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Dokonce i skladník si může 
přečíst Vergilia v originále, jak 
praví profesor latiny ve zná-
mém českém fi lmu.  Proč by 
se tedy i farník bez klasického 
vzdělání nemohl, pokud se mu 
naskytne příležitost, zúčastnit 
mše v úředním církevním 
jazyce? Skvělý nápad. Je 
vidět, že se pan farář udržuje 
v kondici. Latina kdysi jako 
univerzální jazyk spojovala 
celou Evropu.  Kontinuita 
s dávnými staletími je z ní cítit 
dodnes. Těžko říct, kdy se la-
tina naším kostelem naposledy 
ozývala při celé mši. Osobně 
si vzpomínám pouze na nácvik 
zpěvů a modliteb před příjez-
dem papeže Benedikta XVI. 
do Brna v roce 2009. Velká 
část farníků si vybaví mše 
před Druhým vatikánským 
koncilem. Jistě nelze zpochyb-
nit přínos zavedení národních 
jazyků při sloužení mše. Všem 
je nám tak umožněno rozumět. 
Ale opravdu se o to vždy sna-
žíme? Asi mnozí zažili pocit 
při slavení mše v zahraničí, 
kdy napínáme sluch a na zá-
kladě pár pochycených slov 
odvozujeme, o čem se zřejmě 
četlo evangelium, a radujeme 
se z toho mála, čemu jsme po-
rozuměli. Člověk má bohužel 
tendenci nevážit si toho, co je 
zadarmo a v nadbytku. 
Procvičování latinské grama-
tiky prý rozvíjí logické myš-
lení. Možná bychom v Okně 
mohli zavést novou rubriku 
– Minikurz církevní latiny. 
Pro začátek – Deo gratias et 
Pax vobiscum.
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Deo gratias

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Snad nepatřím k těm, kteří 
potřebují být vždy a za kaž-
dou cenu středem pozornosti. 
Myslím, že ani třicetiny snad 
nejsou důvodem k oslavě. 
Pokud se na něco těším, tak 
jsou to setkání s blízkými a 
známými lidmi, přesně v in-
tencích mého oblíbeného 
hesla: „A co když je to třeba 
naposled?“  

Věk člověka, spíše než 
důvodem k oslavě, je urči-
tě námětem k přemýšlení. 
Nechtěl bych pohrdnout 
zajímavými podněty, které 
mi pro toto období sebere-
fl exe nabízí Písmo svaté. 
S velkou zvědavostí jsem 
začal postupně pátrat, jestli 
objevím v Bibli nějakou 
postavu Nového či Starého 
zákona, v mém věku, jejíž 

osudy by mohly být pro nás 
inspirující. 

Když vynechám samot-
ného Adama, který zemřel 
v krásném věku 930 let (Gn 
5,5), první zastávku bude 
tvořit oblíbený Josef Egypt-
ský. Po všech známých peri-
petiích svého života – otcova 
barevná suknice, nenávist 
bratrů, prodej do egyptského 
otroctví, svedení Potífarovou 
ženou, vězení u faraona – se 
právě ve třiceti letech stává 
druhým mužem Egypta hned 
po faraonovi, jemuž dokázal 
vyložit jeho symbolické sny 
(Gn 41,46). Uběhne několik 
staletí a my při svých biblic-
kých toulkách narazíme na 
Davida, mladíka, jenž porazil 
obra Goliáše. Bylo mu právě 
třicet, když se stal králem a 
ujal se vlády nad Izraelem 
(2 Sam 5,4). U obou těchto 

mužů můžeme žasnout nad 
jejich schopnostmi, ale nic 
z toho by se určitě nikdy neu-
skutečnilo, kdyby už předem 
do jejich života nevstoupila 
Boží režie. Ještě třetí muž 
nám chybí v této unikátní 
sbírce třicátníků. Ten nej-
známější. Lukášovo evange-
lium jako jediné zmiňuje, že 
„když Ježíš začínal své dílo, 
bylo mu asi třicet let“ (Lk 
3,23). Ježíš v té době teprve 
začínal, nebyl žádnou hvěz-
dou, vlastně ho skoro nikdo 
ani neznal. A když o několik 
let později umíral na kříži, 
byl jeho život jednou velkou 
prohrou. Přesto bude navždy 
naším nedostižným vzorem, 
napříč věkovými, sociálními 
či etnickými kategoriemi. 
Krista chceme následovat a 
jen jemu sloužit. Jemu buď 
sláva a čest na věky věků.

PAMATUJ, ŽE PRACH JSI A V PRACH SE OBRÁTÍŠ. Popeleční středou, při které kněz značí popelem 
čela věřících, začala i v naší farnosti 40denní postní doba. 



Kdo přišel na Popeleční 
středu do kostela, dostal ne-
jen krásné znamení na čelo, 
které pak venku vrtalo ko-
lemjdoucím hlavou (“…co 
to tam ty lidi mají, to se ne-
můžou umejt?“), ale kromě 
jiných dobrodiní také lístek. 
Nikoli na oběd nebo na vlak 
(taky jste si všimli, že nám 
v Kunštátě zapomněli na-
dělit koleje?), ale lístek na 
pamětnou. Letošní varianta 
farních aktivit pro děti na 
postní dobu má totiž jednu 
část i pro dospělé. Děti do-
staly barevný papírový batů-
žek v podobě skládací kap-
sy, kam si každý týden vloží 
kartičku s textem evangelia, 
kde je obrázek, krátké za-
myšlení a úkol, o co se mají 
děti snažit (např. náprava 
chyb, modlitba navíc, dobrý 
skutek…). Kromě toho pak 

na nástěnce vzadu v kostele 
visí nakreslený plán celé 
cesty až k prázdnému hro-
bu velikonočního Vzkříšení. 
Ve středu Svatého týdne pak 
každé dítě, které donese 
ukázat batoh plný lístečků 
(nejlépe splněných), dostane 
parádní „Diplom dobrého 
poutníka postního putování 
2012“.

Aby dospělým nebylo líto, 
že si s nimi nikdo nehraje, 
jsou pro ně také připraveny 
na každý týden jiné kartičky 
podobného typu s nějakou 
úvahou. Ale nedostali batů-
žek. Zato si mohou lístek vlo-
žit třeba do peněženky a při 
každém placení tak vzpome-
nout, jakou že to máme dobu 
a o co se máme snažit. Pokud 
by ovšem někomu bylo líto, 
že pro svůj vyšší věk a vyšší 
vzrůst papírový batůžek ne-

dostal, může si ho sám najít, 
libovolně upravit, vytisknout, 
slepit, nacpat splněnými 
lístečky a hrdě předložit ke 
kontrole panu faráři o Veliko-
nocích, aby také dostal certi-
fikát dobrého poutníka. Stačí, 
když si najde předlohu k tisku 
na internetových stránkách 
Katechetického centra při 
brněnském biskupství, odkud 
celý nápad i krásně před-
chystané materiály pochází. 
Schválně se tam podívejte, 
tady máte adresu stránek http:
//brno.biskupstvi.cz/kc/ruzne/
putovani_2012.html. 

Všem kdo se zapojí, přeje-
me hodně statečnosti a věrnos-
ti při putování postní dobou, 
žádné puchýře ani ukopnuté 
palce, ale jen doopravdy očiš-
těné, otevřené a osvobozené 
srdce. 
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S batůžkem na postní dobu 
K lepšímu prožití Velikonoc může přispět i malá farní hra

P. Tomáš Koumal prožil bě-
hem první půlky února  ně-
kolik dní na tzv. exerciciích. 
O co vůbec jde, jak často 
kněz takový pobyt absolvuje 
nebo čím se při cvičeních 
lidský život obohacuje, to 
dává nahlédnout následující 
rozhovor.
■ Kde exercicie probíhaly 
a kdo je vedl/ dával? 

Je mnoho míst, kde se 
exercicie pořádají. Většinou 
to bývá na poutních místech, 
jako např. Velehrad, Vranov u 
Brna, Svatý Hostýn, Kostelní 
Vydří, Svatá Hora a další. Já 
si exercicie ale spíš vybírám 
podle termínu a místo tomu 
podřídím. Tentokrát jsem byl 
na Vranově a duchovně nás 
vedl P. Vladimír Málek, kněz 
pražské arcidiecéze.
■ Byly zaměřeny na něco 
konkrétního?

Každé exercicie mají své 
téma. Ale ta základní osnova, 
alespoň u klasických exerci-
cií, je vymyšlena už několik 
staletí, konkrétně od sv. Ig-
náce z Loyoly, který vlastně 

jako první duchovní cvičení 
praktikoval. Postupuje se od 
poznání vlastního hříchu, přes 
poznání Kristova života, jeho 
utrpení až po slavné vzkříšení. 
■ Kolik kněží se jich zúčast-
nilo? 

Tentokrát nás bylo jenom 
deset. Ale na tom vlastně ne-
záleží. Stejně jsme všichni v 
tichu, každý má svůj pokoj a 
snaží se osobně Kristu trochu 
víc přiblížit, jen některé body 
programu máme společně. 
■ Kolikrát do roka by se 
duchovní měli exercicií 
zúčastnit? 

Tohle není nějak stanove-
no. Každý si musí najít svůj 
interval, ale nebývá to častěji 
než jednou za rok. I když mně 
se někdy zdá, že bych to potře-
boval častěji. 
■ Můžou si vybrat z větší 
nabídky, nebo jsou jim 
přiděleny? 
Každý si vybere co, kdy a 
jak potřebuje.
■ Už jsi nějaké exercicie 
sám dával? 
Nedával, to chce zkuše-

ného kněze a za toho se 
nepovažuji. Něco jiného 
je nějaká kratší duchovní 
obnova, to už jsem zkusil.
■ Kdo může exercicie dá-
vat? 

Bývá to především zkuše-
ný kněz, na nějaké duchovní 
úrovni. Sám jsem zažil už 
různé přednášející, ale to není 
ve skutečnosti na exerciciích 
to nejdůležitější. Záleží víc 
na snaze a duchovní námaze 
každého účastníka, než jen 
konzumovat, co mi ten nebo 
onen kněz naservíruje.
■ V čem je přínos du-
chovních cvičení pro život 
člověka a co přinesly tyto 
exercicie Tobě? 

Tohle je snad nejtěžší otáz-
ka. Ne že bych nevěděl, ale ten 
přínos je tak obrovský, že spíš 
nevím odkud začít. Možná při-
rovnáním, které jsem použil i 
v kostele. Také manželé potře-
bují čas od času někam odjet, 
aby měli čas jen sami pro sebe. 
Podobně kněz, který zasvětil 
svůj život Bohu, potřebuje 
chvíle, kdy je tady jenom a 

jenom pro Něj. Exercicie ale 
mohou mít svůj význam i 
pro každého člověka, který se 
chce Bohu víc přiblížit. Týden 
strávený v tichu, jen s modlit-
bou a četbou Písma, přednáš-
kami i fyzickým odpočinkem 
dělá divy. Ale pozor! Není to 
zas tak jednoduché. Občas mi 
někdo řekne, že by rád jel se 
mnou, že taky potřebuje ticho 
a klid apod. Ale člověk, který 
není na ticho zvyklý, si ne-
bude vědět rady, bude hledat 
jakákoli rozptýlení, nějakou 
činnost, jenom ne ticho, které 
znamená strávit čas sám se 
sebou, svými myšlenkami, 
otázkami, problémy. To se 
raději začte do chemického 
složení jogurtu na snídani, 
jen aby zahnal to ticho. Přesto 
na závěr chci všem doporučit, 
aby našli chuť a čas na něja-
kou duchovní obnovu odjet, a 
možná se jim pak v jejich ži-
votních otázkách udělá trochu 
víc jasno. Vše je možné najít 
na internetu, nebo ochotně 
poradím.

ptala se Alena Hladilová

Týden strávený v tichu dělá divy 
„Stejně i manželé čas od času potřebují někam odjet, aby měli čas jen sami pro sebe,“ říká P. Tomáš 

Nabídka 
duchovních 
obnov a cvičení
Kdo touží po několika 
dnech ztišení a modlitby, 
ale také po odpočinku, 
urovnání myšlenek a naby-
tí nových sil, může využít 
nabídku duchovních obnov 
a cvičení na některém ze 
známých poutních míst 
– Velehrad, Hostýn, Svatá 
Hora, Vranov anebo třeba 
v jezuitském středisku v 
Kolíně. 

Na kostelní nástěnce 
visí podrobné seznamy 
termínů, zaměření, i jmen 
duchovních, kteří obnovy 
v jednotlivých exercičních 
domech vedou. Podrobnější 
informace lze najít také na 
stránkách www.dc-vra-
nov.cz, www.stojanov.cz, 
www.jesuit.cz, www.svata-
-hora.cz, www.hostyn.cz/
exercicie.htm



Sebranické perly
Únor v Sebranicích byl spo-
jen se spoustou na první po-
hled tajemných a záhadných 
událostí. Nešlo ale o žádné 
prapodivné duchaření, ný-
brž o záležitosti spojené 
s podstatou křesťanské víry. 
Společným jmenovatelem 
je Jezulátko. Během února 
putovala po farních rodi-
nách zásluhou paní Pavlové 
soška Pražského Jezulátka. 
Určitě vzácná návštěva do 
domu, zvláště když člověk 
zakusí odpověď na vyslove-
nou prosbu. Historie Praž-
ského Jezulátka je spojena 
s opakovaným poškozením 
a následnými opravami 
sošky. Každá upřímná snaha 
o obnovu a opravu sošky 
byla spojena s projevenou 
milostí. 

I soška sebranického Jezu-
látka prošla četnými oprava-
mi, z roku 1992 je následující 
zápis o jejím stavu: „Zlacená 

drapérie děťátka je značně 
mechanicky poškozena, je 
uvolněná i s podkladem od 
dřeva. Na levé ruce děťátku 
chybí palec a malíček.“ Dalo 
by se to vyložit jako důsledek 
toho, že i sebranické Jezulátko 
má plné ruce práce. Osobně to 
nevnímám v nadsázce, ale 
se vší vážností. A týká se to 
i současnosti, protože v roce 
2009 mu bylo třeba ošetřit 
zlomenou ruku. Malý Ježíšek, 
respektive jeho příchod na 
svět, byl i tématem únorových 
hovorů o víře pro dospělé. 
Místo jasného rozlousknutí 
tajemství spojeného s naroze-
ním Spasitele, přišlo ovšem 
otázek a záhad ještě více. Ale 
to je zřejmě dobře, protože by 
to asi mělo více zaměstnávat 
naši víru než náš rozum. A 
pokud něco není jasné, je 
možné se zeptat Jezulátka 
v sebranickém chrámu, kde 
poslední únorovou neděli 

na návštěvníky dýchlo další 
tajemno. Tentokrát v podobě 
latinských textů a zpěvů. Kos-
telníci v sakristii se spokojeně 
nasmívali a pokyvovali hlava-
mi, protože se vrátili do svých 
ministrantských začátků a na 
chvíli smazali pár desítek let. 
Nejmladší ministranti ovšem 
pociťovali lehké mrazení, pro-
tože lehce znejistěli nad svou 
orientací během mše svaté a 
službami během ní. Nicméně 
i zde přesvědčivě zaznělo 
poselství, že slova nemusí být 
spojena jen s jasnými pojmy, 
ale mohou vyjadřovat skrytý 
hluboký smysl, bez ohledu 
na naše porozumění jim. Otec 
Tomáš asi správně odtušil, 
že v Sebranicích s latinou 
nemáme problémy, protože si 
ji pravidelně připomínáme při 
každé cestě do kostela okolo 
základního kamene. Omnia 
ad maiorem Dei gloriam.

připravil Jiří Votoček

 sebráno v Sebranicích

V neděli 26. února měly zdi 
sebranické fary opět čest 
obklopit velké množství lidí. 
Každý z přítomných, hlavně 
ti dříve narození, toho v ži-
votě jistě mnoho zajímavého 
prožil. Každý by o tom mohl 
jistě poutavě vyprávět. Jenže 
většině z nás se zdá život příliš 
všední a většina z nás nemá 
vypravěčský talent. Mezi 
námi byl ovšem člověk, který 
vypravěčský talent stoprocent-
ně měl. A ten byl požádán, aby 
nám o svém obyčejném životě 
něco povyprávěl. Jmenoval se 
Jan Špilar. 

Ten chlap se normálně na-
rodil, prožil dětství, vyučil se, 
prožil si lásky, byl na vojně, 
pracoval, znovu studoval, 
oženil se, setkával se s lidmi, 
chodil do kostela... Zdánlivě 
obyčejný život. Opravdu. Jako 
spousta z nás. Jenomže. Tak-
hle vyprávět o své osobě jsem 
snad ještě nikoho neslyšel. S 
pokorou, osobním šarmem, 
upřímností a hlavně s humo-
rem. Jak o tom ale chcete psát? 

Atmosféra setkání se nedá do 
tohoto článku dostat. Jo, musí-
te holt chodit na besedy.  

Jedna z aktivit, kterou Jan 

Špilar ovládá, je pantomima. 
Když byl na závěr našeho 
setkání otcem Tomášem požá-
dán, aby nám předvedl nějaký 

divadelní kus, stal se majestát-
ným ptákem, roztáhl křídla a 
odletěl. 

Pavel Hladil

Nakonec „odletěl“. Vyprávění Jana Špilara skončilo hereckým výkonem

Milí čtenáři farního časopisu, 
sebral jsem se a jel do Sebranic, 
abych se nic-Se-ne-bráníce se-
tkal s farníky nejschopnějšího 
faráře na Jižní Moravě − otce 
Tomáše Koumala, který mě 
pozval na besedu. V prostředí 
nádherné Mariánské svatyně 
jsme prožili křížovou cestu a 
pak jsme se přesunuli do pří-
jemného farního sálu nové fary, 
kde jsme společně strávili dvě 
hodiny při mém povídání. Byli 
jste úžasní a děkuji Vám za 
hezké chvíle ve společenství, 
které svědčí o Vaší velkorysos-
ti, protože jste mě tak dlouho 
vydrželi poslouchat. Přeji Vám 
hluboké prožití postní doby a v 
jejím závěru radost ze Vzkříše-
ného Pána Ježíše. 

S pozdravem a požehnáním 
+ jáhen-holič Jan Špilar

Vzkaz čtenářům

GREGORIÁNSKÝ CHORÁL.
Latinskou mši 26. února dopro-
vázeli muži ze Svatomichalské 
gregoriánské scholy z Brna.
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SETKÁNÍ PASTORAČNÍ 
RADY

čtvrtek 8. března od 19:30 
fara Kunštát

HUDEBNÍ KŘÍŽOVÁ 
CESTA

neděle 11. března od 14:30

BESEDA S EKONOMEM
TOMÁŠEM SEDLÁČKEM

neděle 11. března od 15:30
fara (nebo kostel) Kunštát

HOVORY O VÍŘE PRO 
DOSPĚLÉ 

pondělí 12. března od 19:00
fara Sebranice 

SETKÁNÍ AKOLYTŮ 
FARNOSTÍ KUNŠTÁT A 

SEBRANICE
sobota 17. března od 8:00

fara Kunštát

KŘÍŽOVÁ CESTA RODIN 
neděle 18. března od 14:30

PŘEDNÁŠKA KNĚZE 
A PSYCHOLOGA 

JINDŘICHA KOTVRDY
neděle 18. března od 15:30

fara Kunštát

Začátek přípravy dětí a 
rodičů před prvním 
svatým přijímáním

středa 21. března od 17:00
fara Kunštát 

KŘÍŽOVÁ CESTA DO 
SEBRANIC

neděle 25. března 
zahájení ve 14:30 v kostele

Diecézní setkání mládeže 
s otcem biskupem v Brně

sobota 31. března
společný odjezd ráno 

z Kunštátu

PŘEDVELIKONOČNÍ 
ZPOVÍDÁNÍ 

neděle 1. dubna
Sebranice 14:00 – 15:00
Kunštát 16:00 – 18:00

Kostel sv. Stanislava v Kunštá-
tě se díky loňské obnově své 
střechy uchází o titul Nejlépe 
opravená památka Jihomo-
ravského kraje v roce 2011. O 
vítězi klání bude během celého 
března rozhodovat veřejnost 
prostřednictvím SMS hlasová-
ní z mobilních telefonů. 

Soutěž už popáté v řadě vy-
hlašuje jihomoravská krajská 
rada a vítěznou památku letos 
čeká fi nanční prémie 150 tisíc 
korun. Druhá v pořadí získá 
třetinu.

Přesný návod, jak poslat na-
šemu chrámu hlas, je k nahléd-
nutí na internetových strán-
kách Jihomoravského kraje: 
www.kr-jihomoravsky.cz. 

Vyhlášení výsledků plánuje 
hejtmanství na květen. 

-red-

Získá sv. Stanislav 
krajskou trofej? 

Bývalý ekonomický poradce 
Václava Havla, později po-
radce ministra fi nancí, ještě 
později člen Národní ekono-
mické rady vlády (NERV) 
a kandidát na post ministra 
fi nancí, hlavní makroekono-
mický stratég jedné z největ-
ších bank v ČR, stipendiska 
prestižní americké univerzity, 
autor fi lozofi cko-ekonomic-
kého bestselleru Ekonomie 
dobra a zla. Zkrátka navýsost 
zajímavý host přijede 11. 
března do Kunštátu besedovat 
o ekonomické krizi z pohledu 
křesťana.

Tomáš Sedláček (nar. 1977)

O krizi 
s T. SedláčkemPro ty, kteří ještě váhají, 

zdali  vyrazit, či nevyrazit na 
týdenní farní pouť do Říma,  
přinášíme orientační program. 
Cena za dopravu a ubytování s 
polopenzí v poutním domě Ve-
lehrad bude cca 8 tisíc korun.
Pátek – 16:00 odjezd směr 
Vídeň – Tarvisio – Assisi. 
Noc v autobuse.
Sobota – 7:00 horní parko-
viště Assisi. Snídaně z vlast-
ních zásob. 8:00 společná 
prohlídka města rodný dům 
sv. Františka a Kláry, hrad, 
vyhlídka na Umbrii, mše 
svatá u hrobu sv. Františka. 
Rozchod. 15:00 odjezd směr 
Řím - ubytování. 19:30 dle 
únavy osazenstva procházka 
na Janikulum  – vyhlídka na 
noční Řím.
Neděle – 7:00 Vatikán Bazi-
lika sv. Petra, prohlídka ba-
ziliky, svatopetrské náměstí, 
kopule sv. Petra, Trastevere, 
S.M. in Trastevere, S. Ceci-
lia, Isola Tiberina, Teatro di 
Marcello, Capitolino, Piazza 
Venezia, Monumento V.E.II, 
Fori Imperiali, Forum 
Traianum, Colosseum, Sv. 

Kliment – hrob sv. Cyrila. 
18: 00 metrem zpět.
Pondělí – 8:30 autobusem 
Bazilika sv. Pavla za hrad-
bami. 10:00 Scavi di Ostia,  
obědo-svačina. Odpoledne 
Castel Gandolfo, Tivoli, 
Frascati (vinný sklep + por-
chetta).
Úterý – 8:00 odjezd auto-
busem ke Katakombám sv. 
Kalixta, Quo vadis, Laterán, 
(Santa Croce in Gerusalem-
me, Porta Maggiore), S.M. 
Maggiore,  Circo Massimo, 
Bocca della Verità,  Aventin. 
Středa – 10:30 generální 
audience. 12:00 svačino 
oběd na Svatopetrském ná-
městí, rozchod na nákupy. 
14:00 Andělský hrad, Piazza 
Navona, Panteon, S.M. Sop-
ra Minerva, Piazza Colonna, 
Fontana di Trevi, Piazza 
Spagna, Trinità dei Monti, 
Piazza del Popolo, S.M.del 
Popolo. 
Čtvrtek – 8:00 odjezd směr 
Florencie. 13:00 – 21:00 
Prohlídka Florencie. Noc 
v autobuse.
Pátek – 15:00 příjezd.

Farní pouť do Říma 18. – 25. května


