
Malým dětem bývá v koste-
le dost často dlouhá chvíle 
a následkem toho nás budí 
z klimbání, protože rády hla-
sitě projevují svou osobnost 
(no řekněte, kde jinde by vza-
ly tak pěknou ozvěnu a četné 
publikum). Též si všetečně 
všímají výzdoby kostela a 
dožadují se odpovědí, čímž 
nás opět nutí rozlepit víčka a 
přemýšlet, koho to tu kolem 
zdí vlastně máme. V bočních 
kaplích stojí vyřezaný svatý 
Václav a Ludmila (Rudecká 
kaple) v té druhé svatý Já-
chym a Anna (Zbraslavecká). 
Ovšem za oltářem vzadu je 
postříbřená socha svatého 
Stanislava – patrona kostela, 
kterou podle návrhu architek-
ta Antonína Klimeše vyřezal 
v roce 1954 řezbář Jaroslav 
Vaněk, rodák z Lysic.

Svatý Stanislav byl bisku-
pem s velkou odvahou. Kárat 
mocné se nikdy nevyplácí, 
ačkoliv člověk v zájmu za-
chování vlastní mravní inte-
grity někdy nemůže jinak... 
Stanislav statečný byl. Podle 

tradice pocházel z obce Szc-
zepanow v Polsku, narodil se 
kolem roku 1030, studoval 
v Krakově, Hnězdně, Bel-
gii, Paříži, a to díky bohatství 
své rodiny. Když majetek po 
smrti rodičů převzal, rozdal 
jej chudým. Přijal kněžské 
svěcení a projevil mimořádné 
duchovní, mravní i rozumo-
vé schopnosti, takže byl vy-
brán papežem Alexandrem II. 
k biskupské službě. Podle re-

formních snah v církvi se sna-
žil na prvním místě o duchov-
ní obnovu kněží. Sám vedl 
odříkavý život a jeho sídlo se 
stalo útočištěm sirotků, vdov, 
chudiny a různě postižených.

Byl kritický vůči králi Bo-
leslavu II., který působil vel-
ké pohoršení svou nesprave-
dlností a krutostí, zasahoval 
do církevních záležitostí a žil 
jako nevěrník. Není divu, že 
se ho vladař chtěl zbavit, a 
když se nenašel nikdo, kdo by 
jeho přání vyplnil, postaral se 

sám. Biskupova smrt ovšem 
podnítila šlechtu, aby krále 
svrhla, a ten pak dožil podle 
pověsti jako kajícník v kláš-
teře.

Ne každý z nás umí být na-
tolik věrný Kristu, aby rozdal 
všechno co má a kvůli prav-
dě riskoval život. Nerodíme 
se všichni jako hrdinové. 
Ale příležitostí ke každoden-
ní věrnosti Kristu máme až 
moc – nezavírat oči před ne-
spravedlností, pravdivě uznat 
svou chybu, být milosrdní, 
nezatvrdit srdce před potřeba-
mi druhých, odříci si zábavu, 
jít včas spát a umět vypnout 
počítač, nepomlouvat, neku-
povat bulvár a kdejakou la-
hůdku… Však vy už si sami 
dosadíte, co je potřeba. A tak 
až letos bude zase pouť v na-
šem městě…, kolotočů plné 
náměstí…, bohatě prostřené 
stoly doma…, vzpomeňme 
si na biskupa Stanislava. A 
staňme se hrdiny své vlastní 
rodiny, všedního dne i naší 
farnosti.

Irena Kintrová
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slovo otce Petra
Drazí farníci, před námi je měsíc 
květen, měsíc zasvěcený Panně 
Marii. My ho jako obvykle zaha-
juje velkou událostí pro farnost i 
město. Tou je hlavní pouť ke sv. 
Stanislavovi. Putovat k světci 
znamená přicházet a vyprošovat 
si u něj přímluvu u Boha. Kostely 
byly vždy zasvěcovány nějaké-
mu světci, aby byl přímluvcem 
a pomocníkem pro věřící. Proto 
také církev kanonizuje svaté, aby 
byli vzorem ctností a povzbuzo-
vali lidi k životu s Bohem. Jako 
by nám chtěli říct: „Stojí to za to. 
Budujte svůj život a svůj vztah 
k Bohu!“ A světec je tím, kdo nám 
v tom pomáhá. Sv. Stanislav byl 
zavražděn 11. dubna 1079. A na 
letošní rok vychází výročí 940 let 
jeho smrti. Proto byl také pozván 
otec biskup Pavel. Naše pouť je 
ale spojena s jiným milníkem, a 
tím je den svatořečení v polském 
Hnězdně  8. května 1254. Takže 
se můžeme za 5 let těšit na další 
výročí. Přeji vám hodně milostí, 
které si můžete vyprošovat u pa-
trona naší farnosti sv. Stanislava.

P. Petr Košulič

Pouťování

pokračování na 2. straně

Květnou nedělí začal Svatý týden. Foto: Lenka Císková

A staňme se hrdiny své 
vlastní rodiny.

Kunštátská pouť se letos 
slaví 5. května, což je neděle 
nejbližší 8. květnu, a mnozí 
farníci (zejména naplavení) 
se ptají, proč vlastně? Některé 
tradiční poutě, hody a posví-
cení se slaví jako připomínka 
dne, kdy byl vysvěcený místní 
kostel. To datum v Kunštátě ne-

Pouť v květnu?
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Pouť v květnu?

Tak jako Pán Ježíš strávil Po-
slední večeři se svými učed-
níky, tak i otec Petr povečeřel 
s kunštátskými mladými.

Na Zelený čtvrtek večer 
jsme se po mši svaté sešli na 
faře. Společně jsme se pus-
tili do poslední fáze příprav 
a zanedlouho jsme mohli za-

sednout ke stolu. Během ve-
čeře jsme dodržovali původní 
židovské tradice – zapalování 
sedmiramenného svícnu, hle-
dání macesu (nekvašený chle-
ba), četba biblických textů. 
Také jídlo a pití bylo podává-
no v přesně určeném pořadí.

Po večeři jsme pokračovali 

v Pánových stopách a následo-
vali ho do Getsemanské zahra-
dy.

Jsem moc vděčná všem, 
díky kterým jsme mohli prožít 
krásný večer s přáteli a trochu 
hlouběji se ponořit do tajem-
ství ustanovení mše svaté.

Alžběta Lepková

Sederová večeře mládeže

známe, proto si tenhle konkrét-
ní svátek necháváme na neděli 
nejbližší 25. říjnu, kdy to tak 
mají všechny kostely, kde se 
datum  neví. Ale pouť se může 
slavit i na památku patrona, 
kterému byl kostel zasvěcený, 
a to se pak nabízí různé mož-
nosti. Termínů k oslavě svatého 
Stanislava je vícero - podle míst 
a událostí, které nám ho připo-
mínají - datum narození 26. 
července 1030. Nebo 11. dubna 
1079, kdy byl zavražděn (celo-
církevní památka sv. Stanisla-

va). Ale jsou i další možnosti...
    Naše pouť se vztahu-

je k události kanonizace sv. 
Stanislava. Papež Inocenc IV. 
povýšil mučedníka Stanisla-
va mezi svaté v Assisi 8. září 
1253. V Polsku v hnězdenské 
katedrále Nanebevzetí Panny 
Marie proběhla kanonizační 
slavnost 8. května 1254. (A to 
je právě to datum, které způ-
sobilo, že slavíme na začátku 
května pouť v Kunštátě…)

Hnězdno je od r. 1000 pol-
ským arcibiskupstvím a ka-
tedrála místem korunovace 

polských panovníků. I tak vý-
znamná událost jako kanoniza-
ce národního patrona Stanisla-
va tedy proběhla v Hnězdně. 
Odtud byly vzápětí ostatky 
přeneseny do Krakova na hrad 
Wawel do katedrály, která je 
zasvěcená tomuto národnímu 
patronovi. 27. září 1254 pak 
byla část jeho ostatků přene-
sena zpět do Hnězdna. A ještě 
pro zajímavost - původním 
patronem této polské katedrály 
byl Slavníkovec svatý Vojtěch, 
jehož ostatky byly v roce 1039 
přeneseny (rozuměj uloupeny) 

českým knížetem Břetislavem 
I. do Prahy a uloženy v rotundě 
sv. Víta.

Od roku 1963 je svatý Sta-
nislav spolu s Pannou Marií 
Královnou Polska a svatým 
Vojtěchem patronem polského 
národa…

My si ho v Kunštátě může-
me připomínat vždycky, když 
jdeme na mši – jeho postříbřená 
socha stojí za oltářem. A připo-
meňme si ho zejména jako mu-
čedníka pravdy a práva.

(podle materiálu p. faráře 
zpracovala Irena Kintrová)

Pouť v květnu?

dokončení ze strany 1

I v květnovém čísle přinášíme 
další dva kunštátské kříže. Ko-
lem všech dosud zmíněných 
křížů vedla v minulosti tzv. 
svatomarkovská procesí, při 
kterých bylo žehnáno polím 
a zahradám. Pan Jan Křepela 
nám o těchto procesích poskytl 
velmi zajímavé pojednání.

Svatý Marek - patron zrna a 
obilí. Jaro přichází až se sva-
tým Markem. Na svatého Mar-
ka brambor plná jamka. Na 
svatého Marka seje se oharka.

Všechny pranostiky vztahu-
jící se ke svátku sv. Marka (25.
dubna) vypovídají už o skuteč-
ném příchodu jara. Hospodář 

může bez obav obdělávat půdu, 
sít a sázet.

Prazáklad tradice oslav pa-
trona zrna a obilí sahá k řím-
ským pohanským obřadům 
Robigalií. Ty měly ochraňovat 
obilí před snětí.

V křesťanském pojetí tohoto 
svátku procházela procesí kra-
jinou do polí a sadů se zasta-
vením u Božích muk a křížků 
s prosbou za dobrou úrodu a 
ochranu proti živlům. Slavnost 
začínala v kostele mší s litanií 
ke Všem svatým. Procesí šlo 
po ustálené trase do polí. V čele 
průvodu šel ministrant s kříž-
kem,  kněz a zpěvák (dlouhá 

léta toto vykonával regenschori 
Metoděj Novotný),  který pře-
dříkával modlitby a texty písní. 
Při každém zastavení u kříže 
kněz udělil požehnání za dob-
rou úrodu. Na kraj pole či sadu 
byly zapichovány jednoduché 
dřevěné křížky zhotovené pře-
vážně z větviček.

V Kunštátě se poslední sva-
tomarkovské procesí konalo 
počátkem padesátých let min. 
stol. (duchovním správcem 
farnosti byl P. Fr. Staněk). Prů-
vod šel z farního kostela kolem 
školy, první zastavení bylo u 
sochy sv. Jana Nepomuckého, 
k Bílému kříži a k Červenému 
křížku v Lávkách. Další zasta-
vení bylo u kříže na ul. Palac-
kého, odtud procesí putovalo 
Chocholíkem ke kříži na Lipce.

Také se chodívalo z kostela 
k Bílému kříži a k Božím mu-
kám dnes na konci Nové uli-
ce, kolem „dvora“, na silnici 
k Sychotínu. Vedle Brablecovy 
keramiky stával nízký domek 
s obchodem u Havrdů, kde 
bývala ve výklenku socha sv. 
Jana Nepomuckého. Říkávalo 
se tam (u sv. Jana). Tam proce-
sí končilo.

Tato tradice duchovní pro-
cházky rozkvetlou jarní příro-
dou do polí, kde naši předkové 
zanechali kus tvrdé práce, his-
torie, ale i zapomenuté lidské 
příběhy, je na mnoha místech 
znovu objevována.

A nyní k samotným křížům 
na fotografiích.

Mramorový kříž rodiny Pě-
tovy z Kunštátu nám. Krále 
Jiřího 23 byl postaven na Pod-
chlumí v první polovině 20. 
století.

Nápis na kříži: Pojďte ke 
mně všichni kteří pracujete a 
jste obtíženi a já vás občers-
tvím. Mat.II.28

Památce Josefa Pěty.
Černý kovový kříž stojí na 

ulici Palackého. Čteme na něm 
nápis: Věnovali Pánu Ježíši Jo-
sef a Anna Navrátil roku 1874.

Doplnění údajů k Červe-
nému kříži v minulém čísle. 
Byl postaven na místě starého 
dřevěného kříže roku 1885 na 
pozemku rodiny Hladilovy. 
Kříž byl odlit v blanenských 
železárnách a zaplacen z darů 
majitelů okolních polí.

Jan Křepela
Alois Havelka

Kunštátské kříže známé i neznámé - 2. část
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Dne 9.4.2019 vyšla v Ka-
tolickém týdeníku rozsáhlá 
reportáž mapující dění v or-
ganizaci Mary’s Meals. Ofi-
ciální pobočka v ČR vznikla 
v březnu loňské-
ho roku v Brně a 
za tu dobu zajis-
tila jídlo ve ško-
le 20 561 dětem. 
Všichni aktivní 
dobrovolníci ko-
nají svoji práci 
bezplatně a ve svém volném 
čase proto, aby tak byly co 
nejnižší náklady na pro-
voz organizace a co nejvíce 
prostředků putovalo právě 
k hladovějícím.

Jednou z aktivit MM je 
také baťůžkový projekt, 
který vedle jídla napomáhá 
ke zkvalitnění výuky v těch 
nejchudších oblastech. Jed-
ná se o batohy, které obsahu-
jí potřebé vyučovací a osob-
ní pomůcky pro děti. Ráda 
bych pozvala naše farníky a 
širokou veřejnost k této ak-
tivitě.

Pokud vlastníte i použitý, 
ale funkční školní batoh či 
aktovku a nevíte, kam s ní, 
můžete ji věnovat pro tuto 
dobrou věc. Dále můžete vě-

novat: pastelky, 
obyčejné tužky, 
propisky, pená-
ly, školní sešity 
nebo notesy, gu-
movací pryže, 
pravítka, ořezá-
vátka, ručníky na 

ruce, dětská trička, šortky, 
sandále nebo gumové pře-
zůvky, mýdla, tenisové míč-
ky, lžíce, zubní pasty a kar-
táčky, drobnou hračku.

Sběr těchto věcí proběh-
ne vždy v neděli před ran-
ní (7,45–8 hod.) a hrubou 
(10,45–11 hod.) mší svatou 
v Kunštátě na faře a před 
mší svatou v Sebranicích 
(9,15–9,30 hod.) na faře, a 
to v období od 12. května do 
2. června.

V sobotu 8.6.2019 ve 13 
hodin bych chtěla pozvat 
děti a mládež ke kompletaci 

batohů na faru do Sebranic.
Všem dárcům upřímně 

děkuji.
Pokud kohokoliv z vás 

oslovila myšlenka Mary’s 
Meals tak, že by chtěl po-
máhat nebo se stát aktivním 
doborovníkem, naváhejte mě 
kontaktovat na e-mailu: lenka.
cechova@marysmeals.org

Lenka Čechová

sebráno v Sebranicích
Jak proběhla sederová večeře

POUŤ MARY‘S MEALS
Středa 8.5.

Svatý Hostýn
Všichni jste srdečně zváni

ADORACE
Pátek 7.6. v 19:00

FARNÍ DEN SEBRANICE
Neděle 9.6.

9:30 mše sv.
12:00 společný oběd

14:00 odpolední program

Foto: Jiří Votoček

Time for Mary’s Meals – baťůžkový projekt

Přes dvacet hostů putovalo na 
Zelený čtvrtek dějinami spá-
sy v průběhu sederové večeře 
na sebranické faře. Víno, ne-

kvašené placky, hořké byliny, 
slaná voda, vejce, zelenina, 
sladké plody a jednoroční 
jehně připomínali nejen dů-

ležité okamžiky židovského 
národa, ale také večeři, kte-
rou Ježíš naposledy slavil se 
svými učedníky.             -seb-

Na trávníku u farního kostela se 
po letech znovu rozzářil oprave-
ný kříž. Jeho požehnání proběhne 
po poutní mši svaté ke cti sv. Sta-
nislava v neděli 5. května, kdy do 
farnosti přijede pomocný brněn-
ský biskup Mons. Pavel Konzbul. 

Když se za éry předchozích 
dvou farářů dělala nová kostelní 
fasáda a později střecha, na om-
šelý kříž s tělem Kristovým se už 
nedostalo, a tak pohled na něj tro-
chu „kazil“ dojem z krásně opra-
veného chrámu. Teď se konečně 
dočkal. Restaurátoři při opravě 
zvolili šetrnější metodu, kříž ne-
chali zasazený do soklu a sundali 
pouze corpus. Ten odvezli do 
dílny k opískování, ochrannému 
pozinkování a následně finální-
mu pozlacení. Při snímání z kříže 
si kvůli velké váze litinového těla 
(80 – 100 kilogramů) museli po-
moct kladkou. Černý kříž na mís-
tě obrousili, opatřili protikorozní 
impregnací, natřeli grafitovou 
barvou a obnovili zlacený nápis 
INRI. Před opětovným upevně-
ním Kristova těla ještě ošetřili 
praskliny ve zděném podstavci a 
natřeli ho. 

O původu samotného kříže 
se toho moc neví. Podle kunštát-
ského patriota Jana Křepely jde 
pravděpodobně o hřbitovní kříž, 
který stál u kostela v době, kdy 
zde existoval původní kunštát-
ský hřbitov. „Při srovnání starých 
fotografií je ale vidět, že býval 
na jiném místě, blíž k dnešnímu 
náměstí K. Bochořáka,“ dodává 
Jan Křepela.                            -ml-

Kříž u kostela

Pouť hasičů
ke sv. Florianovi se konala 
v neděli 28. dubna. Foto: Jitka 
Vaněrková.
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co nás čeká
DĚKANÁTNÍ POUŤ 

VŘESICE
středa 8. května

pěší putování k připomínce 
blahoslaveného

P. Engelmara Unzeitiga
14:00 mše sv.

15:30 divadelní představení

ŽEHNÁNÍ KOL
A  MOTOREK

Neděle 12.5.
po mši sv. v 11:00

PRVNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 
DĚTÍ

Pátek 17.5. od 17:00
změna mše sv. v 7:00

PRVNÍ SVATÉ 
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Neděle 19.5.
při mši sv. v 11:00

NOC KOSTELŮ
Pátek 24.5.

program samostatně a na webu

SLAVNOST NANEBE-
VSTOUPENÍ PÁNĚ

Čtvrtek 30.5.
začíná svatodušní novéna

SVATODUŠNÍ NOVÉNA
31. května až 6. června
vždy v 19:00 v kostele

SETKÁNÍ DĚTÍ NAVŠTĚ-
VUJÍCÍCH NÁBOŽENSTVÍ

děkanátu Boskovice
Čtvrtek 6.6. od 9:00 do 15:00

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO

Neděle 9.6.
11:00 Pouť na Lipce

FARNÍ POUŤ DO 
HOLANDSKA A BELGIE

12. - 19. června

Májové pobožnosti
Kunštát – úterý, čtvrtek 18.00 

Sychotín–pondělí, úterý, 
čtvrtek 18.00

Zbraslavec – neděle 18.00
Újezd – pondělí až pátek 9.00
Hluboké – úterý, čtvrtek 18.00 

Tečkou za přípravami na Veli-
konoce je poděkování našemu 
panu farářovi a všem angažo-
vaným farníkům. Přednášky, 
zpovědi, mše, nácviky mini-
strantů, svěcení předmětů… 
Ani nelze vše vyjmenovat... 
Navíc, všimli jste si, jak mini-
stranti zářili v nových albách? 
A ty zpěvy a zvuk varhan! Pan 
Mágr vylíčil prostor za oltá-
řem a farní průjezd a celé Ve-
likonoce se o kostel jako vždy 
skvěle staral. A spousta dal-
ších lidí se zapojila do úklidu 
a dechberoucí výzdoby. Veli-
konoční liturgii jsme tak mohli 
prožívat v krásném prostředí. 
Nádhera! Kéž to vnější odráží 
to, co je uvnitř.                  –lc-

Poděkování

Foto: Jitka Vaněrková
Děti, které letos jdou k 1. svatému přijímání: Jan Mareček 
(Kunštát), Petr Kotouček (Sychotín), Josef Dostál (Újezd), 
David Houdek (Újezd), Adam Pavelka (Kunštát), Viktorie 
Věžníková (Kunštát), Sandra Pavlů (Rudka), Antonín Doskočil 
(Sychotín), Štěpán Pavel Vaněrka (Kunštát)

První svaté přijímání - výlet na Velehrad
V sobotu 26.4. jsem jel spolu 
s kamarády, s kterými jdeme 
k prvnímu svatému přijímání, 
na výlet. Byli jsme na hradě 
Buchlov, kde se mi moc líbi-
la prohlídka. Nejzajímavěj-
ší byla pravá mumie. Potom 

jsme ještě navštívili zámek 
Buchlovice a velký kostel Ve-
lehrad. Z Velehradu jsme šli na 
Modrou, kde jsme mohli vidět 
i rybník pod hladinou. Děkuju 
panu farářovi za super výlet.

Tonda Doskočil

Pěší křížová cesta do Sebranic
Je Květná neděle 14. dubna. 
Ranní teploměr ukazuje pou-
hých 2,5 °C. No nic, alespoň 
nás čeká trocha postního sebe-
zapření. Kolem hrubé mše sv. 
se situace radikálně mění. Ob-
loha se vyjasňuje 
a sluníčko prohřívá 
vzduch na krás-
ných 15 stupňů. 
Před 14. hodinou 
vyrážíme ke kos-
telu. Prý se bude 
vycházet později, 
budeme čekat na 
příjezd autobusu 
se Sebranickými. 
K doposud skrom-
né skupince pout-
níků se připojuje 
i sebranický rodák pan Holík 
z Mladkova, již tradiční účast-
ník této cesty. Nechtěl přijet se 
zpožděním, a tak si domluvil 
soukromý dovoz. Pan farář řekl 
ve dvě, tečka. Spojené farnosti 
po krátké modlitbě vyrážejí. 
Průvod asi šesti desítek farní-

ků uzavírají dětí nesoucí právě 
vyrobené malé dřevěné kříže. 
Věkový rozptyl mezi nejstarším 
a nejmladším účastníkem v ko-
čárku může být cca 80 roků. 
My starší následujeme velký 

kříž vepředu průvodu, střídáme 
se v jeho nesení. Letos opravdu 
suchou nohou procházíme jed-
notlivá zastavení. Teď v době 
velikonoční se všechno utrpení 
může zdát vzdálené, ale nemi-
ne nikoho. Jak lépe se snáší ve 
společenství! Děti postupně své 

kříže zkracují, aby si do cíle do-
nesly jen památeční malé kříž-
ky. My dospělí přemýšlíme nad 
Ježíšovým křížem a taky si tro-
chu povídáme a nasloucháme. 
Pan Holík spěchá energickým 

krokem k dalšímu 
zastavení, nechce 
přeci průvod uza-
vírat. Mezitím nám 
vypravuje o svém 
životě a putování. 
Asi za dvě hodiny 
přicházíme do Se-
branic. Křížovou 
cestu ukončujeme 
v kostele krátkou 
adorací – z kostela 
do kostela, s Ježí-
šem a k Ježíši. Na 

faře čekali asi dvojnásobnou 
výpravu, stoly se jen prohýbají 
pod tácy s moučníky, buchtami, 
čajem a kávou. Díky, Sebranič-
tí, a díky také všem organizáto-
rům za přípravu textů, ozvučení 
a programu pro děti.

Alena Hladilová


