
měsíční zpravodaj farností Kunštát a Sebranice         

Co jiného by mohlo být událostí měsíce než kunštátská pouť. 
Není to jenom oslava sv. Stanislava coby patrona kostela, ale 
svátek celé farnosti. Vzhledem k tomu, že všechno je dnes ně-
jak organizováno a má své struktury, jsme často v pokušení si  
farnost představovat jako pouhou administrativní složku církve. 
Jakýsi nižší správní celek. Ale jak říká koncil: Farnost je určitá 
viditelná forma univerzální církve. Nebo srozumitelněji: Církev 
se uskutečňuje ve farnosti. A praxe to jen potvrzuje. Kdo vidí far-
nost – vidí církev. Vždyť církev soudíme podle toho, jaká je naše 
zkušenost s věřícími, s farářem a s projevy náboženského života 
v místě, kde žijeme. Lidé se nejčastěji setkávají právě s farářem a 
obyčejnými věřícími. Málokdo se obrací na biskupa nebo papeže. 

Podobně platí, že můžeme 
objíždět různá poutní místa, 
ale jádro našeho života se 
odehrává ve farnosti. Mů-
žeme se na poutích modlit 
za obrácení našich dětí, ale 
pokud nepřiložíme ruku 

k dílu, aby se farnost, ve které děti žijí, pro ně stala skutečně 
místem, kde se cítí dobře, kde mají své místo a kde mohou brát 
živiny pro svoji víru, pak je naše modlitba nedokonalá. 

Farní pouť nám připomíná, že farnost je naším domovem. 
Domov není dům, ve kterém žijeme, ale prostředí, kam neodvo-
latelně patříme, prostor vytvořený bezpodmínečným přijetím a 
láskou. Pouť tedy není oslava na počest hezkého kostela, ale na 
počest nás všech, kteří skrze křest zakoušíme Boží lásku a tvoří-
me rodinu Božích dětí. To je přece důvod naší radosti. Tvoříme 
rodinu, která si sice občas vzájemně ubližuje a jde na nervy, ale 
bez toho by náš domov nebyl reálný. Proto pouť a následně také 
farní den, který není ničím jiným než (teo)logickým pokračo-
váním pouti, nám pomáhají objevit náš domov. Nebojme se na 
farní den pozvat do našeho domova i naše přátele. Kdo by se rád 
nepochlubil hezkým domovem. Každá návštěva vítána. Dokonce 
se nemusí ani „přezouvat“. Přál bych si, abychom se na konci far-
ního dne rozcházeli se slovy: Všude dobře doma nejlíp!

Pavel Ka a, farář 
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Nebojme se na farní den 
pozvat do našeho 

domova i naše přátele. 
Každá návštěva vítána.
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Jaký vlastně P. Jaroslav Ša-
fář byl? Jakou měl povahu, 
jakého byl ražení a co rád 
dělal člověk, který jedenáct 
let svého nedlouhého života 
strávil jako farář v Kunštátě,   
a který v roce 1951 tragic-
ky zemřel? Takové otázky 
jsem v uplynulých dnech 
kladl několika pamětníkům 
jeho éry. Při setkáních a 
rozhovorech mě nejvíce 
zajímaly osobní vzpomínky 
či drobné postřehy, co se do 
farních kronik ani do jiných 
knih nepíšou a bývají tak 
odsouzeny k zapomenutí.

A jaké odpovědi za-
znívaly? Tak třeba: Byl to 
živel, když někam přišel, 
hned ho byla plná chalupa. 
Charismatický a přívěti-
vý člověk, farnost s jeho 
příchodem ožila. Dělával 
osvětlovače při divadelních 
představeních ochotníků 
v Lidovém domě. Postaral 
se o vznik pálenice. Měl 
šarm. Byl do života. Spolu 
s myslivci chodíval na 
hony. Neuměl vůbec zpí-
vat, jednou zkoušel litanie 
a bylo to strašné. Chodil s 
námi na žně do Kohouto-
va. Měl kouzlo osobnosti 
a velký smysl pro krásu...

 M. L.

SEBRANICE 
►Pá 1.5. a 5. 6. v 19 h. – na faře setkání mami-
nek a modlitba růžence 
►So 2.5 od 15 h. – na faře odpoledne pro 
náctileté
►Ne 17. 5. při mši sv. v 9.30 h. – žehnání no-
vého praporu a znaku obce Nýrov
►So 30.5. v 17 h. – kající bohoslužba a pří-
ležitost ke sv. zpovědi pro děti před prvním 
svatým přijímáním a pro jejich rodiny
►Ne 31.5. v 9.30 h. – první svaté přijímání

KUNŠTÁT 
►Celý měsíc – vždy v úterý od 18 h. a v pátek 
od 17.30 h. probíhají májové pobožnosti

Farní den – neděle 24. května
8.00 mše sv. za farnost a pro farnost 

14.00 posezení na farním dvoře 
♦ hraje dixieland pana Kučery 

♦ soutěže pro děti
♦ módní přehlídka biblických postav

♦ občerstvení 

obce (Nýrov a Nýrovec), mohou ale, jako růže 
šípkové, odkazovat i na zdejší krajinu začína-
jící Vysočiny. Červená a stříbrná barva znaku 
je odvozena z erbu pánů z Boskovic (stříbrný 
sedmizubý hřeben na červeném štítě), kterým 
obec náležela v době první písemné zmínky 
roku 1368 (viz Jan Tenora: Kunštátský okres, 
Brno 1903). Na praporu se opakují barvy 
i zjednodušený motiv ze znaku s tím, že je 
zdůrazněna hlavní fi gura znaku, tj. lilie.

POPIS ZNAKU: Ve stříbrno-
červeně kosmo děleném štítě 
nahoře dvě kosmo položené 
červené růže se zlatými se-
meníky a zelenými kališními 
lístky, dole stříbrná lilie.

POPIS PRAPORU: Červený list s bílým hor-
ním vlajícím trojúhelníkem, v něm červený 
kosmý pruh vycházející ze šesté a sedmé de-
vítiny horního okraje do druhé třetiny vlajícího 
okraje listu. V dolních dvou 
třetinách žerďové poloviny 
listu bílá lilie. Poměr šířky k 
délce listu je 2 : 3.

►Ne 10.5. – poutní slavnost sv. Stanislava. 
Při všech bohoslužbách sbírka na kostel 
►St 13.5 – setkání členů živého růžence. 
Program: 17.00 modlitba růžence, 18.00 mše 
za živé a zemřelé členy živého růžence, 19.00 
promítání fi lmu Ivetka a Hora 
►So 16.5. – setkání ministrantů brněnské 
diecéze. Odjezd autobusu v 7.40 od Kr. Jiřího
►Ne 31.5. v 17 h. – na faře setkání starších 
biřmovanců 
►Út 26.5. v 18 h. – mše svatá ve Voděradech 

Každým rok v květnu zestárnu. A to nejenom 
kvůli vlastním narozeninám, ale hlavně kvůli 
tomu, že začínám nostalgicky vzpomínat, což 
jak známo je neklamný rys stáří. 

Hlavou se mi honí vzpomínky na dobu, 
kdy jsme se jako kluci chodili na májové 
předmodlovat růženec. Neznalého čtenáře 
bych rád upozornil, že píši o době vrcholící 
normalizace, nikoliv o idylce první republiky. 
Podivně „vonící“ lilie, otlačená kolena, ne-
konečné zdrávasové unisono babiček místy 
doprovázené výstřelky lidové zbožnosti. 

Přesto přes všechno se mi zdá, že jsem byl 
v životě houpán na zdrávasech  babiček. Jsem 
si jist, že lidová zbožnost a zvláště modlitba 
růžence by neměla zmizet z života farností. 
Tady v Kunštátě a Sebranicích máme co dohá-
nět. Májová dvakrát za týden nebo vůbec není 
žádná hitparáda. Ale jak říkají velcí mystikové, 
malá modlitba je příslibem velké. Ještě, že nám 
Nýrovští, Sychotští, Zbraslavští a Hlubočtí 
jdou příkladem. 

Pavel Ka a        

Zvu vás na májovou



Z 

Pouť do Lysic
V rámci roku sv. Pavla jsme se v sobotu 18. 
dubna účástnili děkanátní pouti v kostele sv. 
Petra a Pavla v Lysicích. V programu o životě 
sv. Pavla mluvil a zároveň promítal film jáhen 
z Letovic.  List sv. Pavla Filipanům pak rozvedl 
a vysvětlil náš otec P. Kaa.

Po přednáškách následovala mše svatá, 
kterou sloužil boskovický děkan spolu s ostat-
ními přítomnými kněžími.

Program pak pokračoval občerstvením ve 
farním centru, kde jsme byli příjemně pře-
kvapeni jeho úpravou a zároveň i výbornou 
organizací.

Marta Houdková

Před Velikonocemi navštívil naši farnost vo-
jenský kaplan Martin Vařeka. Během sedmi-
letého působení absolvoval dvě zahraniční 
mise nejprve nedaleko Basry v Iráku a pak 
ve Feyzabádu v Afghánistánu. Letos v létě 
se zúčastní třetí mise opět v Afghánistánu. 
Jeho stálým působištěm je Vojenská akade-
mie ve Vyškově. Za dva roky by měl svou 
práci v armádě ukončit.

■ Jak jste se vůbec k poslání vojenského 
kaplana dostal?
Nebylo to vůbec složité. Vybral mě pan biskup. 
Po druhém ročníku v semináři jsem šel na 
vojnu. Pan biskup si mě možná zapamatoval 
v maskáčích. Po kněžském svěcení jsem byl 
dva roky kaplanem ve farnosti v Hustopečích 
u Brna a pak jsem odešel do armády.
■ Co je náplní Vaší práce a v čem se liší od 
práce vojenského psychologa?
Některé oblasti se podobají, jiné hodně liší. 
Jednou z hlavních věcí je být vojákům k dis-
pozici pro osobní rozhovor. To je částečně 
stejné s psychology, ale my kaplani se nevě-
nujeme lidem nemocným, ale lidem v jejich 
každodenních radostech i starostech. To je 
tedy první věc – jakási nesvátostná zpověď. Na 
misích to funguje jinak než u nás v republice, 
kde působím u nováčků, kteří přicházejí do 
armády a procházejí poměrně náročným při-
jímačem, kde se moc nespí, hodně cvičí, stále 
na ně někdo řve. Tam této možnosti využívají 
hodně. Naopak v misích jsou lidé, kteří toho 
mají už hodně za sebou a nehroutí se z toho, 
že odpálí raketu. Tam je to spíš o tom, že se 
bavíme o všem možném. Neustále jsme v kon-
taktu a mluvíme spolu o rodině, co tady a tam 
doma, kdo ho naštval atd. S tím souvisí i další 
věc, kterou se my kaplani snažíme dělat, a to 
je usmiřovat konflikty. A třetí oblast, za kterou 
jsme zodpovědní, je etika – vzdělávání, vý-
chova, diskuse o etických problémech. Tomu 
se hodně snažím věnovat. Pořádáme etické 
semináře pro různé kategorie vojáků. 

■ Bývá obvyklé, že vojenský kaplan organi-
zuje i humanitární pomoc?
Záleží na konkrétní misi, ale není to výjimeč-
né. Při letošní cestě do Afghánistánu mám 
možnost s sebou tuto pomoc vzít. 
■ Jak na Vás reagují místní obyvatelé? Vní-
mají Vás jinak než vojáky?
Víceméně všechny Evropany považují za křes-
ťany. Jen málo lidí o mně vědělo, že jsem kněz,  
ale přistupovali k tomu s velkou úctou.
■ Setkali jste s tam s drogami?
Afghánistán je země, ve které se člověk s droga-
mi setká na každém kroku, bohužel jsou jedním 
z mála způsobů obživy. Přes devadesát procent 
světové spotřeby heroinu pochází z afghánské-
ho opia. Hlavní město Kábul je považován za 
největší feťácké doupě na světě. Na venkově, 
na rozdíl od velkých měst, jsme přicházeli do 
kontaktu více s pěstiteli než s uživateli. Vedly se 
diskuse, zda jim mák spálíme, či ponecháme. 
■ Byl jste na některé z misí v přímém ohro-
žení života?
Odstřelovali nám základnu, ale oni se moc tre-
fit neumějí. D1 bývá občas i nebezpečnější.
■ Co je na tomto povolání nejtěžší?
Pohybuji se víceméně v nevěřícím prostředí 
a mnohem méně dávám rozhřešení a kážu než 
kněz ve farnosti. Cítím se hodně ovlivněný 
armádou a projevuje se to i posunem hodnot 
jak pozitivně, tak i negativně. Co mě dříve po-
horšovalo, dnes považuji za běžné, protože je 
to běžné v mém okolí. Posouvá se mi pohled 
na to, jak některé věci hodnotit.
■ Přicházejí za Vámi i vojáci či jejich rodin-
ní příslušníci i po absolvování mise? Návrat 
do běžného života musí být velmi těžký.
Většina vojáků se rozvede. Po druhé misi stan-
dardně následuje rozvod. Snažíme se vymýšlet 
programy nejenom pro vojáky, ale i pro jejich 
rodiny. Dnes jsou vojáci z hlediska informací 
připravováni mnohem lépe. Vědí, co je po ná-
vratu čeká, ale tu realitu si samozřejmě prožijí 
až později. 
■ Kolik je v misi praktikujících věřících?

Čím déle jsem v armádě, tím menší rozdíl 
dělám mezi věřícími a nevěřícími. Ke zpovědi 
jich přijde málo, protože většina z nich ji ne-
znají. Mše se zúčastní zhruba patnáct vojáků 
z celého kontingentu (asi 100 lidí), přitom 
doma většina z nich nikdy v kostele nebyla. 
Vztah k Bohu je dán spíše momentální životní 
situací než příslušností k něčemu. Pokud je 
člověk katolík, má k Bohu standardní, jasně 
danou cestu, která vždy vede k cíli. Nestan-
dardních cest je hodně a mohou k Bohu také 
směřovat. Jsou však vždy těžší a nezaručené. 

připravila Alena Hladilová

Náboženství pro dospělé 
Čtyři hodiny náboženství pro dospělé, které 
proběhly v letošní době postní, měly společné 
téma – světová náboženství a sekty. Probíraná 
témata byla vedena v rovině všeobecného 
seznámení s daným typem náboženství, jeho 
historickým vývojem a základními charakte-
ristickými rysy.

První večer byl věnován hinduismu a 
budhismu. Tato náboženství vycházejí z teorie 
reinkarnace. Hindusmus je pojem pro mnoho 
náboženství v Indii, jednolivé vesnice mají svá 
pravidla. Budhismus – uctívání Budhy. Bud-
ha byl syn knížete, který odešel od rodiny a 
meditoval, později pochopil příčiny bolesti a 
našel lék na lidské utrpení, v té chvíli se stává 
Budhou a začíná kázat svoji nauku. 

Druhou hodinu jsme probírali islám. Islám 
znamená podřídit se vůli Boží. Bůh je nazýván 
Alláhem a jeho prorokem je Mohamed. Mo-
hamed byl sirotek, který měl zjevení. O těchto 
zjeveních kázal a po jeho smrti byly zazname-
nány v posvátne knize Koránu. V době jeho 
smrti byla celá Arábie sjednocena myšlenkou 
islámu. 

Třetí večer jsme se seznámili s přehledem 
a historickým vývojem křesťanských církví a 
tématem čtvrtého večera byly sekty. Ty jsou 
charakterizovány jako skupiny lidí, které mají 
pevnou strukturu a charizmatického vůdce, 
který rozhoduje o životě jejich členů. Je v ní 
přesně a jasně stanoveno co je dobré a co 
špatné. A právě tato skutečnost láká obrovské 

Většina vojáků se po misi rozvede, říká vojenský kaplan

množství lidí – lidé se nemusí rozhodovat, je 
jím nabídnuto jednoduché řešení.

Jednotlivé hodiny byly vzorně a podrob-
ně připraveny, takže jsme pravidelně končili 
později. Jako důkaz toho, že zvolené téma bylo 
zajímavé, svědčila velká účast. Na jednotlivá 
setkání chodilo kolem 35 posluchačů.

Helena Videmanová

S  S
Žehnání znaku a praporu
Už bezmála rok má obec Nýrov úředně dovo-
leno užívat své obecní symboly – znak a pra-
por. Jejich slavnostní požehnání ale proběhne 
teprve nyní, v neděli 17. května při mši svaté 
v Sebranicích. 

Znak obce vychází z původní pečeti obce 
Nýrov (Nerow) z konce 18. století (viz Jan-
Tenora: Kunštátský okres, Brno 1903), na které 
je zobrazena Panna Maria držící v náručí ma-
lého Ježíška a po stranách dvě květiny. Panně 
Marii je zasvěcen kostel v Sebranicích, do je-
jichž farnosti obec i kaplička v obci přísluší. 

Symbolem Panny Marie je zpravidla bílá 
lilie, proto je umístěna v dolní, čestnější, po-
lovině kosmo děleného štítu. Květiny z pečeti, 
což by mohly být i růže, které bývají také sym-
bolem Panny Marie, umístěné v horní části 
znak symbolizují zároveň dvě historické části 


