
měsíční zpravodaj farností Kunštát a Sebranice         

Březen bývá označován měsícem knihy. Chtěl bych vám proto 
představit autora, jehož kniha rozhodně stojí za přečtení. Šúsaku 
Endó. Jedná se o japonského spisovatele, jehož nejslavnějším 
dílem je román Mlčení, ve kterém vypráví o křesťanech, kteří se 
při pronásledování za šógunů zřekli víry. Zajímavé téma. Endó 
přečetl mnoho pohnutých příběhů o mučednících, kteří dokázali 
prolít pro Krista svou krev, ale žádný o zrádcích. Tak jeden na-
psal. Hlavní postavou je kněz, portu-
galský misionář Ro- drigues, který se 
plaví do Japonska, aby posílil křesťany 
v pronásledování, ale také aby ověřil 
pravdivost neuvěřitel- né zprávy, že jeho 
duchovní otec a ře- holní vzor odpadl 
od víry. Hned záhy se dostává do zajetí 
a zakouší sám na sobě promyšlenost psychického mučení. Celou 
dobu jsem jako zaujatý čtenář tomuto knězi fandil a každá jeho 
reakce, kterou ukazoval svou pevnou víru i schopnost obstát 
v různých zkouškách, ve mně vyvolávala nadšení. Odhodlaně se 
postavil sebehoršímu příkoří. Situace se mění v okamžiku, kdy 
nestrádá on, ale kvůli němu trpí jiní. Tři rolníci visí hlavou dolů, 
s malinkým otvorem za ušima, a tudy, nosem a ústy jim pomalič-
ku odkapává krev. Mučení na dlouhé, dlouhé dny. A přitom stačí 
tak málo. „Jsou tu jen kvůli tobě, jestli odvoláš a šlápneš nohou 
na Kristův obraz, budou propuštěni.“ 

Tenhle příběh nekončí, jak bychom čekali – heroickým vy-
znáním, ale zradou, smutkem, znechucením ze sebe samého. Stej-
ně jako tisíce našich všednodenních rozhodnutí. Jenže Ježíšovým 
nejsilnějším sdělením byla přece právě láska i k těm – snad zvlášť 
k těm – kteří ho zradili. Když se podívám na hustě naplněnou 
kolonku pozvánek na březen, uvědomuji si, že nic z toho nemá 
ambice stát se událostí měsíce. To nejdůležitější se děje uvnitř, 
v srdci člověka, a je to očím na první pohled nepostřehnutelné. 
Kristova láska nás učí odpouštět víc než dosud. I tehdy, když si 
ten druhý odpuštění „nezaslouží“, když o ně nestojí, když nás 
opakovaně zrazuje, do očí se nám vysmívá či pomlouvá za na-
šimi zády. 

P. Tomáš Koumal
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Tradiční křížová cesta 
KUNŠTÁT – SEBRANICE

neděle 21. března, začátek ve 14. 30
v kostele sv. Stanislava

Kristovo Tělo a Krev, podá svátostný pokrm 
i nám. Potom už probíhá podávání přijímání 
věřícím v kostele, při kterém přisluhujeme. 
Jedinečnost tohoto okamžiku byla zejména 
z počátku spojena s třesoucí se rukou, ale 
vše se dá postupně s Boží pomocí zvládnout. 
Snažíme se, aby podávání přijímání proběhlo 
klidně a důstojně.
n Na otázku zjišťující osobní přístup k této 
službě odpovídá Přemek Štencl:
Člověk, jak víme, je od přírody tvor líný a po-
hodlný. Když mi byla nabídnuta služba akolyty, 
moje první myšlenky se točily kolem slov po-
vinnost, starost, zodpovědnost, tréma. Jakmile 
jsem ale poklekl před otevřeným svatostán-
kem a bral jsem do rukou Boží tělo, uvědomil 
jsem si, že tato služba je spojena především 
s velkou důvěrou a výsadou − být takto blízko 
Bohu. Z těch prvotních myšlenek už potom 
zůstala pouze ta odpovědnost.

Pokud bych volně navázal na předchozí 
řádky, mohu za sebe dodat, že okamžik, kdy 
jsem poprvé podával svaté přijímání, patří 
k těm vnitřně nejsilnějším v mém životě. 

 Jiří Votoček

Olympiáda vrcholí. Zlato 
Martiny Sáblíkové nás všech-
ny jistě potěšilo. Kdovíproč 
se však většina národa nejvíc 
těší na to, jak se předvedou 
hokejisté. (české hokejistky 
zatím bohužel nikoli).

I naše farnost tvoří tým. 
Troufám si tvrdit, že kapitány 
tu už řadu let máme vynika-
jící – jenže ani Patrik Eliáš 
bez spoluhráčů nic neuhraje. 
A není ani největší hvěz-
dou – tou je přece Jarda Jágr. 
Takový tým potřebuje dobré-
ho brankáře, beky i útočníky, 
kvalitní střídačku, potažmo 
přípravku. Sem tam se stane, 
že někdo putuje na trestnou 
lavici a spoluhráči musí o to 
víc zabrat a nebrblat. Kdoví, 
třeba právě tento hráč vsítí 
po návratu na ledovou plo-
chu rozhodující branku. Da-
leko horší je, když se vám tak 
někdo na ledě oddá zimnímu 
spánku nebo se rozhodne, že 
bude raději v play-off  proti 
Kanadě krasobruslit.

Při mistrovstvích v zá-
moří se našim hokejistům 
nikdy příliš nedařilo. My 
ale nemusíme mít obavy, že 
na zlato nemáme – vítězství 
už pro nás Někdo před 2000 
lety vybojoval.

H. H.

KNĚZ MIMO FARNOST
28. února – 5. března

kontaktní osoba M. Lepka, tel.: 736 529 266 

► 6.března – Výroční setkání členů Kolpingo-
vy rodiny Kunštát. Od 15.00 ve farní kavárně
► 10. března – Začátek přípravy dětí na 
1. svaté přijímaní. Od 17.00 na faře. Poprvé 
včetně rodičů
► 11. března – Setkání pastorační rady 

► 27. března – Setkání mládeže s otcem bis-
kupem v Brně. Bližší info – P. Tomáš Koumal
► 28. března – Příležitost ke sv. smíření, od 
15.00 do 17.00

► Každý první pátek v měsíci setkání 
maminek v 19.00 na faře
► 13. března – Setkání ministrantů od 14.00 
na faře
► Každou neděli od 14.30 křížová cesta, 
pouze 14. března mimořádně v 16.30

NOČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA 
nejen pro mládež

pátek 19. března v 19. 00 od fary
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FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
neděle 14. března od 17.00 na faře

POŘAD BOHOSLUŽEB 
O VELIKONOCÍCH

1. dubna – Zelený čtvrtek
17.00 Sebranice  18.00 Kunštát

2. dubna – Velký pátek
17.00 Sebranice  18.00 Kunštát

3. dubna – Velikonoční vigilie
19.00 Sebranice  21.00 Kunštát

4. dubna – Velikonoční neděle
8.00 a 11.00 Kunštát 9.30 Sebranice

5. ledna –Velikonoční pondělí
8.00 Kunštát  9.30 Sebranice

JOSEPH HAYDN  
„Sedm slov Vykupitelových“
v podání Moravského kvarteta

Hudební meditace nad Ježíšovými slovy 
pronesenými na kříži

úterý 23. března od 19.00 v kostele 

► 28. března – Příležitost ke sv. smíření, od 
13.00 do 14,30
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Je krásné nedělní ráno a vy si ještě chcete chví-
li poležet, nedbáte na zvonění budíku a pak 
už jste v jednom kole. Protože těch pár minut 
navíc v posteli vám najednou chybí. Rychle 
vzbudit a vypravit děti, sebe a utíkáte do kos-
tela. Vcházíte za zvuku varhan, rychle sednout, 
najít v kancionálu písničku…

Nevím jak vy, ale já musím přiznat, že se 
mi občas stává, že jsem prvních deset minut 
v kostele přítomná opravdu jen fyzicky. Pro-
tože přemítám o všem možném, napomínám 
děti, vzpomínám, zda jsem náhodou nene-
chala puštěný sporák s nedělním obědem… 
A najednou je tu evangelium! Radostná 
zvěst, ze které mám čerpat minimálně celý 
nastávající týden. I když se snažím, zachytím 
většinou jednu, dvě nosné myšlenky a to je 
podle mého soudu málo. A proto jsme s man-
želem velice uvítali modlitební společenství 
nad Písmem, které probíhá každé úterý večer 
hodin na faře. 

Již několikrát jsme se sešli v docela hojném 
počtu( 14 – 18 lidí ) a za přítomnosti  otce 
Tomáše četli a následně i rozjímali nad neděl-
ním evangeliem. Otec Tomáš má pro každého 
připravený text evangelia i s doplňujícími 
poznámkami (které se týkají historického 
pozadí, dobových zvyků atd.). Myslím si, že 
je velmi zajímavé a užitečné vidět evangelium 
i v tomto kontextu. Poté co jej přečteme, může 
každý z nás říct, co jej zaujalo, co se jej dotklo. 
Nakonec se všichni spojíme v modlitbě proseb 
a díků. I tady si člověk uvědomí velikou sílu 
společné modlitby a vzpomene na text Písma: 
,,Neste břemena jedni druhých a tak naplníte 
zákon Kristův.“

Na závěr dostaneme od otce Tomáše po-
žehnání na cestu domů s přáním, abychom 
dokázali celý týden čerpat z tohoto evange-
lia. Co říci na závěr? Snad jen to, že úterní 
rozjímání nad Písmem nám umožní v neděli 
evangelium vnímat daleko hlouběji a lépe ho 
pochopit. A proto bych Vás chtěla všechny na 
toto společenství  srdečně pozvat. 

Katka Slavíková

Stává se vám to občas také?

Záznamy, které sám zpracoval a které již byly 
použity ve vysílání. Sedl si s námi a ačkoli to 
již musel slyšet mnohokrát, bylo na něm vidět, 
s jakým zaujetím a pozorností se znovu a zno-
vu vrací do doby, kdy tyto pořady natáčel. 
Pro samotnou duchovní obnovu to byl jiný 
přístup přednášejícího, než na jaký jsem byl 
běžně zvyklý. 

Romana SUCHOMELOVÁ:
1. Z postní duchovní obnovy jsme si odnesla 
velké povzbuzení. Každý z nás mohl v ten 
den odložit starosti a  problémy všedního dne,  
ztišit se, očistit se od zbytečných myšlenek 
a alespoň na chvíli se zastavit,  naslouchat 
a otevřít se Bohu.
2. P. Jan Hanák je člověk, ze kterého vyzařuje 
obrovské charisma. Zaujal mě svým osobitým 
přístupem, nadhledem, otevřeným srdcem, leh-
kým a chytrým humorem.  Jeho usměvavá tvář 
na Vás působí jako balzám na duši.  

Po první letošní křížové cestě byla pro Kun-
štátské na faře připravena zajímavá přednáška 
o eutanazii. Přednášející prof. MUDr. Marta 
Munzarová, Csc. se etickou stránkou eutana-
zie zabývá již od roku 1992, kdy se o tomto 
problému začalo u nás veřejně mluvit.

Na úvod přednášky nás paní doktorka 
seznámila s pohledem člověka na život z hle-
diska historického až po současnou dobu. 
Vysvětlila nám, že dnes se na umírání příliš 
nehledí, protože společnost preferuje hodnoty 
jako je zdraví, krása a produktivita, nikoliv 
stáří a smrt. Následně navázala na proble-
matiku prvních případů eutanazie v Evropě, 
které byly v Nizozemí v 70. letech minulého 
století. Nizozemí je zároveň první země, kde je 
eutanazie povolena zákonem. 

Poté definovala, co přesně eutanazie je a se-
známila nás s pojmem paliativní péče. S touto 
péčí by se měli setkat pacienti s nevyléčitelnou 
nemocí nebo pacienti s nemocemi v pokroči-
lém stádiu. Jedná se o komplexní léčbu, která 
má pacientovi ulehčit při umírání a zkvalitnit 

jeho zbývající život. Je poskytována především 
v hospicech, které jsou zbudovány i v Česku. 

Závěrem se s námi paní Munzarová podě-
lila o svoje zkušenosti a názory. Případným 
zájemcům o problematiku eutanazie nabídla 
svou knihu Proč NE eutanazii aneb Být, či 
nebýt?, která se tímto problémem zabývá. 

Myslím, že všechny posluchače velmi 
zaujala, protože jak sama řekla, čím víc toho 
člověk ví, tím srozumitelněji a prostěji dokáže 
mluvit.

Dominik Lepka

S  S
Život a lidé ve farnosti
Podávání svatého přijímání
Dnešní úvod sebranického sloupku bude 
zdánlivě trochu z jiného soudku. Začíná 
sdělením, že v polovině února se sešla farní 
pastorační rada a pokračuje pozváním na faru 
(pro všechny) na neděli 14. března v 17 hodin. 
Bude se konat farní shromáždění aneb obje-
vování (při kávě a čaji) dobrých skutků, které 
nám Bůh připravil. A jak tedy tato sdělení 
souvisí s tématikou služeb a aktivit ve farnos-
ti? Velmi úzce, protože nedílnou a podstatnou 
součástí zmíněných setkání, jsou právě otázky 
spojené s chodem farnosti. V této souvislosti 
bych vyzdvihnul „službu řadového farníka“, 
bez které to prostě nejde a o níž bude ještě 
v některém čísle zmínka.

Ale nyní už blíže k vlastnímu tématu, tedy 
podávání svatého přijímání. To přísluší přede-
vším knězi a jáhnovi. Jako mimořádný přislu-
hovatel může podávat svaté přijímání řádně 
ustanovený akolyta nebo pověřený laik.
n Roman Houdek popisuje, jak služba ve 
farnosti probíhá:
V průběhu celého roku se pravidelně střídáme, 
službu vykonáváme hlavně v neděli a o vel-
kých svátcích − tedy tehdy, když k přijímání 
přistupuje větší počet lidí. Když skončí při mši 
sv. pozdravení pokoje, udělí nám otec Tomáš 
požehnání a přineseme eucharistii ze sva-
tostánku na obětní stůl. Poté, co kněz přijme 

Tři zhruba hodinová setkání s boskovickým 
kaplanem Janem Hanákem ve farní kavárně, 
potom společná křížová cesta a na závěr mše 
svatá. Tak probíhala duchovní obnova farnosti 
během první postní soboty. 

Po jejím skončení jsme několika účastní-
kům položili dvě otázky. Obnova totiž nebyla 
jen tak obyčejná, P. Hanák je krom jiného roz-
hlasový a televizní dokumentarista, a tak větší 
část jeho výstupu zabral poslech rozhlasových 
pořadů.
1. Co jste si z postní obnovy odnesl/a?
2. Zaujal vás něčím přístup P. Jana Hanáka?

Marta PITNEROVÁ:
1. Protože patřím věkem mezi seniory, potěšilo 
mě, že mladý člověk hledá a našel moudrost 
u starého člověka. Z poslechu nahrávky pro 
rozhlas jsme si mohli uvědomit, jakou cenu 
má pokora a laskavost u lidí, i když je jim tře-
ba přes devadesát let. S takovým člověkem je 
milé popovídání. 
2. I mladí si pro duchovní obnově přišli na 
své. P. Jan Hanák dovedl nenásilně a zajímavě 
vysvětlit, jaký postoj zaujmout k vědeckým 
výzkumům o vzniku světa. Uměl oddělit, co je 
vědecké a charismatické. Celá promluva pak 
probíhala bez modlení, tak si to mohl vyslech-
nout i člověk nevěřící, který se modlit neumí 
nebo nechce.

Radek LÍKAŘ:
1. V tomto postním rozjímání jsme se zamýš-
leli nad tématem šťastná hodina - hodina naší 
smrti. Každý konec však musí mít svůj počá-
tek. A to mě zaujalo, s jakým přehledem P. Ha-
nák hovořil o vývoji – evoluci života na naší 
Zemi. Jak se na tento vývoj lidstvo dívalo pod 
poznáním tehdejšího vědění dané doby. Jak se 
pohled na evoluci měnil pod vlivem různých 
filosofických proudů během dějin a jak na 
evoluci nahlíží křesťanství pod vahou nových 
objevů a z hlediska naší víry. 
2. Otec Jan ve svém vystoupení použil zvu-
kové záznamy ze svých rozhlasových pořadů. 

Miniankteta k postní obnově

Přednáška o eutanazii


