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Stále jsem přemýšlel, jak spojit v jednom článečku všechny důleži-
té události – od výměny farářů po historickou návštěvu Benedikta 
XVI. v naší zemi – až mě napadl známý Exupéryho citát: „Chceš-li 
stavět loď, nemusíš nutit muže, aby připravili dřevo, nemusíš jim 
rozdělit práci. Stačí v nich probudit touhu po nekonečném moři.“ 
Chceš-li přivést někoho k víře, nemusíš mu vysvětlovat liturgické 
detaily či ho hned zasvěcovat do tajů církevního práva, ale musíš 
mu na svém konkrétním životě ukázat krásu a dobrotu Boha. Pro-
budit touhu po poznání uchvacujícího Otce. 

Je mnoho způsobů, jak 
se poprat s rozlehlostí moře. 
Můžu přijít na břeh, vyzout 
si boty, vykasat nohavice, 
zatnout zuby a zpříma 
se vydat do vln vstříc 
dobrodružstvím. Ale i kdybych byl sebevytrvalejším plavcem, 
jednou mi síly stejně dojdou. Ještě mám ale taky druhou možnost. 
Na břehu nastoupím na loď. Nejsem na ní sám, všude kolem se 
tlačí spoustu lidí, někdy velmi nepříjemných či nesympatických. 
O loď se stará posádka – lodníci, někteří šikovní, jiní zase téměř 
nepoužitelní. Musím se podřizovat radám kapitána. Ten udává 
směr, ale také má na svých bedrech odpovědnost za všechno 
a všechny. Když však pominu všechna tahle negativa, čeká 
mě nádherná plavba, plná okouzlujících chvil, v nedozírných 
dálkách i nad nejhlubšími mořskými propastmi. 

Již od dob starých církevních otců byla vždy loďka, lodička 
symbolem církve. Kdo nastoupí, musí se trošku uskrovnit ve svých 
očekáváních. Možná v kostele hned ve vedlejší lavici sedí někdo, 
jehož přítomnost moc nevyhledávám. Lodníci – představitelé 
církve mohou být někdy šikovní, povzbuzením pro svou farnost, 
jindy spíš noční můrou, ze které bychom se chtěli probudit. 
Kapitán – papež vede církev, ale věříme, že on sám se nechává 
vést Duchem Svatým. Jako člověk nemůžu během svého života 
stihnout prožít vše, ale otvírají se mi pokladnice zkušenosti církve, 
která pluje na vlnách dějin a stále se stává nástrojem, který přivádí 
lidi k úžasu z krásy moře – Boha. Nech se pozvat a nastup!

P. Tomáš Koumal
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Když však pominu všechna 
tahle negativa, čeká mě 

nádherná plavba.
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Vstupní pozdrav kněze při 
mši svaté – Milost našeho 
pána Ježíše Krista… zaznívá 
už několik posledních nedělí 
zpívaně. A podobně vstupní 
a závěrečná modlitba, mod-
litba nad dary nebo ta ná-
sledující eucharistická. Náš 
nový farář má buď k hudbě 
blízko a zpívání je pro 
něho přirozené, anebo se 
to během tří let strávených 
v ústředním kostele brněn-
ské diecéze musel naučit. 

Spíš se ale ptejme, jakou 
trpělivost otec Tomáš proje-
ví s farností, která ve zpě-
vu zrovna moc nevyniká 
a jejíž limity se pravidelně 
odhalují například při sna-
ze odzpívat „Věřím v Boha“ 
z ordinária Petra Ebena. 

Svého času narážel 
v Kunštátě na stejný pro-
blém také svérazný P. Baťka. 
Ten ale neváhal povzbudit 
těžkopádné farníky jadrnou 
výzvou: „Tož co, to tu hubu 
neumíte otevřít…?“

Otec Tomáš na to jde 
jinak. Pedagogicky. Od 
září zavádí lekce latinských 
odpovědí jako přípravu na 
brněnskou mši s papežem.

Když tohle zvládneme, 
bude ordinárium malina.

M. L.



Z 
Rozhovor s novým kunštátským farářem P. Tomášem Koumalem
Tomáš Koumal (*1982) pochází z početné 
rodiny z Deblína u Tišnova. Jeho student-
ský život byl podle jeho slov velmi přímý 
až jednoduchý. Chodil do školy, která stála 
naproti jejich domu. Od 6. třídy studoval 
na Gymnáziu v Tišnově, po maturitě v roce 
2000 odešel do konviktu do Litoměřic a pak 
následovaly dva roky v semináři v Olomou-
ci a tři roky v Římě. Poslední tři roky půso-
bil jako kaplan v Brně na Petrově.

■ Máte nějaké sourozence?
Dva bratry a dvě sestry. Já jsem nejmladší, což 
s sebou nese jisté výhody i nevýhody. Vždy 
jsem měl a stále mám někoho, na koho se 
mohu rychle obrátit o pomoc. Když jsem se 
vracíval z Říma, tak mě na nádraží čekala té-
měř delegace. To bylo hodně milé. Ačkoli jsem 
nejmladší, tak jsem vyrůstal mezi dětmi – se 
svými synovci a neteřemi, o které jsem se ze-
jména v době prázdnin musel starat.
■ Co Vás přivedlo ke kněžství?
Toto rozhodnutí se mnou rostlo dlouhou 
dobu, ale člověk přijde do období, kdy se 
musí rozhodnout. Nelze stále žít z minulosti 
a ze setrvačnosti. Poslední roky na gymnáziu 
jsem hodně přemýšlel, jestli to není jen nějaký 
můj výmysl a jestli mě do toho někdo netlačí. 
Po zvažování a modlitbě jsem se rozhodl „jít 
do toho“.
■ Jaké jsou Vaše první dojmy z Kunštátu? A 
jak vnímáte tu změnu, že jste odešel z Brna 
jako kaplan a přišel do Kunštátu jako farář?
Když jsem po třech letech odcházel z Petrova, 
tak mi to bylo líto. Se všemi jsem se tam sžil 
a myslím, že to bylo vzájemné. Měl jsem tam 
výborného faráře, znali jsme se už z Říma. Naše 
domluva fungovala na týmové spolupráci. Tam 
jsem se mohl naplno věnovat lidem a jejich 
problémům. To zde můžu také, ale kromě 
toho musím jako farář organizovat, aby to 
všechno fungovalo. Člověk z vesnice si docela 
lehce zvykne na město – jakoby lehčí způsob 
života. Všechno se dalo vyřídit hned sotva jsem 
vyšel z fary, samozřejmě včetně církevních 

záležitostí, protože biskupství bylo hned vedle. 
Přestože je Petrov v centru Brna, je tam úžasný 
klid. Na druhou stranu do menších měst se mi 
nevrací těžce, protože pocházím z místa mno-
hem menšího než Kunštát. Jako kaplan jsem 
zastupoval v různých farnostech, které nebyly 
moc vzdálené, ale ten kraj už byl jiný – jazykem, 
myšlením. Tady zjišťuji, že problémy a mentali-
ta lidí se moc neliší od mého rodiště. Já si tady 
doopravdy připadám skoro jako doma a cítím 
se tu velmi dobře. Kunštát jsem jako kaplan ani 
jednou nenavštívil. Když jsem sem přijížděl 
poprvé, až s určitou posvátnou bázní jsem od 
Sebranic sledoval každý kopec. Ale nejenom to 
okolí s městem se mi moc líbí, což ostatně po-
tvrzují i mnozí umělci, ale i lidé tu jsou krásní, 
vstřícní a ochotní. Z přijetí a spolupráce, kterou 
mi lidé nabízejí, jsem přímo nadšený.
■ Jaké věci jste si na faru nastěhoval nej-
dříve?
Přestěhoval jsem rovnou vše, co mám. Moc 
toho není. Asi dvanáct krabic knih a pak ně-
jaké oblečení.
■ Jak se Vám líbilo s mládeží na dovolené 
v Krkonoších?
S mládeží se mi líbilo moc, ale nevím, jestli to 
stejné může říct mládež o mně. Určitě to bylo 
z obou stran takové opatrnější, protože jsme 
se znali pouze z jednoho setkání. Kdybychom 
na tento pobyt jeli ve stejné sestavě za pět let, 
tak by to vypadalo úplně jinak. Pavel původně 
mluvil o 12 lidech, nakonec nás jelo 29. Jsem 
za to rád, že jsme jeli v takovém počtu, protože 
jsem měl možnost poznat je tak, jak bych je 
tady poznával asi hodně dlouho.
■ Jak plánujete relaxovat? A co rád děláte ve 
volném čase?
Zatím moc volného času nemám, přestože 
program je volnější. Ve volných chvílích se 
snažím poznávat farnost. Pročítám zápisy 
farních rad, setkávám se s lidmi, seznamuji 
se s ekonomickými věcmi. A až nějaké volno 
mít budu, tak určitě vybalím knížky a něco si 
přečtu. Nejsem vyloženě sportovní typ, ale rád 
se projedu na kole nebo si něco zahraji.



■ Chystáte se zaměřit na nějakou oblast 
práce ve farnosti?
Mnoho věcí tu funguje velmi dobře a je třeba 
v nich pokračovat. Někdy je dobré vymanit se 
z jakési setrvačnosti, podívat se na věci znovu 
a zkusit je udělat jinak a právě výměna faráře 
je pro to dobrou příležitostí. Mým úkolem 
bude, aby to všechno fungovalo i nezávisle 
na mně. Tady je výborná spolupráce lidí. Chci 
se věnovat jak dětem a mládeži, tak rodinám 
i starším lidem.
■ Který obor teologie je Vám blízký?
Studium Bible – biblistika. Ta mi vždy přišla 
zajímavá. Nejenom to, co je v Bibli přímo 
napsáno, ale i to, co s textem souvisí, k nám 
může hodně promlouvat. A také mě na zákla-
dě praktických zkušeností na Petrově oslovuje 
i katechetika.
■ Umíte vařit? Co rád jíte?
Docela rád si něco uvařím. Moje mamka si 
jednou poranila ruku a během té doby jsem 
se toho hodně naučil. Radila mi, pekli jsme 
i buchty. A co mám nejradši? Tak to nevím. Já 
mám rád totiž úplně všechno – maso, zeleninu 
i něco sladkého.

připravila Alena Hladilová

Na počátku byla věta, a ta věta byla: ,,Nejede 
se do Litoměřic.“ Nikdo z nás netušil kam 
se tedy jede. Místo našeho pobytu jsme 
se dozvěděli až na nádraží. Odtud jsme 
odjížděli jako skupina kolem třiceti lidí, 
kteří nakonec jeli do Krkonoš. Cesta byla 
propocená a horká. Když jsme dorazili na 
místo určeného výstupu, což byla Svoboda 
nad Úpou, mysleli jsme si, že to nebude ta-
kový zapadákov. Bohužel pro nás přijel pan 
správce a ten nás postupně odvážel zas na 
úplně jiné místo. Můžu vám stoprocentně 
říct, že Petrov je naproti tomuto evropská 
metropole. Po ubytování jsme šli okoštovat 
místní Krkonošké jídlo, ale to bylo úplně to 
samé, jako na Moravě – knedlo,vepřo,zelo. 
Po večeři bylo volno a každý si po svém 
zmapoval okolí tak jak to nejvíce uměl, 
někdo šel na menší procházku, někdo šel 
rovnou do postele a někdo si hrál karty.

Hned první den jsme si udělali takový 
trochu ,,menší“ výlet na Sněžku, ale i tam se 
vyskytly menší problémy, například, že se nám 
ztratil člen naší výpravy, ale ten se do hodiny 
opět našel. Ti zdatnější na Sněžce museli čekat 
až hodinu a půl na poslední členy. Domů jsme 
došli tak akorát na večeři. 

Druhý den byl zcela odpočinkový, v klu-
bovně se hrály společenské hry, kde jsme také 
dostali za úkol nacvičit ve skupinách scénky, 
které měly připomínat večerníčky. Odpo-
ledne jsme udělali menší fotbalový turnaj 
smíšených družstev. Samozřejmě ho vyhrál 
tým nejvíce fotbalově založený s Kaučem a 
spol. Večer jsme se všichni v určenou dobu a 
na určeném místě dostavili do klubovny, kde 
jsme předvedli naše herecká nadání. Ve všech 
pohádkách bylo nadměrně moc Sněhurek a 
trpaslíků, jako kdyby každý převzal nápad od 
toho druhého, ale i tak jsme se každý zasmáli 
a pobavili.

Ve středu na nás čekala Černá hora, ale né 
ta jakou máme u nás, nýbrž rozhlasový vysílač. 
Ale také tam točili pivo např. Páter, Kvasar, 
nebo Grenu. Abychom ušetřili čas, sešli jsme 
do Jánských lázní, odkud nám jel autobus do 
Svobody n/Ú. Do večera byl volný program, 
někteří hráli ping-pong, jiní zas odpočívali, 
protože nevěděli, co je čeká další den.

Ve čtvrtek bylo dopoledne volnější, tak jsme 
se domluvili že uděláme turnaj v pincu. Na od-
poledne jsme měli naplánované Rýchory, kde 
jsme se měli setkat s Padrem. Na samotném ná-
vrší byl krásný výhled na Krkonoše. Když jsme 
si asi po hodinové pauze odpočinuli, dorazil za 
námi  Padre, se kterým jsme ještě chvilku po-
byli na místě a pak jsme šli zpátky domů. Večer 
jsme si udělali společný táborák, při kterém 
jsme si zazpívali pár písniček a mimo to, kdo 
chtěl, mohl si zahrát fotbal.

Poslední den byl tzv. cestovní, protože jsme 
se vraceli opět dlouhou cestou do Kunštátu, 
Sebranic a do Rozseče.

 Celých pět dní nám pomohlo blíže se 
seznámit s otcem Tomem, prochodit naše nej-
vyšší vrcholky v dobré náladě a dobrém spole-
čenství, a proto se těšíme, že takový podobný 
výlet ještě zopakujeme.

Marta a Vašek Líkařovi

Výlet do Krakonošova revíru
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SVATOVÁCLAVSKÁ POUTNÍ
MŠE SVATÁ V ÚJEZDĚ 

bude v neděli 4. října v 11 hodin 

► Každou středu od 19 do 20 h. – tichá adora-
ce v kostele. Během ní příležitost ke sv. smíření
► Ne 6. 9. – sbírka na potřeby spojené s ná-
vštěvou papeže Benedikta XVI. v ČR
► St 23. 9. – začínají pravidelné středeční mše 
sv. pro rodiče s dětmi. Začátky v 18 hodin
► Čt 24. 9. – začínají pravidelné čtvrteční 
mše sv. pro rodiče s dětmi v Sebranicích. 
Začátky v 18 hodin
► Pá 25. 9. – začínají pravidelné páteční mše 
sv. pro středoškoláky. Začátky v 18 hodin

Jak dále v tomto školním roce
Jako jeden z významných mezníků jsme si 
zvykli vnímat začátek školního roku. Tento 
okamžik se podstatným způsobem promítá i 
do života farnosti. Právě proto se již tradičně 
sešla farní rada v Sebranicích.

Z pohledu ekonomického je farnost v klad-
ných číslech a příznivou zprávou je obdržení 
dotace na dokončení odvlhčení kostela. Práce 
by měly být hotovy do konce roku, z praktic-
kého pohledu ovšem do příchodu mrazivého 
počasí. Od září by tedy opět měly začít sobotní 
dopolední brigády. Bude potřeba vykopat rýhy, 
do kterých se zabetonují obrubníky, připevnit 
ukončující lištu na zeď, uzavřít geotextilii a 
případně vše zasypat oblázky. Pokud se sejde 
dostatečný počet brigádníků, je možné před-
pokládat ukončení prací do příchodu zimy. 
Výhledově jsou dalším krokem venkovní sa-
nační omítky, práce na odvlhčení uvnitř koste-
la a posouzení statiky kostelní klenby.

Co se týče chodu farnosti, tak nedochází 
k žádným podstatným změnám. Tedy začátky 
bohoslužeb se nemění, modlitby maminek 
budou první pátky v měsíci, schola pokračuje 
v rozvoji své činnosti. Na programu budou 
opět besedy a setkání na faře, konkrétní téma 
bude vždy aktuálně upřesněno. V plánu jsou i 
setkání lidí z farnosti, kteří se podílejí nebo by 
se chtěli podílet na službách spojených s litur-
gií (lektoři, akolyté, ministranti…).

Nejaktuálnější věcí je žehnání školních 
aktovek tuto neděli. Nejen pro školáky z toho 
zaznívá jasné sdělení: Všechny lidské plány 
potřebují ke své realizaci jednu nezbytnou 
podmínku a tou je Boží požehnání.

Jiří Votoček

Vzpomínky na P. Ladislava Kubíčka 
u příležitosti 5. výročí jeho smrti
PÁTEK 11. ZÁŘÍ
17:00 farní kostel – setkání s MUDr. 
Marií Svatošovou, pásmo textů spoje-
ných s osobností otce Ladislava
18:00 farní kostel – mše svatá, celebruje 
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
19:00 hřbitov – modlitba u hrobu otce 
Ladislava, vede Mons. Jan Baxant

SOBOTA 12. ZÁŘÍ
08:00 hřbitov – zahájení pěší smírné 
pouti do Sloupu. Trasa dlouhá dvacet 
kilometrů, přírodou přes Doubravici nad 
Svitavou. Ve Sloupu v 17:00 mše svatá, po 
ní návrat objednaným autobusem

NEDĚLE 13. ZÁŘÍ
14:05 zastávka IDS u staré pošty – od-
jezd do Rozseče, odtud „po stopách otce 
Ladislava“ na Kulíšek. Návrat pěšky nebo 
autobusem z Hlubokého

Při návštěvě papeže Benedikta XVI. 
v Brně v neděli 27. září nebude 

v žádném kostele brněnské diecéze 
sloužena mše svatá

S  S

OD MĚSÍCE ŘÍJNA 
ZAČÍNÁ

PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH KE KŘTU
bližší informace u P. Tomáše Koumala


