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Když se zeptáme dětí, co to znamená zmrtvýchvstání, nemají sebe-
menší potíž odpovědět. Ježíš byl mrtvý a je zase živý. Ovšem menší 
zaváhání nastane, když pokračuji neodbytně ve svém tázání: „A 
když je živý, můžeme se s ním setkat nebo ho aspoň uvidět?“ Po 
chvilce přemýšlení hned vystřelí první hlásící se ruka: „Setkáme se 
s ním v nebi!“ Všichni na takovou odpověď rádi kývneme. Jenže 
mě jen tak něco neodstaví od mikrofonu: „A tady na zemi to ne-
jde?“ Postupně pak probíráme jednotlivé způsoby Ježíšovy přítom-
nosti mezi námi – od eucharistie, modlitby, přes Boží slovo, osobu 

kněze, až po celé společenství 
církve. Církev je Ježíšovo tělo. 
Kristus nemá nástupce, ani 
náhradníka. Kristus je stále 
živý. A úloha skutečně živé 
farnosti je v tom, že odhaluje 
tvář vzkříšeného Krista, tedy 
činí Krista viditelným. 

Poslední strana tohoto zpravodaje je znovu popsána po-
zvánkami na různé farní akce. A já bych si moc přál, aby to 
nebyly akce pro akce. Můžeme zorganizovat leccos a pak si jen 
odškrtnout: splněno. To ale asi není naším cílem. Mají to být spíš 
okamžiky, kdy velmi reálně zakusíme, že jsme si navzájem blízko. 
Každému samozřejmě nevyhovuje to nebo ono pojetí společ-
ných akcí, přesto bychom se měli učit bořit zdi, odstraňovat bari-
éry, které si mezi sebou někdy uměle stavíme. Každá lhostejnost, 
nečinnost, neochota, klidná nevědomost dělá z nás, z naší rodiny, 
z naší farnosti, z našeho kostela kostel zkamenělý, farnost ospa-
lou, rodinu bez komunikace, bez společenství, bez nejmenšího 
tepla a radosti z toho, že smíme být společně v Kristu. Každý po-
kus, kdy chceme oslovit a pozvat druhého, je vždy přínosem i pro 
nás. A pokud kolem svých dětí nevytvoříme prostředí dospělých, 
kteří se navzájem milují jako Ježíšovi učedníci, neukážeme jim 
církev. Nebo jen její nepřijatelný obraz. Důkaz, že Kristus vstal 
z mrtvých, je totiž v tom, že žije. A Kristus žije tam, kde se lidé 
milují jeho láskou. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku k sobě navzájem (Jan 13,35).

P. Tomáš Koumal
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Pokud kolem svých dětí 
nevytvoříme prostředí 

dospělých, kteří se 
navzájem milují jako 

Ježíšovi učedníci, 
neukážeme jim církev.
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16.dubna zemřel v Římě kar-
dinál Tomáš Špidlík. Každé 
kunštátské ucho jistě zbystři-
lo, když zaslechlo toto jméno 
ve sdělovacích prostředcích 

- vždyť se jedná o boskovské-
ho rodáka. Ale ruku na srdce, 
nakolik skutečně známe 
osobnost a myšlenky člověka, 
kterého si velmi vážili oba 
poslední papežové?

Tomáš Špidlík nebyl su-
chopárným teologem a fi lo-
zofem uzavřeným do svého 
učeného světa - právě naopak. 
Jeho křesťanství bylo aktivní 
a žité. Byl činný v umění, 
v ekumenismu , ale mezi svojí 
vědeckou prací a aktivitami si 
našel čas, aby napsal třeba kni-
hy pohádek pro děti.  Na webu 
tv-mis.cz je k poslechu Špidlí-
kova přednáška o Evropské 
kultuře. Stojí za to. I z jeho 
nářečí prosvítá opravdovost, 
nestrojenost, originální smysl 
pro humor a hlavně nesmírná 
inteligence a hloubka.

Přečtěme si něco od 
Tomáše Špidlíka, dejme 
si to jako povinnou čet-
bu. Možná se nám zrovna 
nebude chtít - ale o to víc 
budeme překvapeni, jakého 
vyjímečného a inspirativní-
ho „takřka“ rodáka máme. 

H. H.

SEBRANIČTÍ, NEZAPOMEŇTE 
3. června – táborák na 

zakončení školního roku
13. června – Farní den

FARNÍ ZÁJEZD NA SLOVENSKO
do oblasti

SPIŠSKÉHO PODHRADÍ A OKOLÍ
se uskuteční 7. – 11. června 2010

ubytování zajištěno ve Spišském Podhradí
v hotelu Kolping

Štencl, Jan Kučka, Jiří Votoček a další podle 
svých možností. (Je ovšem třeba, aby na to vše 
někdo myslel a navrhoval termíny, což je právě 
kostelník  pozn. red.)
n Další otázka patří Miroslavu Páralovi, 
kostelníku se specializací na přípravu 
kadidla a okuřování:
Kadidlo je voňavý oblak kouře, který 
vzniká nasypáním pryskyřice (ze stromu 
kadidlovníku) na žhavé dřevěné uhlí. To 
je potřeba předem připravit a průběžně je 
udržovat žhavé. Okuřování a kouř během 
jednotlivých částí bohoslužby symbolizují 
sváteční radost a poctu, při čtení evangelia 
kouř vyjadřuje úctu ke Kristu a naznačuje, jak 
se k lidem šíří požehnání jeho slova. Dary jsou 
pak vonným oblakem vyděleny ze všednosti 
a okuřování osob naznačuje očištění a smíření. 
Jinak kostelnické službě se věnuji od svých 
čtrnácti let a současný pan farář je ve farnosti 
dvanáctým knězem, pod kterým sloužím.
     
Zbývá už jen přihodit pomyslné poslední 
zrníčko kadidla na dnešní žhavé téma. Služba 
kostelníků samozřejmě také vyžaduje týmo-
vost, rychlost a sehranost. Nejvíce je toho 
potřeba v neděli, když otec Tomáš po časově 
náročných přesunech dorazí do sebranického 
kostela. Jeden kostelník musí stát zleva a sdě-
lávat sako, druhý plynule zprava mu připra-
vuje albu, po jejím oblečení má už opět první 
kostelník zleva připraven ornát a zprava se 
chystá štóla. Následuje chvíle usebrané mod-
litby s ministranty, kdy oba kostelníci dokončí 
úpravu a kontrolu oblečení. Je půl desáté, zvo-
ní zvonek, uhlí je žhavé a mše sv. může začít…

připravil Jiří Votoček

PŘEDPOUŤOVÝ ÚKLID KOSTELA
čtvrtek 6. května od 16.00 hodin 

POUTNÍ SLAVNOST SV. STANISLAVA
neděle 9. května 

mše svatá v 8.00 a v 11.00 hodin

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
neděle 23. května, v 8.00 hodin poutní 

mše sv. v kapli na Lipce

FARNÍ DEN V NEDĚLE 23. KVĚTNA
11.00 – farní mše sv. v kostele sv. Stanislava

12.00 – společný oběd na farním dvoře
(zájemci o řízek se salátem 
nechť se zapíší v kostele)

Odpolednem bude provázet jazzový 
band pana Kučery ze Ždáru nad Sázavou

Pro děti program na zahradě

 Občerstvení

NOC KOSTELŮ 2010 V KUNŠTÁTĚ
pátek 28. května

program bude upřesněn
širší info na www.nockostelu.cz

SETKÁNÍ MLÁDEŽE
boskovického děkanátu v Kunštátě

sobota 5. června

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
neděle 6. června 

při mši sv. v 11.00 hodin
v kostele sv. Stanislava
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V sobotu 17. dubna se uskutečnil výlet rodin 
s dětmi na poutní místo Vranov. Sraz byl 
v 9.30 a sešlo se nás celkem 37. Aby to bylo 
zajímavější, jeli jsme autobusem do Skalice, 
pak přesedli na vlak do Adamova a zbytek 
cesty šlapali pěšky. Cesta ubíhala celkem 
rychle, i když jsme stáli asi 10 minut v Rájci-

-Jestřebí. V Adamově jsme vystoupili z vlaku 
a tam začala naše pouť. Nejdříve jsme se 
vydali  ke zřícenině Nového hradu, která se 
nachází nad Adamovem na kopci. Bylo právě 
poledne, když jsme stanuli asi 300 metrů před 
hradem. Zde jsme se pomodlili za oběti letec-
kého neštěstí ve Smolensku. Po modlitbě jsme 
se přesunuli na hrad, vytáhli svačiny a naplnili 
svoje bříška. Po prohlídce hradu a hodinovém 
odpočinku jsem spočítali děti a vyrazili k cíli 
na Vranově. 

Cesta z hradu vedla pěšinou z kopce přes 
překážky, jako třeba stromy, což jsme i s dětmi 
zvládli. Trochu hůře na tom byly kočárky, ale 
společnými silami jsme se s tím poprali. Ale to 
jsme ještě nevěděli, co nás čeká dál. Vyšli jsme 
na silnici a po pár metrech znovu zabočili do 
lesa na cestičku do dalšího kopce, kde tekl 
potok z každé strany a uprostřed krásné bláto. 
To byl nejnáročnější kopec z celé pouti a dal 
všem pořádně zabrat. Ale když jsme konečně 
došli na Vranov u uviděli to nádherné poutní 
místo, věděli jsme, že námaha stála za to. 

Pouť jsme završili mší svatou v boční kapli 
kostela, potom jsme se dozvěděli historii pout-
ního místa, prohlédli jsme si kostel i vyhlášený 
betlém. Na závěr prohlídky nám pustili zvonko-
hru, která se líbila nejen dětem. Posvačili jsme a 
vydali se zpět do Adamova. Cestou si pan farář 
zahrál s dětmi na honěnou, což se jim samo-
zřejmě líbilo a cesta nám tak příjemně uběhla. 
Počasí se vydařilo, nálada byla výborná, bavili 
se děti i dospěli. Myslím si, že pouť se vydařila, 
nikomu se, až na pár malých pádů, nic nestalo. 
Udělali jsme nejen něco pro své zdraví, ale také 
si odpočnuli od všedních starostí a problémů 
a dověděli se zas něco nového.

manželé Vrbasovi

Poutní výlet na Vranov

Marie ČECHOVÁ
Nový pražský arcibiskup na mě působí jako 
člověk srdečný, otevřený a velmi radostný. Ne-
bál se být i velice osobní Setkala jsem se s ním 
už na loňské pouti ve Věžnici. 

V jeho promluvě při inauguraci mě zaujala 
myšlenka, že Bible je pramenem naší civilizace 
a kultury, že evangelium je určeno pro všechny 
a dále, že člověk sám není schopen dělat nic.

Stanislava VÁLKOVÁ:
V prvé řadě, a to jsem moc ocenila, jsme se 
v katedrále sv. Víta dostali na přední místa, 
kde jsme měli o celé slavnosti dobrý přehled 
a dobře jsme i slyšeli. Po přivítání a předsta-
vení prosil pan arcibiskup Matku Boží o dary 
Ducha Svatého a nás všechny přítomné hlavně 
o modlitby při své nelehké funkci. Pomoc 
i podporu mu přislíbil také pan prezident ve 
své osobní promluvě. 

Vše bylo krásné a dojemné do chvíle, kdy 
pan prezident oznámil tragické neštěstí pol-
ského letadla ve Smolensku. Za oběti této 
havárie jsme se všichni společně pomodlili už 
s ustanoveným novým arcibiskupem.

Po skončení jsme bylo pohoštěni ne duká-
tovými, ale „Dukovými buchtičkami“, které jste 
všichni mohli ochutnat v naší farní kavárně. 

Ludmila JEŽKOVÁ:
Arcibiskup Duka je pro mě člověk, který ví, co 
chce. Je nadaný a vzdělaný, jde za svým cílem, 
ví, zač je třeba v naší zemi bojovat.Ve svém ká-
zání řekl: Obracím se na vás, biskupové, kněží, 
jáhni, řeholníci, politici, celý národe, bratři 
a sestry. Je naším úkolem dnes i v této zemi 
změnit dějiny vítězů a poražených na dějiny 
tvůrců a stavitelů.

My křesťané mu budeme největší oporou, 
když se za něj a za náš národ budeme modlit.

Alois HAVELKA:
S Mons. Dominikem Dukou, ještě jako hra-
deckým biskupem, jsem se několikrát setkal 
osobně. On je totiž od roku 2009 duchovním 
rádcem Kolpingova díla ČR. Vždy na mě pů-
sobil jako velmi moudrý, vzdělaný a uvážlivý 
člověk. Proto jsem uvítal jeho volbu českým 
primasem.

S  S
Život a lidé ve farnosti
Kostelníci
Jako samozřejmost při účasti na bohoslužbě 
jsme zvyklí vnímat to, že kostel je včas před 
začátkem otevřen, vše potřebné je přichystáno, 
po skončení je vše opět uklizeno a kostel je 
potom zavřen. Pokud ale přijdeme na mši 
sv. půl hodiny před začátkem a odejdeme 
půl hodiny po skončení, zjistíme, že za tím 
vším (pro nás obvyklým) je skrytá pravidelná, 
trpělivá a odpovědná činnost kostelníků. 
A právě jim patří následující prostor:
n O celoroční práci kostelníka vypráví 
Stanislav Ducháček:
Kostelnickou službu jsem začal vykonávat 
koncem roku 1984 za P. Bohumila Němečka. 
Připravuji obětní dary, knihy, oleje a jiné věci 
ke mši sv., ke křtům, svatbám a pohřbům. 
Úklid kostela pak provádějí ženy pod 
vedením paní Kučkové. Při drobných 
opravách, údržbě kostela a přípravách na 
větší svátky vypomáhají muži z farnosti − 
František Ducháček, Jan Dvořák, Přemek 

O tomto tvrzení nás přesvědčila pro naši far-
nost zcela nová a netradiční slavnost, která se 
uskutečnila v neděli 11. dubna po „hrubé“ mši 
svaté. Průvod ministrantů s panem farářem se 
prodral zarovnaným průjezdem fary až na far-
ní dvůr, který byl také v obležení kol různého 
typu, velikosti a barev. Poté bylo všem kolům 
a hlavně těm, kteří na nich budou po celou 
příští sezonu jezdit, požehnáno.

Tuto neděli nebylo vůbec příznivé počasí, 
poprchalo, na výše položených místech poleto-
valy i sněhové vločky, teplota kolem 6 oC. Téměř 
každý ze zúčastněných přemýšlel, jestli to kolo 
dnes vůbec vytahovat, ale výsledek byl ohro-
mující. Požehnáno bylo kolem 50 jízdních kol. 

Ti odvážnější z nás se pak vydali na první 
společnou jízdu této sezony. Trasa vedla přes 
Sychotín do Petrova, Rudky a zpět. Pochvala 
patří především nejmladším účastníkům 
i předškolního věku, kteří celou cestu zvládli 
bez sebemenších problémů. Vyzdvihnout 
musíme nejpočetnější část pelotonu, kterou 
tvořilo družstvo ze Sychotína, které čítalo 
cca 15 členů a staralo se o doplňování tekutin  
během cesty.

Podle reakcí zúčastněných se akce velice 
povedla. Kolo pro tento den spojilo velké 
množství farníků, kteří si společně zasportovali, 
popovídali a naplánovali další společný výlet za 
teplejšího počasí možná někam k vodě.

Za skvělý nápad uskutečnit tuto akci děku-
jeme otci Tomášovi, který s námi celou vyjížď-
ku absolvoval. A ať nám to letos šlape!

Helena Videmanová

V inaugurační promluvě arcibiskupa Duky 
mě zaujala pasáž o česko–německo–židov-
ském soužití v dějinách Prahy a o nutnosti 
spolupráce, ne soupeření, všech v budouc-
nosti. Velmi příjemné bylo poslouchat, s jakou 
láskou a úctou hovořil o Pražské katedrále 
a svých předchůdcích. 

Eva KAMENÍKOVÁ:
S Dominikem Dukou jsem se setkala už v mi-
nulém roce na pouti ve Věžnici při jeho cestě 
po farnostech. Už tehdy na mě udělal dojem 
otevřeného člověka, který se nestraní lidí, ale 
naopak je mezi nimi a prožívá s nimi jejich ra-
dosti i starosti a dokáže si získat jejich srdce.

To se mi potvrdilo i v Praze po setkání 
s lidmi z Hradce Králové, na kterých bylo vi-
dět, jak ho mají rádi. Ve své promluvě vyzdvihl 
zásluhy sv. Cyrila a Metoděje, hovořil o kated-
rále jako o symbolu státnosti, o tom, že cirkev 
je součástí národa a nese naději do budoucna.

Kolo – to je famózní věc!

Anketa: nový arcibiskup
Když byl 10. dubna uváděn do úřadu nový 
pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, 
seděli ve Svatovítské katedrále i zástupci z naší 
farnosti a zároveň členové Kolpingovy rodiny 
Kunštát. Několika z nich jsme se po návratu 
domů zeptali:
n Jaký dojem na Vás nový arcibiskup udělal a 
co Vás zaujalo v jeho inaugurační promluvě?


