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Velikonoce jsou za dveřmi. 
Jaro letos přišlo dříve než 
jindy. Děti už odložily šály 
a čepice, ochutnaly první to-
čenou zmrzlinu a provětraly 
kola. Rovněž my ostatní 
farníci jsme byli probuzeni 
ze zimního spánku a pod-
níceni k tomu, abychom 
se stali aktivní součástí 
farnosti. Do konce března 
totiž probíhalo hlasování o 
nejlépe opravenou památku 
Jihomoravského kraje. Po-
sílání esemesek nás všechny 
nebývale spojilo, a nejen 
nás farníky kunštátské. Pan 
farář se zachoval bystře 
manažersky, a tak solidari-
tu a družbu mohly projevit 
i kolní farnosti. Výsledek? 
Z neděle na pondělí stoupl 
počet hlasů o plných 500. 
Díky za ně! Někdo by mohl 
namítnout, že u křesťanů 
rivalita nemá svoje místo a 
i v těchto věcech bychom 
měli být hlavně a především 
objektivní - ptát se, zda si 
jiná památka cenu nezaslou-
ží více než ta naše, z těch či 
oněch důvodů. Když nám 
někdo bere košili, dát mu 
i kabát. Ale ruku na srdce, 
kunštátský kostel je stejně 
nejkrásnější, tak proč si 
s tím lámat hlavu. Nápa-
ditost je nakonec biblická 
vlastnost. Pán Ježíš přece 
s výtkou poznamenává, že 
synové světa jsou k sobě 
navzájem prozíravější než 
synové světla. Možná by-
chom příště mohli vylepit 
i plakáty.

-hh-

Společná věc

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

V rámci příprav na 1150. 
výročí příchodu sv. Cyrila a 
Metoděje na Moravu je le-
tošní rok zaměřen na svátost 
biřmování. Možná si ještě 
vzpomínáte, jak jsme v ne-
dávné době četli pastýřský 
list otce biskupa Vojtěcha 
právě na toto téma. Tím se 
otvírá prostor pro otázku, jak 
to bude s biřmováním v naší 
farnosti. Rád bych svou od-
pověď rozdělil do tří odsta-
večků, které budou kopírovat 
tři různé kategorie možných 
zájemců. Podle předběžných 
plánů by se měla slavnost 
spojená s udílením svátosti 
biřmování uskutečnit někdy 
na jaře příštího roku. Od to-
hoto termínu se odvíjí také 
délka přípravy.

První kategorií budou mladí 

od 15 let, jimž příprava začne 
nejlépe někdy po prázdninách. 
Bude probíhat intenzivně kaž-
dý týden, vždy v pátek, až do 
samotné slavnosti.

Druhou kategorii bychom 
mohli spatřovat v těch, kterým 
bylo také 15 roků, jenže už před 
lety, a teď mají za to, že by se 
ve skupině složené převážně z 
teenagerů necítili dobře. Těmto 
nabídneme přípravu zhuštěnou, 
čítající dohromady deset in-
tenzivních setkání s frekvencí 
jednou za měsíc a vyžadující 
poctivější domácí přípravu. O 
dalších podrobnostech budu 
včas informovat.

A teď třetí skupina. O té chci 
mluvit nejvíc. Do té mohou pa-
třit starší osoby či různě nemoc-
ní, zkrátka všichni, kdo nemo-
hou absolvovat jakoukoli formu 
společné přípravy. Ani ti nemusí 
stát před branami svátosti biř-

mování bezradní. Pro letošek 
dal otec biskup dovolení všem 
farářům, aby mohli svým farní-
kům tuto svátost udělit. Překáž-
kou tak nemusí být vyšší věk, 
neuspokojivý zdravotní stav či 
jiné vnější nesnáze. Podle doho-
dy je možné vytvořit individu-
ální podmínky. Proto vyzývám 
všechny, kteří by mohli patřit 
do této třetí skupiny, aby se mi 
sami nebo prostřednictvím blíz-
kých ozvali. Svátost biřmování 
totiž není nějaký nadstandard, 
nýbrž povinná výbava každého 
křesťana, a spolu se křtem a 
eucharistií tvoří trojici svátostí 
„uvedení“ do křesťanského ži-
vota. Každý manžel, manželka, 
kmotr, kmotra a další mají být 
podle ustanovení církevního 
práva biřmovaní. Dokonce i 
těsně před smrtí má přijetí této 
svátosti svůj hluboký duchovní 
smysl. 

A MŮŽE SE VINŠOVAT. Ministranti v Sebranicích museli v neděli 11. března vedle liturgických knih 
ohlídat i dárky ke třicetinám P. Tomáše. FOTO: Jiří Votoček.



Tak by mohlo znít motto 
letošních postních putování. 
Mám na mysli tradiční pěší 
křížovou cestu do Sebranic 
a noční putování, které ten-
tokráte mělo zakončení ve 
Zbraslavci. (I když bylo ještě 
potřeba nakonec stejně dojít 
po svých až domů). Cesta 
tam tak přímá nebyla. Po-
chopitelně, to by nás zaprvé 
nebavilo a za druhé by nám 
ani tolik nechutnalo připrave-
né občerstvení, na které jsme 
se takto mnohem více těšili. 
Cestou jsme prošli kolem 
tří kapliček – sychotínské, 
hlubocké a kunické. U každé 
krátké zastavení se zastave-
ním křížové cesty, mezi nimi 
příjemná chůze po cestách, 
po kterých jsem nikdy nešla 
a kde za dne musí být určitě 
nádherný výhled. U té čtvrté 
kaple ve Zbraslavci – mše 
svatá   a agapé – hostina s lás-
kou zbraslavských dobrodin-
ců připravená. Podtrženo 
sečteno: 30 poutníků, cca 13 
kilometrů, 4 kaple, 5 zasta-
vení z křížové cesty a 4 ho-
dinky na čerstvém vzduchu a 
v milé společnosti. Člověk 
vlastně nemusí hledat nové a 
neznámé cíle, aby mohl zažít 

zajímavou výpravu. Tolik 
tedy k pátku 23. března. 

V neděli března 25. vydá-
vají se na pochod celé rodiny 
a stopadesátihlavý had budí 
nemalou pozornost v ulicích 
městečka. Koná se křížová 
cesta do Sebranic. Cíl je 
tentokráte předem známý, 
jinak je tomu opět s vlastní 
cestou. Člověk by myslel, 
že už to nejde jinudy, ale 
opak je pravdou. Tudy jsem 

do Sebranic ještě nešla a 
z ohlasu jiných vidím, že ne-
jsem sama. Příjemné mírné 
klesání s krásnými výhledy. 
Až teď mi dochází, jak se 
Sebranice a kostel Panny 
Marie podobají jiný poutním 
místům. I když dnešní pohled 
poněkud kazí továrna Alps a 
silo ve Skalici. K tomu nád-
herné počasí, zajímavé texty 
křížové cesty, kterou letos 
díky ozvučení, slyší všichni a 

navíc program pro děti, takže 
rodiče mohou v klidu roz-
jímat a relaxovat. Na závěr  
srdečné přijetí a občerstvení 
všech hlav v Sebranicích. 
Vše s úsměvem, klobouk 
dolů, já bych se tedy tolika-
hlavého hada obávala. Když 
to opět shrnu: 150 poutníků, 

kilometrů cca 5, ale zato 
všech 14 zastavení, to vše za 
dvě hodinky a z kopce. 

Srdečné díky všem dobro-
volníkům, občerstvovatelům 
a organizátorům. Bohu díky.

Co říci na závěr? Od té 
doby, co si pan farář pořídil 
mapu Halasova Kunštátska, 
vydává se čas od času zkou-
mat okolí svého působiště a 
nalézá tak pro mnohé z nás, 
kteří trošičku setrváváme na 
těch starých a ušlapaných 
cestách, netušené cesty. 
A mám takové tušení, že 
podobně je tomu i s jeho 
duchovním vedením našich 
kroků k cíly, který všichni 
dobře známeJ. Možná, že 
by se ten článeček měl spíše 
jmenovat  s Tomášem Kou-
malem za Kristem stokrát 
jinak.

Monika Lepková

Ke známým cílům novými cestami. Postní doba byla opět spojena s chůzí

KŘÍŽOVÁ CESTA DO SEBRANIC 2012. FOTO: J. Suchomel

P. Tomáš Koumal 
oslavil kulatiny
Třicáté narozeniny kun-
štátského faráře Tomáše 
Koumala nezůstaly utaje-
ny a v neděli 11. března 
po mši svaté v Kunštátě i 
v Sebranicích obstoupily 
čerstvého  jubilanta dele-
gace gratulantů. 

Ve větší z obou farností se 
milého úkolu zhostili Josef 
Mágr a Romana Suchome-
lová. Jménem farního spo-
lečenství poděkovali knězi 
za jeho službu a popřáli, aby 
i nadále šel životem věrně v 
Kristových stopách. Mimo 
to mu předali kytici třiceti 
růží, navigační systém do 
auta a poukázku na nákup 
kancelářského křesla pro 
příjemné a zdravé sezení při 
práci.

-red-
TŘI RŮŽE BYLY ČERVENÉ na znamení třech roků v Kunštátě. 
FOTO: Jiří Suchomel

POŘAD BOHOSLUŽEB 
O VELIKONOCÍCH

Zelený čtvrtek 5. dubna
17:00 mše. sv. Sebranice

18:30 mše sv. Kunštát

Velký pátek 6. dubna
7:00 ranní chvály Kunštát

15:00 křížová cesta Kunštát
17:00 obřady Sebranice
18:30 obřady Kunštát

Bílá sobota + vigilie
7. dubna

7:00 ranní chvály Kunštát
20:00 mše sv. Sebranice
22:00 mše sv. Kunštát

Neděle Zmrtvýchvstání
8. dubna

8:00 a 11:00 mše. sv. Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice

Velikonoční pondělí
9. dubna

8:00 mše sv. Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice



Sebranické perly
Tentokrát začněme tím, co 
nás čeká. Perlou nejen se-
branické farnosti, ale celého 
křesťanství jako takového, 
je Ježíšovo zmrtvýchvstání. 
Jeho oslava i prožití toho, 
co mu předcházelo, nás 
čeká během velikonočních 
obřadů a těchto pár řádků 
je možné vnímat také jako 
pozvání na jednotlivé dny 
velikonočního třídenní.

Nahlédněme nyní do kro-
niky, jak Velikonoce ve far-
nosti probíhaly v roce 1930: 
„Sv. misie konána ve sv. 
týden 13.− 20. IV. dvěma dp. 
missionáři z Velehradu. Dle 
úsudku jejich se pěkně vy-
dařila. Návštěva pobožností 
byla slušná, u sv. zpovědi  
bylo 1100, u sv. přijímání na 
2000 lidí. V pondělí veliko-
noční měl P. Koláček ještě 
kázání a ranní, načež odejel. 
Odpoledne byla ještě slav-
nost dušičková za zemřelé. 
Na hřbitově kázal P. Dreisei-
tel o významu hrobů a naší 
povinnosti k zemřelým.“ 

Ačkoli jsou to počty tro-
chu jiné, než na které jsme 
zvyklí, zápis z roku 1943 
ještě graduje: „Tohoto roku 
konečně po třinácti letech 
konány sv. misie. Předchá-
zela příprava na křesťan-
ských cvičeních ve všech 
přifařených obcích. Přijeli 
dva kněží z Tovaryšstva Je-
žížova ze sv. Hostýna. Účast 
dle svědectví účastníků sv. 
misie r. 1930 byla daleko 
větší a večer při slavnos-
tech (čtvrtek, pátek, sobota, 
neděle) ani kostel nestačil. 
Ke zpovědi přistoupilo 1340 
penitentů a k sv. přijímání 
2548.“ 

Asi nezapomenutelný zá-
žitek měl i tehdejší duchovní 
správce P. Kozlíček. Shrnul 
jej sice do jedné věty, ale 
mluví jasně a výstižně. Lze 
ji také použít i jako přání 
k velikonočním svátkům 
„Bylo to opravdové vzkříše-
ní celé farnosti.“

připravil Jiří Votoček

 sebráno v Sebranicích

V sobotu 17. března proběh-
lo z iniciativy otce Tomáše 
na kunštátské faře setkání 
akolytů. Akolyta je ten, kte-
rý pomáhá jako mimořádný 
přisluhovatel s podáváním 
svátosti oltářní, případně 
ji nosí nemocným anebo, 
není-li přítomem kněz ani 
jáhen, vede bohoslužbu 
slova. Celkem se nás sešlo 
osm, pět akolytů z kunštát-
ské  farnosti a tři z farnosti 
Sebranice. 

Naše setkání jsme zahájili 
slavením společné mše sva-
té a poté nás na faře čekala 
vydatná a plnohodnotná sní-
daně. Pak už následoval sled 
přednášek. Prvním, který se 
ujal slova, byl Marek Lepka. 

Velmi pečlivě si připravil téma 
o eucharistii, připomněl místa 
z bible, kde je eucharistie zmí-
něna. Druhým přednášejícím 
byl Tomáš Koumal, který mlu-
vil o praktické části podávání 
svatého přijímání. Zdůraznil, 
že všechny úkony při podává-
ní mají svůj řád a svoji formu 
a připomněl pravidla, jak se 
pohybovat v liturgickém pro-
storu, jak otvírat svatostánek, 
na které místo oltáře položit 
ciborium (kalich s hostiemi), 
jak čistit kalich a patenu, jak 
skládat purifikatorium (látka 
sloužící k čištění kalicha a pa-
teny) apod. A mimo to nás otec 
Tomáš poučil, jak se zachovat
v situaci, když hostie při podá-
vání upadne na zem. V tomto 

případě kněz nebo akolyta 
bere hostii zpět k sobě. Při po-
dávání na ruku, se má hostie 
přijmout co nejdříve, čelem ke 
svatostánku a ne až při chůzi 
zpět na místo. 

Setkání jsme zakončili spo-
lečným obědem.

Od pana faráře jsme dostali 
několik knih týkajících se té-
matu eucharistie. Z knihy Síla 
eucharistie uvádím část mod-
litby, která se mi velice líbila: 
„Prosím tě Pane, abys nám 
dal svou milost a otevřel naše 
srdce, abychom byli schopni 
porozumět, jaká síla se skrý-
vá v eucharistickém pokrmu, 
abychom se jí otevřeli, přijali 
ji a žili z ní.

Tomáš Videman

Půldenní soustředění mířilo na eucharistii

Středeční podvečer uprostřed 
března byl spojen se silným 
rozprouděním jarní mízy na 
sebranické faře, neboť byl 
nejvyšší čas zjistit a napláno-
vat, která větev farního života 
bude nasazovat na květ a kde 
bude naopak ponecháno spící 
očko. Otec Tomáš (cvakaje 
zahradnickými nůžkami) 
v úvodu naznačil, jak bude 
letos zastřižena koruna. Okolo 
korun se totiž mnohé aktivity 
točí – jako například realizace 
zajištění statiky klenby kos-
tela. Jelikož není příliš velká 
šance získat v letošním roce 
prostředky na provedení, je 
příležitost přemýšlet o vy-
budování schodů ve svahu a 
přístupových cest k prostoru 
za farou, včetně zahradnic-

kých úprav. To je určitě dobrá 
příležitost pro farní duchovní 
obnovu s tematikou mužské 
spirituality po vzoru hesla 
„Modli se a pracuj“ aneb „Ora 
et labora“, jak praví latiny 
znalí farníci. 

U dalších akcí je dobré 
už nyní udělat poznámku do 
rodinného kalendáře. Týká 
se to ukončení dětských mší 
sv. s táborákem (ve čtvrtek 
7. června) a farního dne (v 
neděli 10. června). Cimbálka 
je zarezervovaná, program se 
ladí a řízky přibývají na váze. 
Zapomenout by se nemělo ani 
na Noc kostelů, která letos 
vychází na pátek 1. června. 
Příprava a zajištění programu 
jsou výzvou i příležitostí pro 
celou farnost.

Co se týče novinek, tak 
kladně byly hodnoceny pon-
dělní hovory o víře pro do-
spělé. Jedná se o nový světlý 
a nadějný bod ve všedním ži-
votě farnosti. Při této aktivitě 
už také otec Tomáš nenápadně 
rozběhl další záměr, a to za-
ložení menší farní knihovny. 
Zatím je sice vše co dovezl 
půjčené, ale pokud přibude 
počet svazků a nepřestane 
zájem čtenářů, bude mít fara 
to, co k ní vždy patřilo – fun-
gující knihovnu. Závěrečným 
bodem setkání (na přání laic-
kých členů rady) byl přehled 
darů obdržených ke kulatinám 
duchovního správce. Za se-
branickou farnost je připojena 
fotodokumentace (na 1. str.).

-jiv-

Jarní míza se rozproudila aneb setkání farní rady

AKOLYTÉ Z KUNŠTÁTU A SEBRANIC. FOTO: Jiří Votoček
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HOVORY O VÍŘE 
(V SEBRANICÍCH)

pondělí 2. dubna od 19:00 
fara Sebranice

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ 
RADY

čtvrtek 12. dubna od 19:30
fara Kunštát

VELKÝ PŘEDPOUŤOVÝ 
ÚKLID KOSTELA

čtvrtek 3. května od 16:00

Farní rada: Volná neděle pro farní den bude až v červnu

POUTNÍ SLAVNOST
SV. STANISLAVA

neděle 6. května
mše sv. v 8:00 a v 11:00

PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ
POUTNÍKŮ DO ŘÍMA

sobota 21. dubna
v 18:00 na faře

POŽEHNÁNÍ 
CYKLISTŮM A MALÝ 

CYKLOVÝLET

neděle 15. dubna 
po mši sv. v 11:00

(termín platí, pokud bude 
slušné počasí) 

MŠE SVATÁ 
U HASIČSKÉ ZBROJNICE 

POŽEHNÁNÍ 
HASIČSKÉHO AUTA

neděle 29. dubna v 11:00

VÝHLED NA DALŠÍ 
OBDOBÍ

8. května – pěší pouť 
rodin

13. května – první svaté 
přijímání dětí v Kunštátě
1. června – Noc kostelů 
10. června – farní den 

v Sebranicích
17. června – farní den 

v Kunštátě

Na první svaté přijímání se připravuje 16 dětí
Přijmout někoho nebo něco 
znamená, že proběhne pro-
ces výměny mezi darujícím 
a obdarovávaným. Nutným 
předpokladem celého pro-
cesu je tu existence daru, 
štědrosti a také připravenost 
dar přijmout. Cílem našeho 
prožívání postní doby má být 
obrazně řečeno očištění srdce, 
aby mohla volně proudit krev 
naší víry – láska. Podařilo se 
nám vyndat nějaké svoje trá-
my (obavy, nedůvěra, strach, 
sobectví, lenost, poživačnost, 
pýcha?) nebo jen stále dokola 
někomu vybíráme třísky? Po-

kud jsme s trámy ani nehnuli, 
budeme mít místo přijmout  
velikonoční radost? Ještě 
že náš nebeský Zdroj nemá 
hlavní uzávěr, a že mu nikdy 
nedojde trpělivost. Dostává-
me stále další a další příleži-
tosti. Jednou z nich může být 
pro nás i pro farnost v březnu 
zahájená příprava na první 
svaté přijímání.

Samotná slavnost dětí, 
které se připravují a přistoupí 
poprvé ke stolu Páně, bude 
13. května. Do té doby budou 
děti chodit i s rodiči na faru 
na přípravu každou středu 

v pět hodin a v kostele bu-
deme na nástěnce brzy vidět 
jejich jména a fotografi e... To 
jsou ta viditelná znamení, že 
se něco děje, ale pak by se 
mělo dít ještě něco mezi Bo-
žím lidem. Kromě zvědavosti 
také chuť modlit se za děti, 
obětovat se za ně, myslet 
na ně, povzbuzovat je, přát 
jim vytrvalost, doprovázet 
je. Přijmout svůj maličký díl 
zodpovědnosti za to, co se 
odehrává. Ať nám to prosím 
v radosti Velikonoc nezapad-
ne.

-ik-

Farní rada se sešla ve čtvrtek 
8. března. Večer proběhl v 
příjemné atmosféře nadchá-
zejících narozenin pana fará-
ře. K dobré náladě přispělo 
i zjištění, že kalendář je do 
prázdnin už téměř zaplněný 
akcemi a není tedy potřeba 
nic moc vymýšlet. Téměř to 
vypadalo, že nebude ani vol-
ný termín pro oblíbené noční 
postní putování – nebo že by 
se letos panu faráři už nikam 
nechtělo? Ale přemluvili 
jsme ho. A další termíny už 
šly za sebou jako apoštolé na 
orloji. Putování do Sebranic, 
Květná neděle, velikonoční 

třídenní a jsme hnedle v půli 
dubna. 15 dubna žehnání 
kol, potom kupodivu týden 
nic a už se hlásí 29. dubna 
hasičská pouť, následuje 
pouť kunštátská 6. května, 8. 
května pouť rodin. 13. kvě-
ten se jeví jako nejvhodnější 
pro první svaté přijímání, 
protože potom už se odjíždí 
do Říma a 1. června bude 
Noc kostelů. Z toho všeho 
vyplývá, že Farní den bude 
letos až v polovině června. 
Snad mu to prospěje a mož-
ná by se mohlo tentokráte 
tančit až do noci. Protože 
to bude pravděpodobně po-

slední větší plánovaná akce 
do prázdnin, když nepočí-
táme předávání vysvědčení 
z náboženství a závěrečnou 
mši svatou pro děti s rodiči, 
výlet pro rodiny dětí, které 
šly k prvnímu svatému při-
jímaní atd. Zvažovali jsme 
také, zda uspořádat na faře 
burzu dětského oblečení a 
sportovního vybavení, ne-
padlo žádné rozhodnutí, pro-
zatím. Na prázdniny potom 
zvažujeme nějaké promítání 
na dvoře, ale to bude teprve 
upřesněné. Příští farní rada 
zasedne 12.dubna.

-red-

JEŠTĚ ŠEST TÝDNŮ. Většina dětí, které půjdou 13. května poprvé ke svatému přijímání, 
byla v březnu představena farníkům. FOTO: Petr Sojka

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
NA ZÁMKU V KAPLI           

SV. JOSEFA
úterý 1. května v 16:00


