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HELENA HLADILOVÁ

Zdá se, že babí léto je ne-
návratně pryč. Na dveře 
už klepe deštivými prsty 
měsíc říjen a tma ukrajuje 
z denního světla kousek po 
kousku. A tak není divu, že 
by na citlivější jedince moh-
ly snadno přijít podzimní 
chmury a splíny. Imunitu na 
číhající deprese však získal 
každý – opravdu se vyplatí 
chodit do kostela –, kdo 
o poslední zářijové neděli 
pozorně poslouchal ohlášky 
při mši svaté, protože si vy-
slechl plány farních zájezdů 
a poutí na příštích pár let. A 
máme se na co těšit – v listo-
padu národní děkovná pouť 
do Říma, příští rok v říjnu 
cesta do Izraele a na jaře 
2012 opět pouť do Říma, 
tentokrát jen farní. Komu by 
při představě těchto jižních 
krajů nezasvítilo slunce v 
duši? Skvěle načasované 
ohlášení.

Člověk potřebuje „mít se na 
co těšit“, mít naději, hlavně v 
momentech, kdy se krátí den, 
nic se nedaří a všechno se 
zdá ponuré a bezvýchodné. 
My křesťané jsme povoláni 
k tomu, abychom vždy viděli 
Slunce i za mraky a nebyli 
krátkozrací. Neznamená to 
ale, že máme mít vytisknutý 
úsměv na rtech a v kapse re-
cept na každé trápení. 

Ať už se jmenovaných 
farních poutí zúčastníme či 
nikoliv, můžeme se radovat 
z toho, že na jedné pouti už 
jsme nyní všichni společně. A 
její cíl stojí za to.

Jsme na pouti

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Kolem neznámého kostela 
se procházela maminka 
s malým synkem. Hoch si 
prohlížel věci kolem a jako 
správný špunt se na všechno 
ptal. Když v jednom oka-
mžiku vzhlédl nahoru nad 
sebe, uviděl tmavá kostelní 
okna a neudržel se: „Ta 
jsou ale špinavá! Proč si 
je neumyjí, vždyť přes ně 
není vůbec vidět? Fuj, to je 
prachu!“ Maminka na chlap-
cova proč kupodivu vůbec 
neodpovídala, ale chytla ho 
ještě pevněji za ruku, přidala 
trošku do kroku a společně 
si to namířili ke kostelnímu 
vchodu. Když vstoupili do 
ticha Božího domu, klučina 
hned svým pohledem přejel 
celý prostor chrámu. Jeho 
oči se zastavily na oknech: 

„Mami, podívej, to je nád-
hera! Vidíš to?“ S otevřenou 
pusou si pak prohlížel pes-
trobarevné soustavy skel a 
sklíček, které tvořily úžasné 
příběhy ze života svatých. 
„Víš, tomu se říká vitráže,“ 
poučila malého zvídavce 
maminka a hned mu s vel-
kou trpělivostí vysvětlovala 
znázorněné výjevy. Ještě 
dlouho se nemohl chlapec 
odtrhnout od pohledu na 
tuto hru světla a barev.

Co se ale vlastně stalo? Co 
proměnilo šedivá, obyčejná, 
nezajímavá okna v tuhle láka-
vě barevnou podívanou? Byl 
to paprsek světla, který se dral 
dovnitř kostela skrze vitrážová 
okna. To on přetavil šeď v ne-
vídaně zářící tóny. 

Celý tento příběh nás může 
přivést ale ještě k hlubším 
myšlenkám než jenom k po-

znávání přírodních zákonů. 
Také životy svatých, jak o nich 
čteme v knihách Písma či růz-
ných biografi ích, nám mohou 
připadat šedivé, nezajímavé, 
neoslovující, vzdálené skuteč-
nému životu. Často nás odpu-
zují slova jako oběť, utrpení, 
služba, modlitba, přikázání, 
odpuštění, smrt. To nastane, 
pokud se na život těchto vý-
jimečných lidí budeme dívat 
jen zvenčí, jako nezaujatí 
diváci. Pak můžeme vnímat 
světce jako ty, kteří prohráli, 
ztratili, ustoupili, zkazili si 
život. Samá mínus. Žalostný 
pohled. Je ale potřeba vstoupit 
dovnitř, aby člověk zahlédl 
barevnost života s Kristem, 
aby mohl uvidět svaté muže 
a ženy jako sklíčka, jejichž 
kráse dá vyniknout teprve jimi 
procházející paprsek Kristova 
světla. Je otevřeno, pojď dál!

BISKUP V SEBRANICÍCH. Mons. Vojtěch Cikrle slavil v Sebranicích mši sv., při níž požehnal nový 
obecní prapor a znak. Foto: J. Votoček

 co nás čeká

Ráda bych se zeptala, zda 
je při mši svaté zakázáno 
při přinášení obětních darů 
a před evangeliem zpívat 
mariánské písně. Existuje 
na to nějaký předpis, anebo 
je to čistě na varhaníkovi či 
schole? 

Základní princip je jasný: 
vhodná píseň ve vhodný oka-
mžik. Potíž je trochu v tom, že 
každý pokládá za vhodné něco 
jiného. Bohoslužebný zpěv má 
odpovídat okamžiku, ve kterém 
je zařazován. Úvodní zpěv 
uvádí do slavení liturgie, zpěv 
před evangeliem nás připravuje 
na slyšení radostné zvěsti, zpěv 
k obětnímu průvodu vyjadřuje 
náš vnitřní postoj připojení se k 
Ježíšově oběti, při svatém přijí-
mání opěvujeme Ježíšovu lásku 
a vydanost v Eucharistii, po sva-
tém přijímání je namístě děkovat 
za přijaté dary, na závěr se hodí 
prosba o požehnání a pomoc v 
životě. Při výběru písní je třeba 
se řídit liturgickým citem, aby 
píseň napomáhala správnému 
prožívání mše svaté a nerozbíjela 
kompaktnost celé bohoslužby.

Pokud se použije kancioná-
lu, je u každé písně uvedeno, 
kdy je vhodné ji zpívat. Hned 
vedle čísla písně je i jednoduchá 
zkratka, vyjadřující nejvhodněj-
ší použití písně. Velké písmeno 
M napovídá, že se jedná o 
píseň ke mši svaté, která má 
u jednotlivých slok dokonce 
předepsáno, kdy se mají zařadit. 
Např. známá píseň 512 – Bože, 
před tvou velebností – má dvě 
sloky pro vstup, po jedné sloce 
před evangeliem a při obětním 
průvodu, dvě sloky k přijímání 
a jednu na závěr.

Někdy velké písmeno M 
doprovázejí ještě malá čísílka. 
Ta vyjadřují jednotlivé části 
mše svaté, kdy je vhodné tuto 
píseň zpívat. Třeba píseň číslo 
721 má vedle písmene M v dol-
ním indexu malou čtyřku, která 
napovídá, že je to píseň zvlášť 
vhodná ke svatému přijímání. 
Podrobněji je to celé vysvětleno 
na konci kancionálu.

Mariánské písně mají svoje 
místo v liturgii zvláště při ma-
riánských slavnostech, svátcích, 
památkách, poutích nebo třeba v 

měsících květnu a říjnu. U vět-
šiny z nich se ale počítá s tím, že 
jejich zpěv se přeruší při svatém 
přijímání, kdy je nutné použít 
píseň k Pánu Ježíši (čísla 701 a 
dál). Velmi rozšířeným zvykem 
je zpívat písně k Panně Marii 
na závěr bohoslužby. Někdy je 
zpíváme i přede mší svatou, ale 
nikdy by neměla chybět alespoň 
krátká pauza, která oddělí tento 
předzpěv od úvodní sloky ke 
mši svaté. Okamžik ticha tak 
zdůrazní i důležitost okamžiku, 
který se chystáme prožít.

Tento princip vhodného vý-
běru písně se použije také při 
zpěvu jiných než kancionálo-
vých písní (rytmické s kytarou, 
vážná hudba).

Nejčastěji opravdu záleží na 
varhaníkovi nebo schole, co se 
bude zpívat. Ti by ale měli při 
svém výběru zohlednit jednak 
přání celebrujícího kněze, dále 
také formulář mše (liturgická 
doba, slavnost, památka světce 
apod.) a samozřejmě obecná 
pravidla o vhodnosti jednotlivé 
písně. 

P. Tomáš Koumal

Mše sv. pro rodiče a děti
každou středu v 18.00

Hodinu před tím nácvik 
zpěvu na faře

 ptáte se – odpovídáme
Výběr písně při mši svaté záleží nejčastěji na varhaníkovi
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provokace. Když člověka 
ovládá strach a beznaděj, 
může v afektu udělat cokoli. 
Asi jako vrazi P. Kubíčka. 
Pokud by za ním přišli jako 
ke zpovědníkovi, jistě by jim 
jejich problémy pomohl řešit.  
Ale jednali podle vlastního 
soudu a potřeb bez uvážení 
důsledků. 

Na farních poutích má 
člověk příležitost zamyslet se 
v klidu nad svým trápením 
a potkat se a pohovořit se 
spřízněnými dušemi. Když 
člověk vyslechne osud někoho 
druhého, hned se zdá ten jeho 
lepší. Měla jsem tu letošní pouť 
trochu složitější, ale plnou pří-
jemných setkání a dokonce 

vylosovali moje pořadové číslo 
poutníka a já dostala knihu Ma-
rie Svatošové – Tykadlem víry.

Chci doporučit všem, co 
jim zdraví a čas slouží, farních 
poutí se účastnit. Přinese to 
trochu klidu v tom spěchu a 
zmatku, který někdy proží-
váme. 

Marta Pitnerová

MISIJNÍ ODPOLEDNE
pro rodiče a děti

sobota 23. října
od 15:00 na faře

Na programu výroba sví-
ček, které budou následně 
prodávány. Z výtěžku far-

nost podpoří děti, které 
v minulosti adoptovala.

Slavnost Všech svatých
v pondělí 1. listopadu
Památka zesnulých
v úterý 2. listopadu

Mše svaté
17:00 v Sebranicích 

18:00 v Kunštátě

Mše sv. pro mládež 
v kryptě kostela na Lipce 
pátek 5. listopadu v18:00 

Jinak každý pátek v 18:00 
v kostele sv. Stanislava. 

Hodinu přede mší nácvik 
zpěvu na faře

Přípravka ministrantů
od měsíce října
každou středu 

od 17:00 na faře

Dospělí zájemci o křest 
se mohou kdykoliv hlásit 
u P. Tomáše Koumala

Mše sv. pro rodiče a děti 
v Sebranicích

každý čtrvrtek od 18:00
Hodinu před tím nácvik 

zpěvu na faře

Příležitost k setkání 
s knězem na faře 

v Sebranicích
(zpověď, rozhovor, domluva) 

každý čtvrtek mezi 15:00 
a 18:00, po domluvě 
i večer po mši svaté

Stolní kalendáře na rok 2011
k zakoupení (3 druhy) v sakristii 

Koncem září uplyne rok od 
historicky významné události, 
kdy Českou republikuji poprvé 
navštívil papež Benedikt XVI. 
Jak je v církvi tradicí, jako 
projev vděčnosti vyhlašují bis-
kupové Čech, Moravy a Slezska 
Národní pouť do Říma ve dnech 
9. - 11. listopadu 2010.

Národní pouť v Římě začne v 
úterý 9. listopadu v bazilice San-
ta Maria Maggiore v 15 hodin, 

kde bude po modlitbě svatého 
růžence slavena mše svatá.

Příležitost poděkovat Sva-
tému otci budou mít poutníci z 
České republiky 10. listopadu 
při pravidelné středeční gene-
rální audienci na Svatopetrském 
náměstí, která začíná v 10 hodin. 
Téhož dne odpoledne budou 
slavit biskupové Čech, Moravy 
a Slezska společně mši svatou v 
15 hodin v bazilice sv. Petra.

Ve čtvrtek 11. listopadu 
se poutníci společně setkají v 
bazilice sv. Jana v Lateránu při 
společné mši svaté v 10.30 hodin 
a národní pouť bude ukončena 
ve 12.30 hodin modlitbou v 
bazilice Svatého Kříže v Jeruza-
lémě, titulární bazilice kardinála 
Miloslava Vlka. 

Bližší informace a přihlášky 
na faře v Kunštátě. 

-red-

Biskupové zvou na národní pouť do Říma.



Když jsme v září 2004 po 
tragické smrti P. Kubíčka  
šli v neděli ráno do kostela, 
všichni jsme byli zděšeni z 
hrozného činu dvou mladí-
ků. Až tehdejší farář P. Pavel 
Kafka nám dodal trochu na-
děje a klidu do srdce. Řekl, 
že je přesvědčený, že otec 
Kubíček už je v nebi, zná 
naše starosti a problémy a 
už teď se za nás všechny 
přimlouvá. Každá tragická 
událost jinde přinese zase 
trochu světla. Od té doby se 
každoročně koná smírná pouť 
od hrobu P. Kubíčka do Slou-
pu k P. Marii Bolestné. 

Vloni jsem šla poprvé. 
Bylo příjemné jít mezi asi 70 
poutníky z různých koutů re-
publiky. Každý si nesl nějaké 
to trápení a byl čas všechno 
v duchu nerušeně probrat a 
vyznat své nedostatky knězi, 
který nás provázel. Tak jsem 
si myslela, letos půjdu zas. Ale 
člověk míní – Pán Bůh mění. 

Havarovala jsem na kole a ob-
ražené rameno bolelo. Když by 
se přidaly ušlé nohy, asi bych 
slavně nedošla.  Rozhodla jsem 
se, že poutníky doprovodím 
přes les do Voděrad a odbočím 

na Drnovice ke hřbitovu, kde 
jsou pohřbeni rodiče. Ráno 
bylo jako vymalované, slu-
níčko svítilo a mě mrzelo, že 
nejdu až do Sloupu. Po cestě na 
drnovský hřbitov mě napadlo, 
že v Doubravici mají poutníci 

odpočinek a pokračují až ve 14 
hodin. To je lehce doženu.

Uvařila jsem oběd pro 
zbytek pracující rodiny v Dr-
novicích a nechala se zavézt 
do Doubravice. Klaplo to. V 
Doubravici se provádí eviden-
ce poutníků. Všichni dostanou 
pořadové číslo, které se po mši 
sv. ve Sloupě slosuje a výherci 
dostanou odměnu. Jaké bylo 
moje překvapení, když jsem 
mezi osobami 70 poutníků 
poznala spolužačky z Třebíče, 
které jsem jednačtyřicet roků 
neviděla. Podařilo se mě to, 
protože jsou dvojčata a i po 
létech na sebe hodně podobná.  
Tehdy se psal rok 1968, v Brně 
hlídalo začátkem září sovětské 
vojsko důležité objekty. Do 
školy jsme chodili přes most, 
kde stáli vyděšení a unavení 
mladí vojáci se samopaly, při-
praveni zasáhnout, pokud by 
se objevil nepřítel. Jak lehce 
se tehdy mohl stát obránce 
vrahem, stačila lehkomyslná 

Smírná pouť otce Ladislava do Sloupu dopadla nakonec dobřeVe středu 8. září jsme prožili 
den plný radosti s P. Marií. Jeli 
jsme dvěma autobusy z farnos-
tí Letovice, Křetín, Sulíkov, 
Kunštát, Sebranice na naše nej-
bližší mariánská poutní místa 
– Sloup, Vranov, Křtiny. 

První zastávka byla ve 
Sloupu u P. Marie Bolestné, 
kde byla možnost svátosti smí-
ření. Následovala mše svatá, 
sloužená panem farářem ze 

Sloupu. Po mši svaté jsem jeli 
na Vranov, kdy byla slavná 
mše svatá, kterou u příležitosti 
svátku Narození P. Marie slou-
žil generální vikář Mikulášek.  
Ten v kázání vzpomněl mimo 
jiné na své mládí, kdy chodil na 
Vranov jako poutník.

Po mši sv. jsme odjeli do 
Křtin, kde byl zajištěn oběd. 
Pak jsme se sešli v kostele, 
kde nás přivítal místní pan fa-

rář Peňáz, který nám objasnil 
letošní 800. výročí křtinského 
poutního místa.

Po svátostném požehnání 
jsme se vraceli domů plni nád-
herných dojmů a povzbuzeni 
od P. Marie. Celou naši pouť 
nás doprovázel otec Tomáš, 
který byl duchovním průvod-
cem v autobuse, kostele, ale i 
u oběda.

Marta Houdková

Svátek Narození Panny Marie oslavili na pouti

Školní anketa
Měsíc říjen bývá označo-
ván jako měsíc růžence. 
V této souvislosti jsme se 
dětí v 5. třídě zeptali: Čím 
je pro nás důležitá Panna 
Maria? 

Petra
Porodila nejkrásnější dítě 
jménem Ježíšek.

Pavla
Je naší matkou a je na nás 
velmi hodná.
Má nás ráda a chová se 
k nám hezky.
Je to naše Madona, a proto 
ji všichni milujeme.
Přimlouvá se za nás k Pánu 
Bohu.

Vendula
Porodila Pána Ježíše, Spasi-
tele nebe a země.

Míša V.
Krásná mladá Panna Marie 
porodila nejkrásnější děťát-
ko jménem Ježíšek. A stara-
la se o něj.

Monika
Protože přemlouvá Boha, 
aby jsme šli do nebe. Po-
rodila Ježíše Krista. A když 
děláme moc hříchy, pláče a 
je potopa.

Bohunka
Přimlouvá se za nás u Pána 
Ježíše.

Anička
Panna Maria se za nás při-
mlouvá.

Míša H., Míša S., Soňa, 
Jana, Jenda, Dan, Iva, 
Míša P.
Protože porodila Pána Je-
žíše.

Sebranické perly
A jak dlouho jsme se tedy 
na biskupskou návštěvu 
načekali? Pokud budeme 
pročítat farní kroniky, zjis-
tíme, že poslední biskup-
ská návštěva v Sebranicích 
byla v roce 1943. Tehdy 
sem zavítal světicí biskup 
Stanislav Zela z Olomou-
ce a biřmoval 200 farníků. 
Návštěva brněnského bis-
kupa je naposledy zazna-
menána v roce 1925 a byl 
to  ThDr. Josef Kupka.

Nejšťavnatější je pak zápis 
o podrobnostech biskupské 
návštěvy v roce 1934: „S pra-
pory na škole byla mela. Paní 
řídící bála se je vyvěsiti…“ a 
dále pak: „…byla zkouška ve 
škole, děti byly bez dozoru a 
lomozily, neboť jak řídící tak 
druhá učitelka byly na uč. 
schůzi ve Skalici.“

Z historického i současné-
ho pohledu je ovšem zajíma-
vá okolnost návštěvy brněn-
ského biskupa Pavla hraběte 
Huyna v roce 1914. Tohoto 
brněnského biskupa v roce 
1916 tehdejší papež Bene-
dikt XV. jmenoval biskupem 
pražským. A pokračování? 
Náš současný biskup Vojtěch 
pak vítal papeže Benedik-
ta XVI. před rokem v Brně 
(když přiletěl z Prahy). Jaké 
z toho plyne poučení? Jako 
vždy stála v pozadí (tehdy 
v Sebranicích, před rokem 
v Brně) nejslavnější zdejší 
rodačka Panna Maria sebra-
nická.

Slušnost velí přenechat 
poslední slovo vzácnému 
hostu. Záznam do kroniky o 
poslední biskupské návštěvě 
sice ještě zhotoven není, ale 
je možné si tam přečíst násle-
dující pamětní zápis (písmo 
je sice černé, ale časem a ob-
sahovým naplněním určitě 
zezlátne):

„Vám všem, kteří jste 
byli obdarováni vírou k ra-
dostnému životu s Kristem, 
ze srdce žehná Vojtěch Ci-
krle.“

zpracoval Jiří Votoček

 sebráno v Sebranicích
Sebranický kostel hostil návštěvu brněnského biskupa Vojtěcha Už jsme zase o rok starší, říkají 

si farníci stojíce na autobusové 
zastávce v neděli 12. září něco 
málo před čtvrt na tři. Ano je 
zase září a s ním  si připomí-
náme úmrtí otce Ladislava 
Kubíčka. Miloval výstupy na 
Kulíšek, na kopec, který se 
tyčí nad Hlubokým. A já se mu 
vůbec nedivím. Přes zalesněné 
paseky sice není nic moc vidět, 
ale příroda je zde nádherná. 

Naše putování není úplně 

shodné s tím, které absolvoval 
otec Ladislav, ale je stejně hezké 
a plné myšlenek. Nevíme, nad 
čím přemýšlel on, ale každý z 
nás má hlavu plnou myšlenek, 
které neříká nahlas a probírá 
je jen sám se sebou a s Pánem 
Bohem.  Na to je nejlepší pro-
cházka čistou přírodou s lidmi, 
kteří jsou naladěni na stejnou 
vlnu. I když člověk nemluví, je 
mu dobře a vše se mu zdá pozi-
tivnější a snazší. To je na farním 

společenství to hezké, ať je to na 
farním dvoře u pohárku dobrého 
vína, nebo při pěším putování 
na zalesněný kopeček. Je moc 
hezké, že se k sobě a k odkazům 
minulosti hlásíme.

Vyvrcholením celého vý- 
šlapu byla společná modlitba 
a požehnání na samotném vr-
cholku Kulíšku, symbolicky na 
nejvyšším bodě naší procházky, 
na místě, kde jsme Bohu i našim 
zemřelým nejblíže. Pro mě osob-

ně to není jen vzpomínka na otce 
Ladislava, ale i na mého dědu, 
pro kterého byl Kulíšek nejkrás-
nějším místem na světě. 

Po krátké vzpomínce se 
farníci vracejí už každý svou 
cestou dolů, do normálního ži-
vota. Doufám, že toto vytržení z 
reality, bylo po všechny zúčast-
něné příjemné a že se zase za rok 
potkáme na autobusové zastávce 
směr „hezké vzpomínání“. 

Hana Jurová

Farníci putovali na kopec Kulíšek – po stopách otce Ladislava Kubíčka

Když člověk 
vyslechne 
osud někoho druhého, 

Kronikář sebranické far-
nosti již musí mít určitě 
koupené pero, které píše 
zlatě. To, co se odehrálo 
první zářijový víkend 
v Sebranicích, bude tímto 
perem určitě v kronice za-
znamenáno. Žehnat obecní 
symboly přijel sám biskup 
Mons. Vojtěch Cikrle. A 
že jsme se na biskupa v 
Sebranicích načekali. Ale 
pěkně popořadě.

Týdny předtím. Celá far-
nost se samozřejmě připravo-
vala dlouho dopředu. Úklid 
okolo fary i na faře, u kostela i 
v kostele, chystání občerstve-
ní, nácvik scholy atd. Samo se 
nic neudělá, takže každému, 
kdo přiložil ruce k dílu, patří 
veliký dík.

Sobota. Fara se měla stát 
jen jakýmsi velitelským štá-
bem a celá oslava se měla 
odehrávat na prostranství u 
ní. Jenže když prší, tak cimbá-
lovka většinou venku nehraje. 
A když nepřestávalo pršet, tak 

se začali balit a „jakože nazdar 
a jedeme dom“. V tu chvíli po-
padl otec Tomáš cimbál a hurá 
s ním do fary. Musím říct, že 
takováhle atmosféra ještě na 
nové faře nebyla. A tolik lidí 
taky ne.

Neděle. Hlavní slavnost. 
Mše a při ní žehnání obecních 
symbolů. Mysl a oči všech se 
upíraly k hlavní osobě − bis-
kupu Cikrlemu. Vlastní mši, 
kázání a žehnání obecních 
symbolů zvládl s bravurou 
kněze nesloužícího první mši. 
Ale co bude po mši? Jaký 
vlastně bude ten církevní hod-
nostář? Kdo z nás byl k němu 
někdy tak blízko? Pravda je ta-
ková, že po nezbytných ofi cia-
litách si našel čas i na srdečné 
rozhovory a fotografování s 
každým, kdo se k němu při-
pletl. No, nemá to jednoduché 
taková celebrita.

Neméně vzácnou návště-
vou nás poctil  také Padre 
Kafka zvaný Hustopečák. Pro 
ty, kteří ho neviděli, mám jed-

nu zajímavou informaci − je 
pořád stejný.

Nakonec ještě pár postřehů 
z celého víkendu: Perfektní 
zvuk a obraz, přenášený do 
odlehlých míst kostela i před 
kostel, zajistila fi rma NOEL. 
Tím se stala mše plnohodnot-
nou i pro ty, kteří se starali 
o organizaci či občerstvení a 
nemohli být v kostele.

Výbornou slivovici do čaje 
zajistil Jirka Votoček a výbor-
né zpěvné víno (pro cimbálov-
ku, scholu i zpívající amatéry) 
dodal p. Líkař. A nádhernou 
duhu na závěr celého víkendu, 
která je podle biblické tradice 
symbolem naděje a usmíření, 
zajistil určitě sám Pán Bůh.

Pavel Hladil

(Redakční dodatek: Poměr-
ně nízkou venkovní teplotu 
během sobotního podvečera 
velmi dobře vyrovnávalo 
červené víno − znalecky sva-
řené autorem předchozího 
článku.)

Kolpingovo dílo ČR řídí od 
jeho založení v roce 1993 de-
vítičlenné Centrální  předsta-
venstvo. Prvním duchovním 
správcem a členem předsta-
venstva se stal opat Želivské-
ho kláštera P. Vít Tajovský. 
Po jeho smrti byl na jeho 
místo zvolen P. František 
Fráňa (alias Tišek), který se 
své funkce v roce 2009 vzdal 
ze zdravotních důvodů. Na 
valném shromáždění Kol-
pingových rodin byl třetím 
duchovním správcem zvo-

len královéhradecký biskup 
Mons. Dominik Duka. S ob-
rovskou radostí jsme přijali 
jeho jmenování pražským 
primasem, byť za krátkou 
dobu spolupráce, poznali 
jsme jeho vynikající lidské 
a křesťanské kvality. Naše 
obavy, že nebude mít čas na 
práci v Kolpingu, rozptýlil 
hned na prvním zasedání po 
svém jmenování několika 
návrhy spolupráce a další 
činností v Kolpingově díle.

Na plánované zasedání 6. 

září pozval pan arcibiskup 
představenstvo KD do Prahy 
do Arcibiskupského paláce. 
Celé téměř dvouhodinové jed-
nání se neslo ve velmi přátel-
ském duchu a snaze posunout 
činnost a spolupráci dál. Rád 
bych citoval jednu větu pana 
arcibiskupa: „Chlapi, poraďte 
mně, jak zaujmout a oslovit 
učňovskou mládež.“ I nad 
takovými otázkami přemýšlí 
primas český. 

Více na:www.kolping.cz 
Alois Havelka

Na kávě u pražského arcibiskupa

NA VRCHOLU. Výšlap na Kulíšek zakončili farníci společnou modlitbou. Foto: J. Suchomel


