 
protože zároveň prosili, aby 
poutníci nezmokli. Tak vydat-
něji zapršelo, až pouť skon-
čila. Takový servis máme a 
stačí jen důvěřovat.

Další je smírná pouť od 
hrobu P. Kubíčka do Sloupu. 
Mám v paměti, kdy došlo 
k tragické události jeho za-
vraždění. Vyděšení jsme v 
kostele vyslechli tuto zprávu 
a tehdejší náš farář P. Kafka 
nám pomohl, jak si vysvětlit, 
že došlo k takové hrůze. Řekl, 
že věří, že dnes už se  P. Kubí-
ček v nebi přimlouvá za naše 
nesrovnalosti a neschopnosti 
změnit něco k lepšímu. Příští 
rok to bude patnáct roků od 
této události. Tak bych chtěla 
povzbudit mladší generaci. 
Možná se potkáte s dobrými 
kamarády a budou vás jenom 
trochu bolet nohy.

 Marta Pitnerová

Pustit se na pěší pouť opravdu stojí za to

problémů a těžkostí. Věrnost, 
která svědčí o jediném – Bůh 
je věrný a nedopustí, abyste 
byli zkoušeni víc, než snesete.

Chci tímto poděkovat otci 
Janovi za jeho svědectví, které 
je velkým znamením věrnosti 
pro mě jako kněze. Velkým 
znamením věrnosti víry pro 
farnost a velkým svědectvím 
pro celou církev. A vyprošuji 
mu, aby tak jako dokázal být 
věrný Kristu v předchozích 
60. letech, to dokázal i nadále.

Bohu díky za Vás, otče 
Jane.

 P. Petr Košulič

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

Nejsem vševědoucí a ani 
nechci být, a proto se tam cho-
dím radit. Jsem zvyklý vytvořit 
si určitou koncepci akce (jak a 
co a kdo) a jsou momenty, kdy 
mě pohled druhých skutečně 
postaví na pevnou zem. Anebo 
mi rozhodí celou koncepci a 
pak je třeba společně hledat 
řešení (např. letošní farní den 
se vydařil díky PFR).
■ V čem Vás osobně spoluprá-
ce s farní radou obohatila?

Vždy odcházím obohacen. 
Někdy o dobré podněty a ná-
pady, někdy o ztracené iluze. 
Jsem idealista a asi někdy 
potřebuji postavit nohama na 
zem.

ptal se Jaromír Kintr
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Farní rada… 

Onehdy se ke mně dostala 
zbloudilá informace… Jak je 
to s tím Desaterem? Jak mu 
rozumět?

Desatero známe jako určité 
formulace. Začíná to: V jed-
noho Boha věřiti budeš!, a dál 
až: Aniž požádáš statku jeho. 
Je třeba vědět, že formulace 
jak je známe, jsou historicky 
podmíněny. Hlavně v historii 
jazyka, kdy mohou být pou-
žívána slova, která mají dnes 
jiný význam než před sto či 
padesáti lety. 

Když se podíváme na ori-
ginál Desatera, zjistíme, že je 

Ptáte se? Odpovídáme 

mnohem a mnohem obsáhlejší 
(viz Pátá kniha Mojžíšova, 
5. kapitola). Proto je třeba, 
abychom se o skutečnostech 
snažili dozvědět co nejvíce. 

Mě zaujala jedna spekulace, 
která se dotýkala posledních 
dvou přikázání: „Nepožádáš 
manželky bližního svého!“ 
„Aniž požádáš statku jeho!“ 
Spekulace se dotkla pocho-
pení významu těchto dvou. A 
protože lidský duch je vyna-
lézavý a má tendenci si věci 
usnadňovat, v konečné verzi 
z toho vyšla varianta: „Nepo-
žádáš manželky bližního své-
ho, aniž požádáš statku jeho.“ 
Zde nabývá text úplně jiného 
významu a to ve volné inter-
pretaci: „Nemohu mít poměr 
s manželkou svého souseda, 
pokud se mu nepostarám o 
barák.“ Tedy jinak řečeno: 
„Pokud se starám o dům své-
ho souseda (kamaráda), můžu 
spát s jeho ženou.“ Je tohle 
možné? Myslím, že je třeba 
uvést věci na pravou míru. 
V prvé řadě je třeba vědět, že 
se jedná o dvě přikázání, která 
hovoří o dvou odlišných sku-
tečnostech. Deváté se vztahuje 
k šestému přikázání (Nese-
smilníš) a desáté k sedmému 
(Nepokradeš).

Deváté přikázání specifiku-
je lidské vztahy mezi mužem 
a ženou, a manželskou věr-
nost klade na velmi vysokou 
úroveň. Je postaveno vedle 
takových, jako je posvátnost 
lidského života (Nezabiješ), 
úcta k Bohu (1. – 3. přikázání) 
a další. Deváté přikázání klade 
důraz na úctu k manželství a 
respektování jeho existence. 
V Božích očích je manželství 
posvátnou smlouvou, kde 
vzájemná láska manželů je 
odrazem lásky Boha k člově-
ku. Kde manželé mají podíl 
na Božím stvořitelském díle. 
Apoštol Pavel dále zdůrazňu-
je, že manželství je obrazem 
Krista a církve (Ef 5,32). 
Důstojnost a posvátnost man-
želství nesmí být pošlapávána 
člověkem jen z prázdné touhy 
po rozkoši a uspokojení.

Desáté přikázání se dotýká 
specifické oblasti vlastnictví 
majetku. Nebudeš toužit a 
dychtit (Dt 5,21), je vyjádře-
ním zákazu jakéhokoliv způ-
sobu odejmutí hmotných hod-
not jejich vlastníkovi. Jde o 
narušování lidské důstojnosti 
v oblasti vlastnictví hmotných 
hodnot. Každý člověk má 
právo na sebeurčení a k tomu 
a právě tomu slouží i soukro-

mé vlastnictví. De facto jde o 
opakování sedmého přikázání. 
Ovšem zde je kladen důraz 
na majetek jako prostředek 
sebeurčení člověka a zajištění 
existence lidského života.

V souhrnu lze říci toto: 
deváté přikázání mluví o man-
želství jako posvátném svazku 
dvou lidí a má vést k úctě 
k manželství a jeho respek-
tování. Desáté přikázání pak 
specifikuje soukromé vlast-
nictví jako právo člověka na 
sebeurčení a existenci a proto 
je třeba mít k němu úctu. 

Rozhodně nelze spojovat 
tato dvě přikázání v jedno. Je 
nutné konstatovat, že v mi-
nulosti snaha o zjednodušení 
kvůli snadnému vštípení do 
paměti dětí (forma básničky) 
vytvořila formulace, které 
dnes můžeme bohužel inter-
pretovat tímto způsobem. 

Spojka aniž se již v moder-
ní češtině příliš nepoužívá. Je 
chápána jako spojení tří poj-
mů: spojky a + záporka ni a 
příklonného ž. A tak vzniklo 
slovo, které jako spojka sou-
řadící spojilo dvě odlišné věty 
s odlišným významem v jedno 
souvětí s významem absolutně 
a radikálně zavádějícím.

P. Petr Košulič

Co nám vlasně říká 9. a 10. přikázání Desatera
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TICHÁ ADORACE
V SEBRANICÍCH

pátek 9. listopadu od 19:00 

První zářijovou neděli, a 
současně poslední ještě prázd-
ninovou, proběhlo v sebranic-
kém kostele významné setkání. 
Před začátkem školního roku, 
a vzhledem k celostátnímu 
výsledku maturit, nemohlo být 
jiným tématem nedělního do-
poledne nic jiného než mate-
matika. A tak jako loni se opět 
probíraly zlomky, tentokrát 
ovšem algebra. Tedy místo čís-
lic písmena neboli symbolická 
manipulace s výrazy.

Společným jmenovatelem 
byla škola. S převáděním 
jednotlivých členů pod zlom-
kovou čárou na společného 
jmenovatele spoléháme na 
zkušenosti a dobrotu těch, co 
připravují a zajišťují výuku; 
vypravují a vozí děti do škol; 
chystají svačiny; platí pomůc-
ky, výlety, knihy, sešity a vše 
další; podepisují poznámky a 
pochvaly; zajímají se o pro-
spěch a mnohé další. V čitateli 
je potom velmi mnoho členů 
v podobě různě obtížných 
úkolů při studiu, dobré znám-
ky i méně podařené pokusy, 
ranní vstávání, vysedávání 
v lavicích i při pěkném poča-
sí, učení do pozdních hodin 

Požehnání pro 
školáky 
ve svátečním

… a kvůli novému systému 
účetnictví tak tradiční farní 
shromáždění letos neproběhlo 
(a ani v příštích letech tomu 
nebude jinak) na přelomu 
kalendářního roku. O tom, 
jak se naší farnosti finančně 
i pastoračně dařilo, se přišlo 
několik sebranických farníků 
přesvědčit na začátku nového 
roku školního. 

Loni jsme udrželi farní 
rozpočet v zelených číslech, 
příjmy činily přes čtyři sta 
tisíc korun, výdaje pak tři sta 
šedesát tisíc. Přitom se nám 
však podařilo vymalovat in-
teriér kostela a vyměnit okna 
v jeho předsíni. Za to, že vý-
daje nepřekročily příjmy, jsou 
odpovědné nejen příspěvky 

farníků a jiných dárců, ale 
také získané dotace, podpora 
obcí a šikovné ruce farníků, 
které se zapojily při „okenních 
akcích“. 

Dotace z Jihomoravského 
kraje a Ministerstva kultury 
nám také umožnily letos 
opravit střechu nad předsíní 
a sakristií. Kromě toho, že už 
nemáme kolem vstupu do kos-
tela ozdoby v podobě lešení, 
tak navíc do kostela (alespoň 
na opravených místech) ne-
zatéká. 

Opravený kostel nám dává 
příležitost k setkání – s Bo-
hem i mezi lidmi navzájem. 
To se nám letos dařilo napří-
klad na farním dnu, který se 
nesl v duchu oslav desátého 

výročí posvěcení nové fary. 
Pro děti pak byl připraven 
farní karneval, který by byla 
škoda příští rok nezopakovat! 

Zatímco počet svateb a křtů 
v poslední době stoupá, počty 
dětí navštěvujících nábožen-
ství či přípravu na první svaté 
přijímání vykazují spíše klesa-
jící tendence. Musíme zkrátka 
počkat, než nám ti čerstvě 
pokřtění dorostou. Důležité 
však je, abychom se jako far-
nost modlili jak za ty, kteří už 
mají své hodiny náboženství 
„odchozené“, tak za ty, které 
objevování víry teprve čeká. 
Nebojme se tedy změn a s dů-
věrou se pusťme vstříc dalším 
dnům plných setkávání! 

Markéta Kudláčková

Změna je život…

a na poslední chvíli, radost 
z úspěšně zvládnutých úkolů, 
zklamání nad nepovedeným 
testem a mnohé další. S tím 
mají zase větší práci a zku-
šenosti žáci a studenti všech 
věkových skupin a typů škol. 
Ovšem co s tím a jak to vy-
řešit? Jak pracovat s takto 
složitým zlomkem s mnoha 
členy? Jedna specifická, těžko 
plně vysvětlitelná, ale velmi 

praktická (Boží) matematická 
operace se v neděli probírala, 
a bylo to požehnání. Kombi-
nuje v sobě umocňování pozi-
tivních členů a odmocňování 
negativních faktorů. Nikdo to 
zatím přesně nedefinoval, ale 
všeobecně se ví, že to vede 
k řešení, často překvapivému. 
Symbolický význam celé 
nedělní výuky byl ještě navíc 
umocněn svátečním poutním 

oblečením Panny Marie s Je-
žíškem, tedy opravdu algebra 
na druhou. A výsledek? Těžko 
chtít nějaké konkrétní číslo či 
známku, když např. v Božích 
slovních úlohách jeden den 
může být zaměněn za tisíc a 
naopak. Při dobrých úmyslech 
žádný výsledek nemůže být 
špatný a je potřeba počítat 
s požehnáním.

Jiří Votoček

Minulý měsíc u nás probíha-
la sbírka na nový památník, 
který v Boskovicích uctí vý-
znamného tamějšího rodáka  
kardinála Tomáše Špidlíka. 
Památník má být otevřen v ro-
ce 2019 u příležitosti stoletého 
výročí jeho narození. Celková 
vybraná částka činila devět 
tisíc korun. Možnost přispění, 
ve formě zakoupení dárkové 
kartičky v hodnotě 50 Kč, stá-
le pokračuje v prodejně u paní 
Ježkové.

-hv-

Sbírka na památník 
kardinála Špidlíka

ŹEHNÁNÍ ŠKOLÁKŮM V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE. FOTO: Jiří Votoček
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SLAVNOST 
VŠECH SVATÝCH
čtvrtek 1. listopadu

mše sv.: 17:00 Sebranice
18:30 Kunštát

PAMÁTKA ZEMŘELÝCH
pátek 2. listopadu

mše sv.: 7:00 Kunštát, 
na úmysl Sv. otce
17:00 Sebranice

18:30 Kunštát, Lipka

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

 co nás čeká
RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST 
každé úterý a čtvrtek v 18:00,

kostel sv. Stanislava

RŮŽENCOVÉ SOBOTY
V ŘÍJNU

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše svatá

Letos poprvé i v naší farnosti 
proběhne v adventním čase 
sbírka, která nese pracovní 
název „Krabice od bot“. 
Připojíme se k farnostem 
Sulikov, Křetín a Bohuňov, 
kde  se sbírka uskuteční tento 
rok již potřetí. Nejdená se o 
sbírku peněz, ale o zajištění 
dárků šitých na míru potřebám 
klientů služeb Chráněného 
bydlení Emanuel (Doubra-
vice) a Betany (Boskovice), 
které by jim udělaly radost při 
vánoční besídce. Tato zařízení 
se starají o lidi s kombinova-
ným mentálním i tělesným 
postižením. Celkem budeme 
zajišťovat kolem čtyřiadvaceti 
dárků.  V neděli 25. listopadu 
si zájemci mohou přijít po mši 
svaté vybrat kartičku osoby, 
které dárek pořídí. Z kartičky 

se dozví, např. kolik danému 
člověku je roků, co rád dělá a 
co by ho velmi potěšilo.  Do 
této sbírky by se mohly zapojit 
také děti. Rodiče by jim měli 
pomoci nejen dárky vybrat, 
ale také probrat situaci daného 
člověka (např. vysvětlit mu 
dané postižení), probrat, proč 
je důležité darovat, a v ne-
poslední řadě se za daného 
člověka společně pomodlit. 
Doporučená cena dárkové 
krabice je pět set korun. Děti 
mohou tedy začít šetřit už teď 
např. ze svého kapesného, 
něco si odříct nebo se naopak 
může složit více dětí/rodin na 
jednoho klienta. Připojit mů-
žete také vaše osobní vánoční 
přání. Dárky budou vybírány 
v neděli 16. prosince po mši 
svaté.

V případě, že by bylo více 
zájemců, je možné se do sbírky 
zapojit zakoupením konkrétní-
ho daru, který potřebuje daná 
charitativní organizace. I tyto 
požadavky by byly předány 
na kartičkách. Jednalo by se o 
předměty denní potřeby, jako 
jsou ručníky, povlečení apod. 

Během měsíce října nás na-
vštíví paní Markéta Huková, 
která je sociální pracovnicí, 
celou sbírku koordinuje a blí-
že nám ji představí.

Nabízíme možnost, jak 
podpořit dobrou věc a pomoci 
opravdu potřebným. Darová-
ním nikdy neztrácíme. V kaž-
dé chvíli našeho  života může-
me zakoušet, že to, co v lásce 
dáme, nám Bůh podivuhodně 
proměněné vrátí.

Helena Videmanová

Letos můžeme nadělit vánoční dárek v krabici od bot

NA KULÍŠEK. Letošní zářijovou cestu po stopách otce Ladislava Kubíčka na nejvyšší vrchol 
Kunštátska si nenechala ujít asi padesátka poutníků. FOTO: Stanislav Cveček.

MISIJNÍ NEDĚLE
neděle 21. října

14:00 – program na faře pro 
děti (vyrábění)

17:00 – program pro dospělé, 
povídání o Papežském misijním 

díle nebo o projektu Mary´s 
meals

SLAVNOST POSVĚCENÍ 
KOSTELA V KUNŠTÁTĚ

neděle 28. října, 
při mších sv. v 8.00 a 11:00

Od 25. října do 8. listopadu lze 
získávat plnomocné odpustky 

pro duše v očistci za těchto 
podmínek:

svátost smíření, svaté přijímání 
a modlitba na hřbitově.

2. listopadu v kostele modlitby: 
Věřím, Otčenáš, na úmysl Sv. 

otce plus svaté přijímání. 
Svátost smíření stačí jednou ve 

výše uvedeném období.
Plnomocný odpustek lze získat 

pouze jeden za den.

SLAVNOST POSVĚCENÍ 
KOSTELA V KUNŠTÁTĚ

neděle 28. října, 
při mších sv. v 8.00 a 11:00

Možná vás také překvapil 
podpisový arch v kostele, kde 
byla na stolečku „Petice na 
podporu manželství“. Je to 
inciativa „Aliance pro rodi-
nu“ (dříve Výbor na obranu 
rodičovských práv). Jsou to 
lidé, kterým není jedno, jestli 
v Ústavě České Republiky 
bude manželství popsané 
jako „svazek osob libovol-
ného pohlaví a počtu“, ale 

jako svazek muže a ženy, ze 
kterého vyplývají přirozená 
práva a povinnosti. Petice tak 
podpoří příslušný poslanecký 
návrh. Doposavad se sešlo 
více než padesát tisíc pod-
pisů během tří měsíců – což 
vzhledem k prázdninám není 
právě málo. Budeme doufat, 
že tato aktivita podepře zdravý 
rozum, který říká, že dítě by 
mělo vyrůstat v úplné rodině, 

protože nic lepšího než model 
dva různí rodiče/děti zatím 
nikdo nevytvořil (a jak již 
vyplývá z podstaty věci – ani 
nevytvoří!). Neznamená to, že 
není bolestné, když se rodiny 
rozpadnou a děti končí v něja-
ké náhradní péči, jen bychom 
chtěli, aby se „klasické“ man-
želské páry a rodiny neocitly 
v izolaci a opovržení.

-ik-

Podpisy na podporu rodin


