
měsíční zpravodaj farností Kunštát a Sebranice         

Před Velikonocemi, které jsou dominující událostí tohoto měsíce, 
všechny ostatní farní aktivity blednou a ztrácejí na své atrakti-
vitě. Avšak přitažlivost velikonočních svátků pro křesťany není 
až taková, jak by to podstata věci vyžadovala. Dovolím si jedno 
až skoro rouhavé srovnání. Vánoční „půlnoční“ si nikdo nechce 
nechat ujít a nikomu nevadí, že je pozdě v noci, a to i přesto, že 
z hlediska liturgického je tato mše v podstatě nepodstatná a vů-
bec by se nemusela slavit. Navíc čistě racionálně, a to už se téměř 
r o u h á m , p ů l n o č n í 
není ničím z a j í m a v á , 
vždyť ta samá liturgie 
se slaví ráno na Hod Boží 
vánoční. Na- proti tomu 
Velikonoční vigilie, která 
se odehrává v noci z Bílé soboty na Neděli zmrtvýchvstání, je 
naprosto ojedinělá, liturgicky svébytná, plná symbolů jako oheň, 
voda, světlo, tma, a jiskřivých dějů jako například křest, biřmová-
ní, obnova křestních slibů. Přesto její návštěvnost nedosahuje ani 
průměrné neděle. Toto zjištění není žádnou výčitkou, ale radost-
ným sdělením. Totiž, máme co objevovat! Velikonoční liturgie 
svatého třídenní je pro nás křesťany pořád ještě velká, ale krásná 
neznámá, kterou je třeba najít a zamilovat si ji. 

Znovu stojíme na prahu Velikonoc. Přesto, že je budeme 
slavit již po „ixté“, stále je v nich něco, co jsme ještě nepoznali, 
co na nás čeká a dost možná, že to bude právě letos, kdy mezi 
námi a Bohem přeskočí nová jiskra. Velikonoce jsou svátky, 
které by šly nazvat „tři v jednom“. Tři komponenty tvoří Zelený 
čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, které nám pomáhají, každý 
svým úhlem pohledu, znovu vstoupit do děje naší spásy, která 
se uskutečnila jedinou událostí Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. 
Tyto tři dny, přestože je vnímáme jako všední až pracovní, nám 
nabízí skrze svou jedinečnou liturgii možnost znovu prožít jádro 
a podstatu naší křesťanské existence. Tak jako se člověk nechá 
unést dějem fi lmu, tak se můžeme nechat během velikonočního 
třídenní unášet událostmi spojenými s naší spásou a aktivně 
prostřednictvím Ducha svatého být přímo uprostřed děje.  

Pavel Ka a, farář
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Toto zjištění není žádnou 
výčitkou, ale radostným 
sdělením. Totiž, máme co 

objevovat!

             ročník IV/8C   Děkanátní pouť v roce sv. Pavla 
do kostela sv. Petra a Pavla 

v Lysicích 

sobota 18. dubna
 

Program:

14:30 odjezd od kostela v Kunštátě 
15:00 přivítání poutníků 

15:20 život sv. Pavla 
16:00 přestávka 

16:20 listy sv. Pavla 
17:30 mše svatá

18:30 pohoštění ve farním centru
(domácí zabíjačkové pochoutky) 

19:00 odjezd 

Miroslav Gabriel Částek
 divadlo jednoho herce

Pořad: KAŽDÝ SVÉ BŘÍMĚ

v neděli 5. dubna od 17 hodin, v kostele

► Pá 3. 4. v 19 h. – na faře v Sebranicích setká-
ní maminek a modlitba růžence 

Národní památkový ústav, správa 
státního zámku Kunštát 

a 
studenti kvarty Cyrilomedodějského 

gymnázia (CMG a SOŠPg) v Brně 

si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat 
na výstavu 

KEPLER A MY 

realizovanou v zámeckém kvelbu Dřevník 
v termínu 2. května - 30. září 2009

 
V předvečer zahájení výstavy, 

v pátek 1. května 
bude v zámecké kapli sv. Josefa 

od 18.00 hodin sloužena mše svatá

Nabídka letních táborů pro děti 
A/ Děti z 1. až 4. tříd 
Kde, kdy: Češkovice, 28. 6 – 4. 7. 2009
Téma: Vesmírné dobrodružství 
  kosmické lodi Space Trip   

B/ Děti z 5. až 9. tříd
Kde, kdy: Pustina, 5. 7. –11. 7. 2009
Téma: Alive – přežít

Přihlášky v kostele nebo ve škole, cena 1500 Kč 

► So 4. 4. – Diecézní setkání mládeže v br-
něnské katedrále. Odjezd autobusu v 7.30 ze 
zastávky u krále Jiřího
► Ne 5. 4. od 14 h. – příležitost ke svaté 
zpovědi  
► Út 28. 4. 18 h. – mše svatá v Nýrově 
► Ne 26. 4. v 17 h. – na faře setkání starších 
biřmovanců
► So 2. 5. od 15 h. – na faře v Sebranicích od-
poledne pro náctileté

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 

Zelený čtvrtek   
Sebranice v 17:00              Kunštát v 18:00

 Velký pátek
Sebranice v 17:00              Kunštát v 18:00

Velikonoční vigilie
Sebranice v 18:00               Kunštát v 21:00

Velikonoční neděle 
Kunštát v 8:00 a v 11:00    Sebranice v 9.30 

O Velikonoční neděli budou v obou
 farnostech sbírky na opravy kostelů 

Velikonoční pondělí
 Kunštát v 8:00             Sebranice v 9.30

Navzdory statistikám, které 
říkají, že poměr v počtu na-
rozených děvčat a chlapců 
bývá dlouhodobě neměnný, 
a že jedněch i druhých se 
rodí přibližně stejně, tvoří  
skupinku patnácti kunštát-
ských dětí, připravujících 
se na první svaté přijímání,  
pouze jeden hoch a čtrnáct 
holek.

Tenhle výrazný nepoměr  
prokazuje, že v naší farnosti 
nadále pokračuje proces 
feminizace. Proč říkám 
pokračuje? Stačí se podívat 
na osazenstvo kostela při 
bohoslužbách ve všední dny. 
Kromě kněze a kostelníků 
tam další muži bývají pří-
tomni zřídkakdy.

Ale zpět k dětem ze třetí 
třídy. Skóre 14 : 1 dává tušit, 
jak bude za pár let vypadat 
například zdejší sbor minis-
trantů. Hrozí také riziko, že 
na farním dvoře se přestane 
s čutáním meruny a začne 
se se skákáním panáka, a 
na letních táborech dostane 
přednost kurz vyšívání před 
noční bojovkou. To nejhorší 
ale přijde později, až děti 
vyrostou. Shánět pro tolik 
nevěst pořádné katolické že-
nichy, bude nadlidský úkol.

M. L.



Z 
Život a lidé ve farnosti 
Farní shromáždění
V polovině února se v sebranické faře konalo 
farní shromáždění. Jelikož bylo v pořadí (už) 
druhé, vyplývá z toho, že je to pro nás ve far-
nosti stále ještě cosi nového. To je také dobrý 
důvod pro zařazení do této rubriky.

Zájmové organizace mají výroční schůze, 
politické strany své sjezdy, podniky porady 
a farnost své farní shromáždění. Na úrovni me-
zilidských vztahů mají tato setkání jedno společ-
né: sejít se, zhodnotit určité období, zvažovat a 
plánovat další aktivity. Určitě to s sebou přináší 
otázku, jestli je to všelijaké schůzování nutné? 
Odpověď si může dát každý sám. Stačí se zamys-
let nad tím, jestli jsme se v životě setkali s něčím, 
co se udělalo samo od sebe. Někdy se to tak sice 
může zdát (třeba, že na kopci vyrostla fara), ale 
opak je pravdou. Na prvním farním shromáždě-
ní se totiž probíral záměr novou faru postavit 
a druhé shromáždění se v této faře konalo. Sice 
se neřešila otázka, jestli se bude fara zvedat o pa-
tro nebo rozšiřovat do zahrady, ale tématem byly 
všední (z určitého pohledu ale jedny z nejdůleži-
tějších) záležitosti života farnosti. A které to byly? 
Tak třeba například tyto:
■ Jak zajistit a rozvíjet služby spojené se slave-
ním svátostí a svátostin.
■ Jak se rozvíjí nové aktivity (setkávání mláde-
že, modlitby matek, besedy…).
■ Stále je na kostele co opravovat (dokončení od-
vlhčení, úpravy interiéru, topení, vymalování…).
■ Jak jsme na tom s financemi − po dokončení 
stavby fary je stav účtu v kladných číslech.
■ Co a jak se bude dělat nového (farní den, 
korunovace sochy P. Marie, farní pouť…).

Otázek k úvahám je tedy skutečné mnoho, 
možností jak se s nimi vypořádat ještě více. 
Nejde ale jen o práci a činnost jako takovou, 
farní shromáždění také může být objevová-
ním oněch dobrých skutků, které nám Bůh 
k uskutečnění připravil − jak jsme slyšeli 
4. neděli postní. Pokud se přesuneme v úva-
hách o farním životě do této roviny, nezbývá 
než říci Bohu díky.

Jiří Votoček

Zázraky se dějí!?
V rámci postní doby jsme si vyslechli svědec-
tví jezuity Františka Lízny. Bylo to svědectví 
člověka-kněze, který dokázal překonat ty 
nejtěžší momenty a překážky svého života 
s jakousi lehkostí, podtrženou humorem, kde 
by materiálně založený člověk mohl spatřovat 
spíše beznaděj a zoufalství. 

Jeho příběh začíná v komunistickém krimi-
nálu na Borech, kde si odpykával trest za svůj 
nesouhlas s bývalým režimem. Byl vězněný 
mimo jiné i s Václavem Havlem a dosvědčoval, 
že kriminál i pro budoucího prezidenta měl 
být něčím, co jej mělo zlomit, ať už po fyzické 
či psychic- ké stránce. 
Svědčil o tom, že ve 
chvíli, kdy se člověk 
d o s t a n e na samé 
dno bezvý- chodnosti, 
kdy mnozí se pokouší 
o sebevraždu, dokáže věřící člověk přežít na 
základě svých duševních a duchovních sil, na 
základě modlitby, na základě víry!!! Pro mno-
hé na základě zázraku.

Jako poděkování Panně Marii, kterou vzývá 
celý život, za to že přežil vězení, si otec Lízna 
zvolil pěší putování po mariánských poutních 
místech. A tak i dále svědčil, že zdánlivě ne-
překonatelné překážky se dají zdolat, pokud 
člověk má cíl, pokud si je vědom, že u Pána 
není nic nemožné, pokud se nespoléhá jen na 
své chabé síly, na svůj rozum. 

Jeho pěší túry, pro normálního smrtelníka 
nepředstavitelné, obzvlášť s přihlédnutím k je-
ho věku, stavu, primitivnímu vybavení, ho nej-
prve vedly z nejzápadnějšího místa tehdejšího 
Československa k tomu nejvýchodnějšímu na 
hranicích Polska, SSSR a Slovenska. Dále „při-
jal“ pozvání k cestě ze Svaté Hory u Příbrami 
do španělské Compostely na západním okraji 
Evropy a nakonec na Ukrajinu do Sevastopolu 
a Chersonu, kde začínali svou životní pouť sv. 
Cyril a Metoděj hledáním ostatků sv. Klimenta. 
Význam a výjimečnost jeho svědectví lze spat-
řovat především v odvaze hledání pouze jedi-
ného Boha a ve spolehnutí, že to ostatní nám 

je jaksi „líznovsky“ samozřejmě dáno. Jedná 
se o řeholi, kterou na sebe jezuité dobrovolně 
berou a jsou v rozporu s tuctovým lidským 
chápáním šťastnější než materiálně zabezpe-
čený smrtelník.

Člověk-poutník se může z událostí a ur-
čitých životních momentů povznést do sta-
vu, kdy je silný překonat bolest, kdy lékaři 
předpovídající smrt jsou v koncích se svou 
diagnostikou proti víře člověka. 

Otec Lizna poukázal při svém poutavém 
vyprávění i na příkladě dvojího přístupu k ví-
ře, jak je možné přistupovat ke křesťanství. Na 
nekonečné, šedé Ukrajině byl svědkem, kdy 
katolický kněz jej v dešti nechal přespat přede 
dveřmi fary, a posléze v kostele viděl vedle 
sebe světici v chudé ženě, které nijak nevadila 
při rozhovoru s Bohem její materiální bída. 

I na příběhu osudů otce Lízny si můžeme 
uvědomit biblickou pravdu, že nejbohatší se 
stává ten, kdo toho potřebuje nejméně.

Alois Dobeš ml.

S  S

Hodina o manželském slibu
Na první neděli postní se ve farním kostele sv. 
Stanislava uskutečnila přednáška P. Ladislava 
Štea. Tento kněz ze Schönstattského hnutí se 
v ní zamýšlel nad zpytováním svědomí podle 
manželského slibu. Rozjímání nebylo určeno 
jen dospělým a manželským párům, v kostele 
se sešlo i nemálo mladých. 

Otec Ladislav rozebral manželský slib do 
několika bodů, na které pak navázal jednot-
livými otázkami. Například k bodu: „Já se 
odevzdávám tobě“ navázal podotázkami: Jak 
často si to uvědomuji? Při jakých příležitos-
tech? Zamyslíme-li se nad větou: „Přijímám 
tě za manžela(ku),“ máme si klást otázku, 
jak dalece chci přijmout svého partnera, 
potažmo jak přijímám své bližní, jak přijí-
mám Boha. Máme se ptát: Umím přijímat? 
Umím se darovat? V těchto chvílích darování 
a odevzdávání rozšiřujeme své srdce a toto 
rozšíření opravdu někdy bolí. Ale otevírá nás 
to druhým a Bohu.

Celé setkání trvalo zhruba hodinu a myslím, 
že nás naladilo na nastávající postní dobu.

Mirka Líkařová 

Byl vězněný 
mimo jiné i 
s Václavem 

Havlem.

NA SVÉM VÝROČNÍM SETKÁNÍ se v nedě-
li 15. března shromáždili členové Kolpingovy 
rodiny Kunštát. Mimo jiné zvolili na příští 
čtyři roky své nové představenstvo. Předsedou 
se opět stal Alois Havelka, duchovním správ-
cem zůstal P. Pavel Kaa, a za další členy byli 
odhlasováni Ludmila Ježková, Michaela Bar-
tošová, Eva Poláková, Zdena Šauerová, Hana 
Bartošová, Marie Čechová, Eva Kameníková a 
Renata Bravencová.

KR Kunštát má šestaosmdesát členů, její 
členové a spolupracovníci vedou tři zájmové 
kroužky pro 130 dětí. V loňském roce uspořá-
dali dvacet různých akcí pro své členy i širo-
kou veřejnost – ples, dětský karneval, zájezdy, 
tři dětské tábory, několik vystoupení taneční-
ho kroužku a další. 

Alois Havelka

K

K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ se od 
konce března začalo připravovat patnáct dětí 
ze třetí třídy. Přípravné schůzky probíhají 
každou středu od 17 hodin na faře a každou 
neděli při mši sv. v 11 hodin. Samotná slavnost 
se chystá na neděli 7. června.

-red-

MIMOŘÁDNÁ BŘEZNOVÁ SBÍRKA na 
opravu kostela vynesla 21.453 korun. Dluh 
farnosti je nyní na úrovni 326 tisíc korun 
a další zvláštní sbírka proběhne na Boží Hod 
velikonoční v neděli 12. dubna.

-red-

KŘÍŽOVÁ CESTA DO SEBRANIC opět při-
lákala více než sto poutníků. Letošní novinkou 
byl velký kříž, ten děti nejen nesly, ale navíc 
i postupně zatěžkávaly drobnými kamínky. 
Poprvé v historii se také na závěr neodpočí-
valo a neobčerstvovalo v hospodě, ale v nové 
sebranické faře. Sebraničtí, děkujeme.
       -red- 

VOJENSKÝ KAPLAN P. Martin Vařeka strá-
vil poslední březnový pátek s mladými lidmi 
v Kunštátě. Účastníka mise v Afghanistanu 
blíže představíme v rozhovoru v příštím čísle.

-red- 


