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HELENA HLADILOVÁ

Ano a rád, i když je to těž-
ké! Co ti říká světlo? Buď 
světlem! Lenost – škrtáme. 
Pokušení – škrtáme. Vy to 
víte? Tak já vám tleskám.

Na na profesorovi S. Krát-
kém, který odešel na věčnost 
13. listopadu loňského roku, 
dva dny po svých osmaosm-
desátých narozeninách, mne 
vždy fascinoval jeho poutavý 
projev, jeho srdečnost, kterou 
dokázal vytvářet společenství, 
jeho vzdělanost a zájem o kaž-
dého člověka. 

Je až neuvěřitelné, jak širo-
ký měl záběr – stál u počátků 
Proglasu, u zrodu Jeruzalém-
ské bible, založil Mikulovské 
centrum pro evropskou kul-
turu a dostal řadu ocenění od 
občanských institucí. V jedné 
promluvě řekl, že lidský život 
je více podoben květině, která 
odkvétá. Duchovně však je 
tomu naopak – máme stále více 
rozkvétat a jít za Světlem, které 
najdeme jako tajemství víry 
ve svém srdci, hluboko ve své 
vnitřní svatyni. Sám byl pří-
kladem – jeho víra vyzařovala 
svobodně do okolního světa i 
v těžkých podmínkách totality. 
Svojí odvahou a optimismem 
strhával ostatní a jeho ideály 
a činy byly v obdivuhodné jed-
notě. Byl radikálním člověkem, 
který uměl číst znamení času a 
nebál se nových věcí.

Ad maiora natus sum je 
heslo svatého Stanislava – 
jsem zrozen k vyšším věcem. 
Heslem pana profesora bylo 
pak Ad plenitudinem – k pl-
nosti. Bohu díky!

K plnosti

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Láska dvou lidí vždy pro-
chází postupem času mnoha 
různými fázemi, stupni a 
formami. Začíná to prvními 
jen letmými pohledy, pozdě-
ji přicházejí první nesmělá 
oslovení, krátké rozhovory, 
nešikovná pozvání na večeři. 
Uplyne několik týdnů či mě-
síců a z krátkých rozhovorů 
se stanou několikahodinové a 
z nesmělých oslovení nesmě-
lé polibky. Uplyne několik 
týdnů či měsíců... a abychom 
to zkrátili, celá láska může 
najít své naplnění v lásce 
manželské, která nemyslí jen 
na svoje štěstí, ale hledá pře-
devším dobro toho druhého, 
je schopna se i obětovat, něco 
vydržet, je-li třeba, i vytrpět, 
ne jenom sbírat a maximali-
zovat slastné chvilky.

Já odevzdávám se tobě 
a přijímám tě... To není jen 
první věta formulace slibu, 
kterým se uzavírá manžel-
ství. Já odevzdávám se tobě 
a přijímám tě... Už jste to 
takto někdy řekli Bohu? Kdosi 
přirovnal slavení eucharistie 
k manželství. Jeden žije pro 
druhého. Člověk žije pro Boha 
a Bůh pro člověka. Doslova se 
stáváme jedním tělem, když 
přijímám ve svatém přijímání 
Ježíšovo Tělo. Bůh žije ve 
mně a já žiji z něho a pro něj. 
Máme všechno společné. On 
se pro mě obětuje, jen abych 
já mohl být šťastný. V tomto 
vztahu lásky jsem to já, kdo 
pokulhává a jen neohrabaně 
dává najevo, jak moc mu na 
druhém (na Bohu) záleží.

Celým tímto povídáním 
ale směřuji ještě k jiné rovině 
našeho vztahu k eucharistii. 

Adorace. To je ten zamilo-
vaný čas, kdy jsme tu jen 
jeden pro druhého. Těm, kdo 
se mají rádi, nestačí někdy 
ani celé dlouhé hodiny, aby 
se dost nabažili přítomnosti 
milované osoby, a to ani 
nemusí mluvit, prostě jsou 
spolu. Každou středu večer 
máme možnost prožít chvilku 
adorace. Zdá se mi, že tento 
úžasný potenciál využívá 
naše farnost zatím jen nedo-
statečně. Tajemství prožívání 
adorace už kdysi shrnul 
moudrý sedlák, kterého svatý 
farář arský často „načapal“ 
v kostele: „Dívám se na něho 
a on se dívá na mě. To stačí.“ 
Ve svaté hostii se dívám na 
toho, který pro mě z lásky 
trpěl. A on se zároveň dívá 
na mě – pohledem, který zve, 
posiluje, uzdravuje, nabízí 
řešení. 

 co nás čeká
 Kunštát

POSTNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVA

vede: P. Pavel Klouček 
farář z Rájce-Jestřebí
v sobotu 12. března

od 9.00 ve farní kavárně
Program pro děti zajištěn

 ptáte se – odpovídáme
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POPELEČNÍ STŘEDA
9. března 
mše svatá 

v 17.00 v Sebranicích
v 18.00 v Kunštátě

Ministranti posilovali ducha, tělo, mysl i nervy
Ve čtvrtek před pololetními 
prázdninami jsme zahájili 
ministrantské soustředění v 
Drásově. Hlavní záměr byl 
posílit týmového ducha.

S posilováním jsme začali 
hned, jak jsem dojeli – a kde 
jinde než v kostele. Po posílení 
ducha jsme pokračovali posilo-
váním mysli a nervů u partičky 
pokeru. Ke všeobecnému zkla-
mání ho nevyhrál nikdo z nás, 
ale pan farář, což některé vysí-

lilo tak, že museli jít spát. 
Ráno jsme se vydali posí-

lit naše těla 13kilometrovou 
túrou do Tišnova. Když jsme 
vylezli na tamní rozhlednu, 
byli jsme tak vyhládlí, že jsme 
utíkali do restaurace Sklep.

Po pořádném jídle nás če-
kala cesta do kláštera Porta 
coeli a pak už jsme byli tak 
unavení, že jsme museli jet 
zpátky autobusem. Později 
odpoledne jsme si ještě zahráli 

fotbal na sněhu.
Další den už nám chyběli 

síly, a tak jsme šli do lesa za-
hrát si menší sněhovou bitvu. 
Bitva se nakonec změnila ze 
sněhové na vodovou. Byli jsme 
tak mokří, že jen málo z nás si 
šlo zahrát bahenní fotbal. 

Večer jsme byli nuceni opustit 
faru a vydat se na zpáteční cestu. 
Naplněni novými silami jsme se 
hrdě vrátili do Kunštátu.

Martin Král

Kunštát patří do boskovického děkanství
Možná někteří z nás za-
znamenali, že 3. března 
proběhlo na faře setkání 
neboli rekolekce kněží bo-
skovického děkanátu. Jsme 
kunštátskými farníky, patří-
me do brněnské diecéze, ale 
co víme o našem děkanství? 
Přemýšleli jste někdy třeba 
o tom, co plyne z funkce 
děkana? 

Naše děkanství v současné 
době zahrnuje 21 římskoka-
tolických farností přičemž 
brněnská diecéze sdružuje 20 
děkanství. Přestože hlavním 
posláním děkanství, neboli 
okrskového vikariátu, je vy-
víjet a koordinovat pastorační 
činnost, v neposlední řadě 
také napomáhá s organizací 
celé diecéze.  V čele děkanství 
stojí děkan, někde nazývaný 

též vikář. Ten je jmenován 
biskupem na dobu pěti let, 
obvykle na dvě po sobě jdou-
cí období. Zpravidla funkci 
děkana zastává kněz farnosti 
nesoucí název děkanátu, ale 
nemusí to platit vždy. Naším 
děkanem může tedy být i ně-
kdo jiný než boskovický farář. 
Funkcí děkana je v současnos-
ti pověřen P. Miroslav Šudo-
ma, farář farnosti Boskovice. 
Možná si jej někteří vybavíte 
při vzpomínce na předminulé 
léto, kdy při nedělní mši uvá-
děl „do úřadu“ našeho pana 
faráře. Děkan má povinnost 
vizitovat farnosti svého dě-
kanství a každý rok podat 
biskupovi podrobnou zprávu o 
stavu děkanství a jednotlivých 
farností. Doporučení pro dě-
kana při kontrole farností zní 

ale takto: „Ať se varuje všeho, 
co by mohlo působit dojmem 
strohého úředního jednání a 
kontroly z nadřízených míst.“ 
Děkan by tedy neměl být vní-
mám jako nadřízený, ale spíše 
jako koordinátor. 

Děkan má také povinnost 
každý měsíc uspořádat výše 
zmíněnou rekolekci. Té se 
v našem děkanátu účastní 
deset farářů, dva kaplani, dva 
jáhni, dva výpomocní duchov-
ní a tři pastorační asistenti. 
Setkání má jak část duchovní, 
tak i prakticko-organizační. 
Každopádně by vždy mělo jít 
o setkání spojené s předává-
ním zkušeností. 

Modleme se za naše kněze, 
ať je Duch svatý inspiruje a 
posiluje.

Alena Hladilová

Postní nedělní odpoledne 
se zajímavými hosty
13., 20., 27. března 

3. dubna 

14.30 křížová cesta
15.30 přednáška 

ŽEHNÁNÍ CYKLISTŮM
PŘED NOVOU 

SEZONOU
neděle 27. března 
po mši sv. v 11.00

(termín je předběžný,
závisí na počasí)

 co nás čeká
 Sebranice

HOVORY O VÍŘE
PRO DOSPĚLÉ
7. března v 18.00 

a potom každé první 
pondělí v měsíci na faře

BRIGÁDY V KOSTELE
v soboty 19. a 26. března 
s sebou elektrická sekací 
kladiva, zednická kladiva 

či majzlíky s paličkou

Jídlo a pití zajištěno

KŘÍŽOVÁ CESTA
každou postní neděli
od 14.30 v kostele

Otevřená nebesa, nadpři-
rozená vidění, zvláštní 
duchovní zážitky, zřetelný 
hlas: „Tomáši, chci, abys 
byl mým knězem.“? To ne. 
Bůh se neprojevuje zázračně 
tam, kde stačí přirozený běh 
věcí. Ani ve věci kněžského 
povolání nesmíme čekat, že 
Bůh někoho povolá mimo-
řádným způsobem. Kdo je 
volán ke kněžské službě, 
dostává především od Boha 
určité předpoklady – vlohy, 
které ho k takové službě 
uschopňují. 

Dobrým základem je 
pevné zdraví. Kněz musí být 
také přiměřeně vzdělaný; vy-
žaduje se maturitní zkouška a 
předpoklady pro další studi-
um na teologické fakultě. Ne-
méně důležitá je také lidská 
vyzrálost, dále láska k Bohu 
a druhým lidem spojená 
s ochotou ke službě i hlubší-
mu duchovnímu životu. Kdo 
splňuje alespoň tyto základní 
požadavky, měl by si možná 
položit otázku, zda právě jeho 
Bůh nevolá ke kněžství, a dále 
pátrat, až mu Bůh ukáže, kde 

ho chce mít. Bůh povolává 
slabé lidi a velmi dobře počí-
tá s jejich křehkostí. Ani apo-
štolové nebyli hned první den 
dokonalí. Modlitba za kněze 
nám připomíná: „Vybral jsi 
ho z nás a pro nás, člověka, 
který se musí potýkat se sla-
bostmi našimi i svými“. Kněz 
je člověk jako každý jiný, 
teprve v Boží ruce se stává 
nástrojem, kterým Bůh může 
vykonat mnoho dobrého. Po 
nás ale vyžaduje odvážnou 
odpověď. 

P. Tomáš Koumal

Jak poznám, že si mě Bůh volá ke kněžství?

Kardinál 
Miloslav 

Vlk 
zavítá 

v neděli 
3. dubna

do
Kunštátu

program
v kostele:

11. 00 mše svatá   14.30 křížová cesta   15.30 beseda 
Kardinál 

Miloslav Vlk v Kunštátě
neděle 3. dubna 



 sebráno v Sebranicích
Sebranické perly

Farní školní rok je za polo-
vinou a v druhém pololetí 
nás čeká novinka, která je 
současně perličkou. Co to 
bude? Zdánlivě obyčejná 
věc jako je rozvrh hodin 
aneb rozpis čtení lektorů 
do prázdnin. O tomto zá-
měru se několikrát hovořilo 
na farních radách, bylo 
i několik dílčích pokusů 
o realizaci a minulou neděli 
tento záměr dostal konkrétní 
podobu. Pavel Hladil s od-
povědným výrazem ve tváři 
čekal před kostelem, bylo 
vidět, že má něco důležitého 
ke sdělení do ohlášek − což 
se potvrdilo, když vytáhl 
papír se zpracovaným rozpi-
sem. Nejde samozřejmě jen 
o rozpis, ale také o ochotu a 
dobrý úmysl všech, kteří se 
zapojili, přičemž příležitost 
mají stále i všichni ostatní.

Jelikož se o lektorské čin-
nosti v sebranické farní kro-
nice zatím nic nepsalo a tedy 
není možné zařadit úryvek, 
předávám závěrečné slovo 
Pavlovi: „Chci touto cestou 
poděkovat všem lektorům. 
Doufám, že to neberou jako 
nějakou službu nějakému 
člověku, nýbrž jako cestu být 
Bohu blízko a možná i malým 
dílem  přispět v hlásání jeho 
slova.“

připravil Jiří Votoček

Farnost Sebranice
srdečně zve na 

koncert písničkáře

SLÁVKA 
KLECANDRA

ve čtvrtek 7. dubna 
od 19.30 na faře
 v Sebranicích

Po čtyři zimní soboty v ter-
mínech 15. a 29. ledna plus 
12. a 26. února pořádalo 
boskovické děkanství vzdě-
lávací kurz pro akolyty, 
lektory, kostelníky a další 
osoby, které se nějak podíle-
jí na pastoračních aktivitách 
ve farnostech. 

Od osmi ráno do dvou 
odpoledne jsme se vždy sešli 
v učebně pěkně zrekonstru-
ované boskovické fary. Tam 
před nás předstoupili kněží na-
šich farností, jmenovitě Pavel 
Koutník (farář v Benešově), 
Tomáš Koumal (administrátor 
v Kunštátě), Miroslav Šudo-
ma, (děkan v Boskovicích) a 
Pavel Lazárek (farář v Oleš-
nici). S krátkými přestávkami 
nám do hlav vštěpovali nebo 
vraceli Boží pravdy. 

Záběr témat čtyřdenního 
kurzu byl hodně široký − od 
víry v Boha, přes Písmo svaté, 
svátosti, až po služby kostel-
níka, lektora a akolyty. Aby 
naši duchovní otcové trochu 
odlehčili někdy náročné téma 
víry a nauky církve, a také aby 
pozvedli naše někdy těžká víč-
ka, vkládali do své řeči často 
úsměvné příhody a zkušenosti 
ze své kněžské praxe, takže mu-
sím říci, že v učebně panovala 
často veselá až „řechtací“ at-
mosféra. Bylo docela příjemné 
si některé znalosti duchovního 
života znovu oživit a některé 
se nově dovědět. Věřím, že nám 
pomohou lépe se orientovat 
v našem osobním životě i ve 
službě Bohu a bližnímu.

Přemysl Štencl (článek), 
Marek Štencl (název)

Redakční dodatek: Nejen 
novináři, ale asi i všichni 
přispěvatelé do Okna by 
nám potvrdili, jakou práci 
dá někdy „vypotit“ název 
článku tak, aby byl stručný, 
výstižný a poutavý. A když 
se to opravdu podaří, tak 
je v něm i kousek úsměvu, 
hlubší myšlenky a vážnosti 
současně. Když mně přišel 
mailem soubor s názvem 
„Taťkův referát“, říkal jsem 
si, že by byla škoda ho ne-
chat zapadnout. Je v něm 
vyjádřeno nejenom to, že 
taťka „chodil do školy“ a 
měl i určité povinnosti, ale 
také to, že i děti mají pří-
ležitost prakticky poznávat 
a vnímat „církev učící“, a to 
učící napříč všemi věkovými 
skupinami.

Kurz pro spolupracovníky ve farnosti aneb Taťkův referát

V pondělí 28. února se v Se-
branicích sešla farní rada, ne-
boť následující měsíce jsou 
jednak tradičně, ale tento 
rok také i netradičně spoje-
ny s důležitými událostmi 
v životě farnosti. Pojďme se 
tedy společně zamyslet nad 
některými z nich a začněme 
těmi tradičními. 

S dlouhodobější přípravou 
je spojeno první sv. přijímání 
dětí, které je plánováno na 29. 
května. Předcházet mu budou 
setkání rodičů a dětí na faře, 
vždy od 17 hodin před dětskou 
mší svatou. Datum prvního 
setkání bude včas oznáme-
no v Okně a ohláškách. Ve 
čtvrtek 2. června pak bude 
slavnostní ukončení dětských 
mší, táborák k tomu a chybět 
nebude ani dobrodružná cesta 
do márnice za odměnou. K da-
tu 19. června je dobré už teď 
si udělat poznámku do kalen-
dáře, že bude farní den a ženy 
si mohou poznamenat, že ne-
musí vařit, protože opět bude 
možnost společně poobědvat.

A nyní k netradičním ak-
cím. Brigády u nás sice nejsou 
nic nového, nicméně heslo 

„pomale, ale jistě“ je tento-
krát potřeba vyměnit za „na 
jistotu, ale ne pomaleji, než za 
dvě soboty“. Stojí před námi 
úkol oklepat vnitřní provlhlé 
omítky, což je samozřejmě 
spojeno s pečlivým zakrytím 
oltářů a lavic. Navíc po skon-
čení práce je třeba vše hned 
uklidit, aby kostel mohl v ne-
děli normálně a pokud možno 
důstojně sloužit ke svému 
účelu. Prakticky to vypadá na 
dvě směny: od rána do odpo-
ledne pořádná parta chlapů se 
sekacími kladivy, zednickými 
kladívky, lopatami a kolečka-
mi. Odpoledne pak skupina 
žen se smetáky, kbelíky a 
hadrami. Předem díky všem, 
kteří už teď jsou rozhodnuti 
přijít. Kdo přemýšlí, tak je 
třeba vzít v úvahu, že kvalita 
práce je tentokrát zřetelně 
spojena s kvantitou (brigádní-
ků, brigádnic i nářadí) a pev-
ným termínem dokončení. 
Čili nelze příliš kalkulovat 
s variantou „příště“, nejlepší 
bude se k tomu postavit hezky 
chlapsky „čelem“ a svých pár 
metrů čtverečních si sundat 
dolů.

Úplnou novinkou pak letos 
bude zapojení farnosti do akce 
„Noc kostelů“. Ta proběhne 
v pátek 27. května a nejen 
kostel bude otevřen každému, 
kdo jej bude chtít navštívit. 
Nabízí se možnost zúčastnit 
se některého nebo všech částí 
programu, který by měl končit 
o půlnoci. Přípravy jsou zatím 
v počátku, ale informací bude 
průběžně přibývat.

Ještě by se toho našlo 
více k napsání, ale myslím, 
že je nejvyšší čas skončit, 
popřemýšlet kde je v domě 
ruční či elektrické kladivo, 
nabrousit břity a rezervovat 
si soboty 19. a 26. března. 
Další rezervaci (tentokrát 
z kategorie nepracovních) si 
zaslouží i čtvrtek 7. dubna. 
2011, kdy na sebranické faře 
bude v 19.30 koncertovat 
Slávek Klecandr. 

Jiří Votoček

P.S.: Otec Tomáš nás na 
farní radě hecoval, že bri-
gádnický majstrštyk by 
bylo, kdyby se vše zvládlo 
v jedné sobotě − nezbývá 
než souhlasit.

Setkání farní rady
Čekají nás brigády, Noc kostelů a Slávek Klecandr

Přinášíme už delší dobu sli-
bovanou vzpomínku na otce 
Stanislava, kněze a tajného 
biskupa, který byl v letech 
1968–1978 kunštátským fa-
rářem. O vzácném člověku 
a svém dlouholetém příteli 
vyprávějí manželé Chvílovi.

■ Vybavuje se vám ještě 
doba, když pan profesor 
přišel v listopadu 1968 do 
Kunštátu?
J.CH. Profesor sem byl 
původně poslán jenom na 
jeden měsíc. On totiž v lis-
topadu 1968 náhle zemřel 
kunštátský farář Štěpánek a 
to bylo zrovna v době, kdy 
pan biskup Skoupý odjíž-
děl do Říma. Krátkého sem 
narychlo poslal s tím, že 
obsazení farnosti vyřeší, až 
se vrátí. Dokonce už byl i 
vybraný kněz, který měl po 
něm přijít. 
■ A co se pak změnilo?
J.CH. Největší zásluhu na 
tom, že všechno dopadlo ji-
nak, měl Ladislav Kubíček. 
Ten hned po příchodu profe-
sora řekl, že ho tady musíme 
za každou cenu udržet. A mě 
poslal na biskupství sondo-
vat, jaká je situace. Jenomže 
generální vikář řekl, že už 
je to rozhodnuté a že nový 
farář nastoupí v Kunštátě 1. 
ledna. Ladislav Kubíček nás 
pak naložil, jeli jsme znovu 
na biskupství a podařilo se 
nám biskupa přesvědčit. 
Ještě předtím jsme šli ale za 
profesorem, jestli by tu vů-
bec chtěl zůstat. A on že jo.  
■ Proč jste byl přesvědčen, 
že zrovna Krátký je pro 
Kunštát ta správná volba?
J.CH. Krátký byl vyhláše-
ná osoba. Já osobně jsem 
se s ním poznal ještě jako 
student v roce 1953 v Brně. 
Byl kaplanem v Husovicích, 
já jsem chodil na májové 
pobožnosti ke sv. Michalovi 
a on tam míval přednášky. 
(Mám ještě dokonce knížky, 
které mi tenkrát věnoval.) 
Takže když přišel do Kun-
štátu, už jsem ho znal a hned 
jsem se k němu také hlásil.
M.CH. Tak jako se dnes 

chodí v Praze na Halíka, 
chodilo se v padesátých le-
tech v Brně na Krátkého. Do 
té doby než ho zavřeli.
■ Mohl mít příchod 
pana profesora souvislost 
s násilným ukončením 
demokratizačních snah 
v tehdejší společnosti? 
Kdyby v srpnu nedošlo 
k příjezdu vojsk okolních 
armád, nečekala by ho spíš 
akademická kariéra na te-
ologické fakultě…?
J.CH. V té době všechno 
teprve doznívalo, nezapo-
meň, že Dubček byl odvo-
laný až v dubnu 1969. Celý 
ten rok byl ještě poměrně 
klidný, profesor byl normál-
ně farářem v Kunštátě a při-
tom i přednášel na fakultě.
■ Jak se příchod známého 
kazatele promítl do života 
farnosti?
J.CH. Hned jak přišel, začal 
naplno, radikálně působit. 
Ve srovnání s P. Štěpánkem 
to byla obrovská změna. 
Krátký okamžitě přitáhl 
mladé lidi, zavedl spoustu 
pobožností, začal sloužit 
mše v okolních kaplích. 
Každý měl otevřené dveře 
a za chvíli ho všichni znali. 
Vzpomínám si, že kněží 
z okolí, ať ze Sulíkova nebo 
z Olešnice, koukali, co se to 
tady děje, jak je možné, že 
se všechno tak oživilo. Hned 
první rok – byla adventní 
doba a v kostele bývala ráno 
spousta děcek. Tolik lidí za-
čalo znovu chodit do koste-
la, že býval úplně plný. 
M.CH. Do jeho příchodu 
byla fara prakticky zavře-
ná, přístup tam měli pouze 
pomocníci a vybraný okruh 
lidí. Krátký taky začal dělat 
duchovní obnovy, na které 
přijížděli i lidé z okolí.
Jezdilo sem také spousta lidí 
z Brna, byla pořád plná fara. 
První rok, když jsme mu 
začínali vařit, třeba přišel: 
Matko, přidejte do polévky 
šufánek vody, je nás trochu 
víc. Nakonec nás bývalo u 
stolu tolik, že jsme se ne-
mohli vejít a začalo se vařit 
na faře.

■ Možná to bylo i tím, že 
s Krátkým přivál svěží vítr 
II. vatikánského koncilu.
J.CH. Je pravda, že víc 
lidí do kostela začalo tehdy 
chodit i v okolních farnos-
tech. Ale osobnost profesora 
působila jako magnet, on 
lidi přímo přitahoval. Bylo 
v tom jeho osobní kouzlo. A 
bylo to vidět třeba i farních 
na brigádách. Když se něco 
dělalo, přišlo tolik lidí, že 
skoro nebyla pro všechny 
práce.
M.CH. No já si vzpomínám, 
jak jsme s ním, jako s no-
vým panem farářem, poprvé 
přišli k bližšímu styku na 
sezení u Cacků. Šli jsme tam 
trochu s ostychem, jak s ta-
kovým vzdělaným člově-
kem budeme komunikovat. 
A on se objevil v takovém 
sepraném (smích) modroze-
leném tričku a hned začal, 
jako bychom spolu sedávali 
odjakživa. 
■ A od té doby už setkává-
ní u Cacků zůstala?
J.CH. Místa jsme střídali, 
ale to společenství založil už 
předtím Ladislav Kubíček. 
Chodili Krejčovi, z Letovic 
Prudilovi, Mazalovi. Když 
pak dorůstaly děti, bývalo 
nás hodně.
M.CH. Ladislav právě když 
odcházel, tak říkal panu pro-
fesorovi: Teď to musíš po 
mě převzít. Ale obdivovali 
jsme, kde bere tolik energie. 
Na sezeních jsme probírali 
nějaké texty – byly dvě ho-
diny v noci, všichni padali 
únavou a on pořád svěží.
■ Vydrželo Krátkému ta-
kové nasazení celých deset 
let, nebo se jeho poslední 
roky v Kunštátě lišily od 
těch prvních?
J.CH. Pořád to bylo naplno, 
jenomže později po něm za-
čali šlapat estébáci. Věděli, 
že to není jenom tak někdo, 
a pak už věděli i to, že je 
biskup. Vždycky jsem viděl, 
když za ním přijeli, protože 
stávali za naším domem.
■ Krátkého éra přinesla i 
nové stavební úpravy. Kte-
ré byly ty hlavní?

J.CH. Dělaly se stavební 
práce na celé faře včetně vý-
měny střechy, dál podlahové 
topení v kostele, to bylo 
v roce 1970, vím, že stálo to 
sto tisíc a lidi se skládali po 
tisícovce. 
M.CH. Celý předělaný je 
díky panu profesorovi i 
kostel na Lipce. Tam byla 
vybitá okna, uvnitř hnízdili 
holubi, kostel byl zanesený 
trusem. Dal také do pořádku 
kryptu a nechal opravit po-
ničené rakve.
■ A co interiér farního 
kostela?
J.CH. Tam udělal úplnou 
revoluci. Pozval si architekta 
a po dohodě s ním vyházel 
spoustu soch, obrazů a dal-
ších věcí. Kostel zkrátka vy-
čistil a někteří lidé se tím cíti-
li dotčeni. Umístil také nový 
obětní stůl, zrušil kazatelnu, 
nad hlavní oltář pověsil kříž a 
kolem nechal udělat latinský 
nápis Člověk nemůže sebe 
plně nalézt, jedině když sám 
sebe upřímně daruje. 
■ Pan profesor byl v 60. a 
70. letech důležitou posta-
vou skryté církve.  Vědělo 
se v Kunštátě o těchto ak-
tivitách? 
J.CH. Na faru za ním jezdili 
tajně svěcení kněží, tajné 
sestry nebo novicky, které 
skládaly sliby.
M.CH. Na faře byl pořád ta-
kový provoz, že nikdo nevě-
děl, kdo tam zrovna je nebo 
co se děje. Vím, že když se 
fara opravovala, bylo nahoře 
snad patnáct budoucích kně-
ží, které otec Stanislav vyu-
čoval. Většinou to byli inže-
nýři nebo zkrátka už hotoví, 
starší chlapi. A několikrát 
sem přijel i tajný biskup Da-
vídek, který pana profesora 
světil na biskupa. Jednou 
večer jsem přišla na faře do 
kuchyně a tam seděl takový 
nepatrný, hubený chlapík 
s brýlemi a fajfčičkou a otec 
Stanislav byl neobvykle 
„v pozoru“. Tak mi došlo, že 
je to asi on. A pak jsem byla 
i na jedné mši, kterou sloužil 
v zamčeném kostele.

připravil Marek Lepka

Rozhovor o působení profesora S. Krátkého v Kunštátě


