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Při pohledu z okna jen máloco nasvědčuje tomu, že jsme vstoupili do 
prvního letního měsíce. Teprve až hodně pozorné oko uvidí na strán-
kách kalendáře nápis červen, možná se pomaličku začneme smiřovat 
s tímto faktem. Pro mne osobně je ale tento měsíc synonymem času 
zvlášť intenzivně prožívaných vztahů. Velmi úzce to souvisí se skuteč-
ností, že něco prostě končí – ať už to je školní rok, sportovní sezóna, 
akademický semestr, někdy pobyt kněze ve farnosti, nebo cokoli jiného 

– blízkost konce vztahy zintenzivňuje. Tak maturant prožívá napětí, učí 
se, opakuje, vypisuje, podtrhuje, šprtá se, vystřídá všechny stupně studia 
až po ten nejvyšší, ale pak je najednou po maturitě a obrovské napětí 
vystřídá ještě větší uvolnění. Teprve potom začíná zjišťovat, že musí 
něco opustit, aby mohl jít dál. Začne se možná intenzivněji setkávat se 
spolužáky, protože prožili spoustu společných chvil a teď cítí, že spole-
čenství přátel, doteď automatické, se rozpadá. Nečekejme až na konec, 
abychom druhému ukázali, že ho máme rádi a že nám na něm záleží. 

Přeji všem krásný čas prázdnin a dovolených a těším se spolu 
s vámi na další společně prožité chvíle.

P. Tomáš Koumal
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Noc kostelů – jedna nevšední 
kulturní akce? Něco víc. Nes-
la se v duchu otevřenosti a 
pozvání pro všechny občany, 
ať věřící či „nevěřící“. (Je dů-
stojné defi novat někoho tím, 
co není?). Jejím cílem jistě 
nebyla jen proměna našich 
chrámů v atrakce s lákavou 
noční prohlídkou. Pro mno-
hé, kteří Krista nepoznali – a 
to nejenom pro ty, kteří přišli, 
ale opravdu pro všechny – to 
byl jasný signál, že křesťané o 
ně stojí, že jim záleží na kaž-
dém a každého rádi přivítají 
a respektují – nikoliv z pozice 
převahy, ale z pozice pokory 
a pozvání k něčemu krás-
nému, co můžeme vytvářet 
všichni společně. Farnost je 
naším domovem, ne však 
oploceným a uzamčeným. 
Lidé, kteří kostel navštívili, 
slyšeli řeč jim srozumitelnou 

– a tak přece mluvili apoštolo-
vé o Letnicích. I kdyby mnozí 
přišli jen kvůli tomu, aby se 
podívali na Kunštát z věže 
kostela, uviděli naše město z 
jiné perspektivy – a to není 
málo.

Obrovský transparent 
zval týdny předem na tuto 
událost. Vůbec by to nemu-
sela být špatná nástěnka.

H. H.

VÝLET RODIČŮ A DĚTÍ
PO 1. SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ

sobota 12. června 
čas odjezdu bude upřesněn

TÁBORÁK NA UKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU

středa 16. června 
od 19:00 na farní zahradě

ŽEHNÁNÍ AUT PŘED 
ČASEM PRÁZDNIN
A DOVOLENÝCH
neděle 27. června 

Kunštát – po mši sv. v 11:00
Sebranice – po mši sv. v 9:30

FARNÍ DEN 
V SEBRANICÍCH 
neděle 13. června 

Program: mše svatá, společný 
oběd, živá hudba, soutěže pro 

děti, jízda na poníkovi...

POUTNÍ SLAVNOSTI
V OKOLNÍCH OBCÍCH

Hluboké:  5. července 
Zbraslavec: 18. července

Rudka: 25. července
Sychotín: 8. srpna

Touboř: 5. září
poutní mše svaté budou 

vždy v 11:00
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Nápad uspořádat slavnost svatého Floriána se 
zrodil, jak už to bývá, těsně po volbách. Nově 
zvolený starosta dobrovolných hasičů měl 
plnou hlavu nápadů a plánů. Přítomný otec 
Tomáš, vida rozjařené hasiče, raději nic ne-
namítal. I po valné hromadě někteří na tento 
nápad nezapomněli a pokusili se ho zrealizo-
vat. Výsledek jste mohli na vlastní oči vidět a 
zažít 2. května. Ráno jsme zabrali kostel, pak 
se skládal slavnostní slib mladých hasičů a od-
poledne byl za hasičskou zbrojnicí nachystán 
program pro děti. 

První svatofloriánská pouť

lórního souboru Velen z Boskovic překvapilo 
vysokou úrovní a dodalo dobrou náladu. Kromě 
toho hrála dixielandová kapela Tata Band, která 
uměla i dechovku a nějaký popík, na který sice 
tancovaly jen děti, ale dospělým se líbil i jen sa-
motný poslech. V neposlední řadě byly výborné 
soutěže pro děti na téma podobenství z Nového 
zákona (proměnění vody ve víno, uzdravení 
Lazara, rozmnožení chlebů…) a také světová 
premiéra ilustrovaného muzikálu O červené 
Karkulce. Kdo si troufl, pustil se i do odpovědí 
z biblického kvízu pro dospělé, který notně pro-
větral mozkové závity, ba u některých vzbudil 
pocit, že mají v hlavě průvan. Odměna však byla 
sladká – perlivá či tabulková. 

To všechno by ale nebylo bez práce těch, 
kdo sekali trávu, chystali lavičky,  domlouvali 
a zajišťovali program, uklízeli a zdobili květi-
nami oba kostely, pekli dobroty na stůl, smažili 
řízky, točili pivo, grilovali, stavěli prolézací loď, 
trpělivě stáli u soutěží pro děti a chystali mate-
riál, zpívali o Karkulce a jánevímcoještě. Nade 
všemi jako klenoucí se duha, či spíš kapku 
přerostlý duhový motýl poletoval náš pastýř 
duchovní, aby zajistil tu chybějící mléko do 
kávy, onde hřebíky pro stan muzikantů či 
jinou veledůležitou věc, jen abychom se cítili 
dobře. Díky tedy každému, kdo se podílel a 
díky těm, kdo přišli, aby hojnost všelikých 
darů ve zdraví užili. Tak za rok zase všichni, 
jo? A ať se nám to vydaří!

Irena Kintrová

Pastorační rada 
a trochu z Farního dne
Možná někomu z vás připadá, že se toho u nás 
ve farnosti děje málo, ale když se sejde PFR, 
tak než se projdou všechny plánované body, 
organizace akcí a chod farnosti, bývá už vět-
šina z vás dávno v limbu. Přesto se scházíme 
rádi už proto, že je to příjemné setkání s lidmi, 
kteří chtějí něco dělat a nebojí se vzít do ruky 
jak sekačku na trávu, tak mikrofon. Ono to 
sice vždycky může být lepší (to je záchranná 
věta pro všechny perfekcionisty, aby vůbec 
někdy byli trochu spokojení) a jsou věci, s kte-
rými se potýkáme delší dobu, aniž bychom 
viděli pokrok. Tak vezměte si třeba takovou 
propagaci – tedy abychom nežili jen pro sebe, 
ale dali o sobě vědět i druhým, je třeba akce 
nejen vymyslet a zorganizovat, ale i udělat pla-
káty (neznáte někoho, kdo to umí s počítačem 
a byl by ochotný?) a mít je kam pověsit (chtělo 
by to novou nástěnku). 

Taky by bylo prima víc využít dobře prostor 
farní kavárny, abychom se setkávali, jeden nápad 
je filmový klub (promítací den bude každá po-
slední sobota v měsíci v půl osmé večer), dobrá, 
ale co dál? Přijde někdo ještě na další možnost? 
Dobrý nápad je farní knihovnu sloučit s knihov-
nou městskou. Otec Tomáš domluvil, že tam 
budeme mít regál s novými krásnými knížkami 
(které musíme vybrat, přispět na ně a pak si je 
chodit půjčovat). Je třeba dořešit podobu interi-
éru kostela, tak webové stránky volají po rekon-
strukci… Hlavně že je pořád něco dělat. Ale taky 
na co se těšit. Třeba na Farní den.

Kdo ho letos minul, ať si ho nenechá ujít 
příště! Abych vysvětlila proč – tak za prvé byl po 
dlouhé době krásný slunečný den, kdy se dalo 
sedět venku (pan farář to měl za úkol zajistit a 
jak vidno, umí plnit úkoly). Sice dvakrát trošku 
mžilo, ale v poslední době drobný deštík a rýma 
nejsou žádnou zvláštní událostí, že? Koho zláka-
la živá reklama na řízeček, dostal výborný oběd, 
dobré pivo i limo, odpoledne chutné grilované 
klobásky. A co teprve program! Skvěle načaso-
vané otevření houpaček, prolézaček a báječné 
lodi se skluzavkou nadchlo děti, vystoupení folk-



Sošku svatého Floriána, která byla během 
mše svaté požehnána, vyrobil Ing. Josef Zelin-
ka ze Šitbořic. Po světě je určitě spousta po-
dobných sošek, ta naše je ale jedinečná v tom, 
že její součástí je dokonalá napodobenina 
kunštátského kostela sv. Stanislava. Proto, jak 
již říkal otec Tomáš při mši, ať je tento světec 
patronem nejen nás hasičů, ale i všech ostat-
ních obyvatel Kunštátu. Nechť nad námi svatý 
Florián drží ochrannou ruku nejen v období 
sucha, neúrody a povodní, pročež je většinou 
vzýván, ale ať nám také každý den pomáhá ha-
sit oheň zloby a nenávisti v našich srdcích.

Jitka Vaněrková, SDH Kunštát

koho by napadlo, že Stanislav-Vojta Líkař ještě 
před dvěma hodinami ani netušil, co bude 
povídat, natož aby měl potuchu, co si oblékne 
a kde se vyzbrojí. 

Následovala volná prohlídka prostor 
kostela, testování, zda místní farář opravdu 
nekouše (jak slibovaly plakáty) a otevření věže, 
která se stala bezesporu hlavním lákadlem 
a nejúspěšnějším bodem programu. Příleži-
tost prohlédnout si útroby věže se zvony a 
podívat se na město a jeho každodenní život 
trošku s nadhledem, využilo slušné množství 
zájemců. (Přesná čísla nejsou k dispozici, ale 
poté, co si náruživí návštěvníci otevřeli i za-
vřená a přiklopená vrátka, tísnilo se až nahoře 
u hodin i výše na bidýlcích takové množství 
lidu, že chudák pan Mágr neměl chvíli klidu 
strachuje se nejen o bezpečnost návštěvníků, 
ale i o odolnost letité dřevěné konstrukce.)

Ve 20:00 něco málo o kostele a zejména jeho 
fresce od Milivoje Husáka pověděl otec Tomáš. 
O fresce vzkříšeného Krista, který je včera 
i dnes, začátek i konec. Během celého večera 
mohl také každý příchozí shlédnout v boční 
kapli zdařilou prezentaci fotografií Kostel, to 
není jen kamení, dokumentující život a změny 
ve farnosti od roku 2002. Ve druhé kapli potom 
fotografie z oprav kostela a obrázky z Ježíšova 
života zachycené pastelkami našich dětí.

Ve 20:15 následovala Truvérská mše Petra 
Ebena v podání velké scholy a potom rychle na 
věž nebo na hřbitov na Lipku. Od 21:00 hovořil 
před plně obsazeným prostorem kostelíku sv. 
Ducha o jeho historii kastelán kunštátského 
zámku Radim Štěpán. Mimo jiné také o tom, jak 
je dobře, že nebylo peněz na klasicistní úpravy 
a kostelík si tak směl ponechat barokní podobu. 
Tak či onak to ale ztrácí na významu při sestupu 
do krypty mezi rakve zemřelých majitelů kun-
štátského panství, osvětlené jen plaménky svíček, 
anebo před hroby P. Ladislava Kubíčka, Františka 
Halase, Jana Halase a jiných.

Od 21:30 zpět do světa a do života volaly 
a jásaly z věže mariánské písně. Do zvonice 
vystoupila a směstnala se celá kunštátská de-
chovka a půlhodinu hlaholily zvučné plechy 
do setmělého městečka.

Veselo bylo i pod věží. Přímo v průjezdu 
fary si pro dnešní večer otevřela čajovnu 

Noc kostelů 
aneb vydařené nedopatření
Noc kostelů proběhla v loňském roce poprvé 
v pětatřiceti kostelích naší republiky. V letoš-
ním roce zůstalo přes noc pro všechny otevře-
no již na čtyři sta chrámů. To, že byl mezi nimi 
také Kunštát se svými dvěma kostely, je vlastně 
dílem nedopatření. Na biskupství se přihlásil 
jistý P. Pavel Kaa, toho času děkan v Husto-
pečích, ale zapsán byl s kostelem kunštátským, 
se kterým byl v mysli pracovníka biskupství 
ještě stále spojen. Stáli jsme s otcem Tomášem 
tedy před rozhodnutím, zda tuto hozenou 
rukavici s díky odmítnout, anebo ji zvednout 
a podumat, co můžeme nabídnout. Rozhodo-
vání bylo rychlé, děj se vůle Páně. 

Den D nebo spíš Noc K započala 28. května 
v 17:50 slavnostním vyzváněním zvonů, aby se 
dalo na vědomí, že dnes se děje něco mimo-
řádného.  Že nebudou mlčet a zvou všechny 
do jejich kostela. V 18:00 pak pokračovala 
mše svatá.

V 19:00 přivítal všechny osobně sám svatý 
Stanislav.  Poznaly jej ihned i malé děti podle 
nezaměnitelného meče, který jako by tomu 
našemu skutečnému dřevěnému Stanislavovi 
z rukou vypadl. Otci Tomášovi poskytl sv. 
Stanislav krátké interview, v němž stručně ob-
jasnil historii svého života a velmi si pochva-
loval, jak se mu u nás v Kunštátě líbí. Poté, co 
na závěr vyjádřil očekávání, že se opět za rok 
všichni v noci sejdeme, odešel na vizitaci dal-
ších, jemu zasvěcených kostelů. Milé setkání, 
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sestra Anežka, bývalá komtesa Františka Cou-
denhove-Honrichs, poslední žijící majitelka 
zdejšího panství. Sestra komtesa Anežka Ire-
na Coudenhove-Kintrová měla pro každého 
zdarma nejen teplý čas a voňavé sušenky, ale 
i vtipné slovo a spoustu úsměvů. Není nad to, 
pozorovat krásu sakrální architektury nad 
šálkem lahodného moku. Naše děti to natolik 
okouzlilo, že mě prosily, abych si roli sestry 
v akci na příští rok rezervovala pro sebe. (Jen 
nevím, zda mi pohřební ornát a netkaná za-
hradní textilie také tak padnou.) 

V čase 23:30-24:00 otevřené dveře kostelů 
Svatého Ducha a svatého Stanislava uzavřela 
společná modlitba za město. Co dodat? Kolik 
lidí se v našem kostelíku za tu noc vystřídalo 
není spočítáno, jisté je, že přišli mnozí. Ale 
nemálo je i těch, kterým to nevyšlo a teď litují 
a jen doufají, že se do kostela a na věž nejpoz-
ději za rok podívají. Bohu díky.

Monika Lepková

S  S
Život a lidé ve farnosti
Běžný farník
Dva roky jsme obrazně (prostřednictvím 
otázek a odpovědí) putovali naší farností, 
a navštěvovali jsme místa, kde se setkávají 
dobré skutky připravené od Boha a lidé, kteří 
je uskutečňují. Při poutích nejednou znovu 
či jinak objevujeme a poznáváme místa a lidi, 
kteří jsou často součástí našeho každodenního 
života. V tomto smyslu se o svůj zážitek z pou-
ti podělím i já. Jeden z názorů uvádí, že člo-
věka v jádru ani tak neformuje to, co přichází 
zvenčí, ale naopak to, co vydává a uvolňuje ze 
svých bohatých vnitřních zdrojů, které v něm 
spočívají a byly mu svěřeny. Když jsem hovo-
řil s lidmi, kteří odpovědně, trpělivě a vytrvale 
věnují kus svého času službě ve farnosti, nešlo 
si nevšimnout jak „čerpání“ tohoto vnitřního 
bohatství přináší i potěšení jim samotným.

Každá pouť je ovšem spojena i s určitými 
obtížemi a nástrahami. Jedné jsem si byl vědom 
hned na začátku, a sice toho, že se na některé 
z míst nedostaneme. V dnešním čísle bych to 
alespoň trochu rád napravil, a proto je poslední 
zastávka na pouti sebranickou farností věnová-
na běžnému farníkovi, tedy nám všem. Určitým 
oříškem sice bylo zpočátku vybrat někoho pro 
zodpovězení otázek, ale tím, kdo skutečně za-
stupuje a myslí na nás všechny (nejenže to má 
v popisu práce, ale je také poznat, že intenzivně 
čerpá i své vnitřní zdroje), je otec Tomáš:
n Co by se dalo říci o sebranické farnosti?
Z hlediska lidského potenciálu je to 697 lidí, 
kteří jsou pokřtěni a vyjadřují tím příslušnost 
k církvi a místní farnosti. Při loňském sčítání 
bylo na nedělní bohoslužbě 154 osob, věkový 
průměr byl 37 let a lidé se zde sešli z celkem 
15 obcí. Když si za těmi čísly představíme 
konkrétní lidi, vidíme sebranickou farnost 
jako na dlani.
n Jak by se dala obecně popsat dobrá služba 
ve farnosti?
Každá činnost, kterou člověk ve farnosti 
vykonává, by měla být postavena na vztahu 
ke Kristu. Tím je naznačeno, že to, co dávám 
Bohu, by mělo být to nejlepší, co mám. Z prak-
tického hlediska je dobré, když se ve farnosti 
řádně usadí to, co funguje a je položen důraz 
na každodennost. Potom je možné přemýšlet, 
co se bude vylepšovat či přidávat. Každopádně 
vše, co bylo s dobrým úmyslem vykonáno, si 
zaslouží poděkování.

Z první odpovědi lze hned vyvodit prak-
tický závěr, který je spojen s pozváním na 
farní den 13. června. Jelikož nezanedbatelná 
část farníků je z okolích obcí, přijde vhod 
dobrý oběd přímo v Sebranicích, a to i míst-
ním. Je nejvyšší čas se tedy nahlásit. Druhá 
odpověď si také zaslouží praktický závěr, ale 
to už je na každém z nás a přeji každému 
mnoho zdaru při provádění hlubinných 
vrtů a objevování vnitřních pramenů.

připravil Jiří Votoček


