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Ti z vás, kteří přišli oslavit 
Farní den, měli možnost se-
tkat se hned s několika sva-
tými současně, skoro jako 
v nebi. Matěj a Jakub nás 
lákali na řeznické speciality, 
Urban nabízel nápoj z vinné 
révy, konkurenti Václav a 
Augustin nápoj z chmele, 
abstinent Don Bosco ko-
ordinoval soutěže. A nad 
vším dohlížel Vít – patron 
komediantů. Milí hosté, 
respektive pořadatelé, nic-
méně nebyli to naši domácí. 
Stanislav zůstal v kostele a ti 
další? Vzpomněli bychom si 
vůbec na ostatní členy farní 
rodiny, kterým jsou zasvěce-
ny přilehlé kapličky? Přišlo 
léto a s ním i doba poutí, je-
dinečná příležitost naše farní 
svaté lépe poznat. V Hlu-
bokém můžeme navštívit 
Cyrila a Metoděje, patrony 
Evropy a všech slovanských 
národů. Užitečná informace 
na léto – bývají vzýváni jako 
záštita v bouři. V Rudce je-
dinou kapli sdílejí Florián 
a Marie Magdalská.  Prvně 
zmíněný je také považován 
za ochránce proti suchu, 
ohni, povodním a neúrodě. 
A pak je to už velmi jedno-
duché. Kaple v Sychotínu, 
Touboři a Zbraslavci jsou 
zasvěceny Panně Marii. 
Obracejme se často na svaté 
domácí i přespolní, jsou to 
prostě osvědčení společníci 
do nejrůznějších situací. 
Snad by se Jan Skácel ne-
zlobil nad svými pozměně-
nými verši: „Stále jsou naši 
svatí s námi a nikdy vlastně 
nejsme sami.“

-ah-

Naši svatí

 sloupek

 slovo na úvod

P. Tomáš Koumal končí 
službu ve farnostech Kunštát 
a Sebranice – brněnský bis-
kup ho po třech letech posílá 
na postgraduální studium do 
Říma. I tam sice školní rok 
začne až po prázdninách, ale 
nástup nového kněze je plá-
nován už na začátek srpna. 
Dva týdny před stěhováním 
jsme se otce Tomáše ptali:

■ Ježíš svou pastorační 
práci zahájil ve třiceti le-
tech. Ty ji ve stejném věku 
přerušuješ. Mrzí tě to?

Při zpětném ohlédnutí za 
svým dosavadním životem 
vidím, že můj život si pevnou 
rukou řídí sám Bůh. Někdy 
mu to svými rozhodnutími 
komplikuji, jindy docela spo-

lupracuji. Ale věřím mu. A 
už jsem poznal, že když mi 
něco bere, pak proto, že to asi 
nepotřebuju, nebo mi to škodí, 
nebo proto, že mi chce dát víc. 
A stejně tak všem lidem. 
■ Když si představím 
množství tvých dnešních 
aktivit – od výuky ná-
boženství přes výjezdy 
s mládeží nebo přípravy 
snoubenců a rodičů, až po 
shánění peněz na opravy 
kostelů a kaplí – říkám si, 
že čistě studijní pobyt v Ří-
mě bude hotová selanka…

O svém budoucím studiu 
nemám zatím konkrétnějších 
zpráv. Každopádně do toho 
chci dát všechno. Jako si 
nedokážu představit, že bych 
při farářování ještě studoval, 

protože bych obojí dělal jen 
nějak napůl, tak zase naopak 
chci i naplno využít mož-
ností, které nabízí zahraniční 
studium. Mezi lidmi a s lidmi 
jsem ale rád, takže společnost 
jen skript, počítače a profeso-
rů nebude pro mě tak idylická, 
jak se na první pohled zdá.
■ Pan biskup tě posílá stu-
dovat katechetiku na Sale-
siánské univerzitě. Ví se už 
přesněji na jak dlouho a za 
jakým účelem?

Katechetika je část teologie, 
která se zabývá předáváním 
víry a dalším vzděláváním ve 
víře napříč generacemi. Tento 
obor bych měl studovat pro 
začátek tři roky, pokud by se 
to zdálo nezbytné, tak i déle. 
(Pokračování na poslední str.) 

JAN ČERNČICKÝ Z KÁCOVA, ŠTĚPÁN SCHMIDT Z  FREIHOFFENU A KAREL BENE-
DIKT Z LAMBERGA. Tři hosté letošní Noci kostelů v Kunštátě. Více uvnitř listu.

Kunštát a Sebranice si beru s sebou



Do třetice všeho dobrého 
otevřely oba kunštátské kos-
tely i letos svoje dveře do 
červnové Noci kostelů. Této 
možnosti využilo asi 150 
návštěvníků. Ti vedle tra-
diční prohlídky věže mohli 
nahlédnout i na nově opra-
vené krovy, v kostele byly 
k dispozici staré matriky a 
výstava svatých obrázků.  
Po celou dobu probíhal také 
osvědčený program: koncert  
scholy, varhanní koncert, 
četba z Písma, modlitba za 
město s požehnáním. No-
vinkou bylo připomenutí 
tří bývalých majitelů kun-
štátského zámku, kteří jsou 
v našem kostele pohřbeni a 
kteří na okamžik vystoupili 
ze svých náhrobků a podělili 
se s námi o svoje životní 
osudy. Jaká bude příští Noc 
kostelů, nevíme. Některých 
z vás jsme se ale zeptali:

Co vám přinesla letošní Noc 
kostelů v naší farnosti?

Zdeněk Wetter, starosta
Pocit sounáležitosti s ostat-
ními účastníky akce umoc-
něný prostředím kostela. 
Možná to zní nadneseně, ale 
já to cítil. Dále mi noc kos-
telů přinesla několik hodin 
strávených společně s mojí 
ženou povídáním si o všem 
a o ničem – už si takových 
chvilek začínáme vážit. A na 
závěr úžasný koncert a mod-
litba za město, emotivně 
silný zážitek, který si ještě 
dnes dokážeme vybavit. 
Jsme moc rádi, že jsme byli 
při tom.

Radim Štěpán, kastelán
Letošní noc kostelů v kun-
štátské farnosti mně přinesla 
nevšední, velmi příjemný 
zážitek, který jsem si mohl 
díky společnosti zhmotně-
lých šlechtických držitelů 
kunštátského panství prožít, 
a to hned dvakrát, ve farním 
kostele sv. Stanislava. Tímto 
vzdávám dík všem, kteří se 
na letošní koncepci a rea-
lizaci Noci kostelů v naši 
farnosti podíleli.

 anketa
Co již dávní proroci lidem 
zvěstovali. To bylo letošní 
téma, o kterém mluvil otec 
Tomáš v úterních zamyšle-
ních nad Písmem.

Proroci jsou postavy z 
dávné minulosti. Jejich slova 
jsou zachycena ve Starém 
zákoně v Bibli. Nejsou to 
věštci budoucnosti, ale lidé z 
masa a krve, kteří pranýřují 
společnost své doby. Zastávají 
se lidské důstojnosti, chrání 
utlačované, prosazují sprave-
dlnost, vyzývají k obrácení z 
lhostejnosti, bludu a hříchu. 
A protože každá vina má své 

důsledky, mluví proroci o 
přicházejícím soudu a trestu. 
Přinášejí také útěchu, že Boží 
láska dokáže odpustit i nejtěž-
ší hřích.

A tak k nám při čtení evan-
gelia promlouvají starozákon-
ní proroci o potížích tehdejší 
doby, které se v mnohých 
rysech podobají současnosti. 
Izraelští proroci nepůsobí z 
vlastního popudu, nýbrž na 
základě svého blízkého vztahu 
k Bohu. Iniciativa vychází jen 
od Boha a oni se cítí nepři-
praveni a většinou se vzpouzí 
Boží výzvě, která jim kříží 

vlastní životní plány. Lidé je 
špatně chápou, odmítají, cho-
vají se nepřátelsky. I my máme 
zkušenost, že při kritice nará-
žíme na odpor. Jenom vědět, 
jestli prosazuji Boží vůli. Ne-
chci být špatným prorokem. 

Koho by zajímalo podrobné 
vyprávění s úryvky proroků, 
mají je všichni účastníci úter-
ních setkání založené. Ale nej-
lepší je poslechnout si otce To-
máše. Jeho trpělivost a smysl 
pro humor zanechají v každém 
alespoň kousek vědomostí a 
přehledu o starozákonní době.

Marta Pitnerová

Biblické úterní večery patřily letos prorokům

Trochu později než obvykle, 
ale přesto jsme opět mohli 
prožít svátek naší farnosti 
– farní den. Zahájen byl spo-
lečnou mší svatou, dopro-
vázenou slavnostními pří-
mluvami a zpěvem místního 
chrámového sboru. Poté již 
následoval oběd na farním 
dvoře a od dvou hodin i do-
provodný program.

Celé odpoledne se neslo 
ve stejném tématickém duchu 
jako středeční dětské mše, 
tedy životy svatých. Párky 
nám opékali svatý Jakub  
s Matějem, jakožto patroni 
uzenářů. Víno naléval svatý 
Urban. Patroni pivovarníků 
svatý Václav a svatý  Augustin 
nás zase obsloužili u výčepu. 
Marta, Marie a Maří Mag-

daléna ochotně naporcovaly 
slavnostní oběd. Don Bosco 
dohlédl na řádný průběh farní-
ho fotbalu a patron komedian-
tů svatý Vít, i když v ženském 
těle, se ujal moderování celé-
ho odpoledne.

Každý si přišel na své – ně-
kdo si rád poslechl skvělou 
hudbu v podání křesťanské 
skupiny Paprsky, jiný si zahrál 
fotbal. Tentokrát probíhaly  
zápasy ženatí versus svobodní 
a scholka versus ministranti. 
Povzbuzování manželek a 
dětí  vybičovalo tým ženatých 
k heroickém výkonu, přesto 
mládí vyhrálo, ale jen o gól. 
Na řadu přišly také soutěže. 
Kolem dvaceti vzorků bylo 
přihlášeno do soutěže o nej-
lepší koláč a smysly odborné 

poroty určily ten nejchutnější. 
Vyluštili jsme kvíz o svatých 
a jejich atributech. Velice 
zajímavá byla seznamovací 
hra, při které se muselo najít 
co nejvíc lidí stejného jména. 
Nejoblíbenější mužské jméno 
naší farnosti je Josef, ale jas-
ným vítězem se stalo jméno 
Marie. Navečer přišla na řadu 
hudba k tanci i poslechu v po-
dání pana Bednáře.

Počasí nám přálo, bylo tep-
lo a celý den  svítilo sluníčko, 
před kterým jsme se schová-
vali pod několika nachysta-
nými slunečníky, tím pádem 
jsme měli k sobě blíž a mohli 
jsme si dobře popovídat.

Kdo to letos nestihl, určitě 
se může těšit na příští rok.

Helena Videmanová

Farnost slavila svůj den. Už podesáté 
LETOS SE SVATÝMI. Důležitou roli při červnovém Farním dnu sehrál „obslužný personál“.



 sebráno v Sebranicích

Farní den v Sebranicích
V neděli 10. června se ko-
nal v Sebranicích farní den. 
Začalo se ráno mší svatou, 
po které následovalo pohoš-
tění v podobě nejrůznějších 
druhů zákusků, vína, piva 
a samozřejmě i nealkoho-
lických nápojů pro děti a 
řidiče. Už v dopoledních 
hodinách byl dětmi nejví-
ce oblíbený skákací hrad 
či trampolína a vůbec jim 
nevadilo, že každou chvíli 
přišla nějaká ta přeháňka. 
Pro ostatní už to tak pří-
jemné nebylo, protože se 
neustále stěhovaly lavičky 
z venku na faru a po dešti 
zase zpět.

Počasí se neumoudřilo ani po 
společném obědě a přicháze-
la jedna přeháňka za druhou. 
I tak jsme ale prožili příjem-
né odpoledne, ke kterému 
přispěl i poslech cimbálové 
muziky, taneční vystoupení 
skupiny Sebránci a pohád-
kový muzikál O dvanácti 
měsíčkách. Pro děti byly 
připraveny různé atrakce, 
nejvíce je zaujala již zmi-
ňovaná trampolína, skákací 
hrad či jízda na koni. Malo-
vání obrázků a ornamentů na 
obličeje dětí přispělo k tomu, 
že večer z farního dne odešel 
nejeden Spiderman.

Aneta Konečná

„Co se to děje? Proč zvoní 
zvony dnes, v pátek?“ „Ty 
jsi o tom ještě neslyšel? 
Vždyť dneska je přece Noc 
kostelů!“ „No ano, už si 
vzpomínám! Půjdeme se 
tam podívat?“ I takhle moh-
la vypadat prvního června 
konverzace v některé z rodin 
v naší farnosti. A že nás v 
kostele bylo opravdu hodně 
– věřící i nevěřící, zkrátka 
všichni, které přilákala zvě-
davost.

A co všechno mohl člověk, 
který přišel do našeho kostela, 
vidět? Ty silnější povahy zača-
ly výstupem na věž, na které 
obdivovaly nejen nádherný 
výhled (místy trošku „mokřej-
ší“ a také šedivější, ale přesto 
úchvatný), ale i velké zvony, 
krásné starobylé hodiny a 
také pohled na kostelní kopuli 
– ovšem z druhé strany, než je 
obvyklé.

Poté, co si návštěvník vše 
prohlédl a také se mu poda-
řilo rozdýchat menší infarkt 
způsobený nenadálým tluko-
tem kladiv do věžních zvonů, 
se mohl vydat na cestu zpát-
ky. Pro ještě lepší vzpama-
tování posloužila naše farní 
kavárna, do které se všichni 
rádi přišli občerstvit a také 
trochu ohřát. Po občerstvení 

fyzickém ale přišlo i to du-
chovní – a to při návštěvě 
samotného kostela. Ti, co ne-
měli schodů ještě pořád dost, 
se mohli podívat třeba na kůr 
nebo do kazatelny, ti ostatní 
mohli třeba jen usednout do 
lavice. A bylo se na co dívat! 
Už v sedm hodin totiž začala 
premiéra Farního filmového 

dokumentu, na který je Pan-
na Maria Sebranická jistě 
pyšná – proto ho také uvedla 
krátkým slovem.

Tento dokument všem 
krásně přiblížil dění v naší 
farnosti – od prvního svatého 
přijímání přes pouť do Izraele 
a pánskou jízdu na Fryšavě, až 
po nedávnou návštěvu jáhna a 
kadeřníka Jana Špilara a jeho 
přednášku obohacenou vyni-
kajícím hereckým výkonem.

Za chvíli (po večerníčku i 
detektivce) nás svým zpěvem  
potěšila schola a scholka 

– vícegenerační koncert, který 
pojmul písně známé i nezná-
mé. Všem se moc líbil a také 
byl náležitě oceněn dlouhým 
potleskem.

Asi nejzáhadnější částí 
programu byla návštěva P. 
Kozlíčka a jeho vypravování 
o shánění kostelních lavic. Z 
kronik a dochovaných doku-
mentů jsme se z vypravová-
vání bývalého duchovního 
správce dověděli, že jejich 
pořizování nebylo zdaleka 
tak jednoduché, jak bychom 
očekávali. Nejen těžký výběr 
z několika druhů lavic, ale 
i zastavení peněz v bance 
jejich osud značně zkompli-
kovaly. Zaplať Pán Bůh, že 
se nakonec vše podařilo a 
my dnes můžeme v kostele 
pohodlně sedět.

Na závěr se ukázal i pan 
farář a společně jsme se po-
modlili za celou naši farnost.

Myslím, že Noc kostelů 
se všem velmi líbila, pro-
gram se vydařil a počasí se 
nakonec také umoudřilo. 
Určitě patří velký dík všem, 
kteří se na přípravě této akce 
podíleli, ale ten největší dík 
nepatří nikomu jinému než 
Pánu Bohu – bez toho by to 
přece nešlo!

Markéta Mynaříková

V kostele i za tmy? Proč ne

FILM O ŽIVOTĚ FARNOSTI zaplnil 1. června kostelní lavice.

Sebranická Noc kostelů nabídla věžní výstup i návštěvu P. Kozlíčka

Pavel a Blanka Kašparovi
Letošní rok byla naše pre-
miéra Noci kostelů. Z dří-
vějších let jsme od našich 
známých, co nechodí do 
kostela, slyšeli, že se jedna o 
opravdu zajímavou akci, že 
bychom si to neměli nechat 
ujít a že ji určitě doporučují 
každému.

Letos byl program pečlivě 
připraven. Slavnostní mše, po-
stavy vystupující z náhrobních 
kamenů, koncert nebo pro-
hlídka zvonice s výhledem na 
Kunštát byly opravdu nevšed-
ním zážitkem, který předčil 
očekávání  a byli jsme rádi, že 
jsme se nechali zlákat.

Chtěli bychom velmi ocenit 
představení tří historických 
postav, které vystoupily v do-
bových kostýmech a poutavě 
nám přiblížily historii kun-
štátského panství. Uvědomili 
jsme si, jak kunštátská farnost 
a kostel byly dříve neodmysli-
telně  spojeny s veřejným ži-
votem tohoto kraje. Už nyní se 
těšíme na další Noc kostelů.

Romana Suchomelová
Noc kostelů pro mě zna-
menala možnost nahléd-
nutí ostatních lidí do naší 
farnosti. Byla odrazem 
snahy nás farníků, přijímat 
kohokoli, kdo k nám přijde. 
Pro mě to byla krásná akce 
s okamžiky zklidnění a pří-
ležitosti se na chvíli zastavit 
a zamyslet.

Asi nejzáhadnější 
částí programu 
byla návštěva 
P. Kozlíčka 

a jeho vypravování 
o shánění 

kostelních lavic.
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UVEDENÍ NOVÉHO 
FARÁŘE

P. PETRA KOŠULIČE

proběhne 
v neděli 12. srpna  

při mších sv. 
v obou farnostech 

LOUČENÍ S 
P. TOMÁŠEM 
KOUMALEM

Neformální rozlučkový 
večer proběhne

v pátek 3. srpna na faře 
v Sebranicích

a
v pátek 10. srpna na 

farním dvoře v Kunštátě
 
Všichni jsou zváni

Předpokládám, že po návratu 
do vlasti budu znovu farářem 
v nějaké farnosti. Můžu mít 
ale navíc povinnosti na Die-
cézním katechetickém centru 
či při vyučování tohoto oboru. 
To jsou ale pro tuto chvíli jen 
spekulace.
■ Co vlastně pro kněze 
znamená odejít z farnosti 
a předat ji dalšímu. Be-

reš sám sebe jako vojáka, 
který jen ukončuje jednu 
misi a nechává se velitelem 
poslat na další?

Předat farnost neznamená 
jen zkontrolovat podle sou-
pisu farní majetek, matriky, 
smlouvy, razítka, celý seznam 
podepsat a dát do ruky nástup-
ci. Znamená to předat místa 
s jejich kouzlem, lidi s jejich 
povahami, celý kraj s jeho 
atmosférou. Vzít do ruky toho 
a toho člověka, to a to zákoutí, 
s nostalgickou hrdostí dát celý 
ten ranec osob, papírů i vzta-
hů do náruče novému knězi 
a říct: Od teď jsou tvoji. A to 
není vždy úplně snadné. Jenže 
Ježíšova škola nás učí, že vý-
raz „tvoji“ je v těch největších 
uvozovkách, jaké existují. I 
apoštolu Petrovi přece Kristus 
říká: „Pas moje ovce“. Starej 

se o ně, pečuj, rozmazluj, 
laskej, ale jsou pořád moje. A 
stejně tak i Vy všichni nejste 
moji ani tvoji, ale jeho-Kristo-
vi. A to mě uklidňuje.
■ Když jsi se svým ná-
stupcem mluvil o našich 
farnostech, cos mu hlavně 
kladl na srdce?

O těchto věcech spolu 
teprve budeme mluvit. Ale 

chtěl bych mu říct, že víra se 
nehlásá jen od úst k uším, ale 
taky od srdce k srdci.
■ Nový kněz bude muset 
záhy dokončit i řadu roz-
jetých nebo chystaných 
stavebních akcí – opravy 
kostelů na Lipce a v Se-
branicích, kaple ve Zbra-
slavci, stodoly na farním 
dvoře…  Není to na začá-
tek moc velké sousto?

V tomto směru mám sku-
tečně výčitky. Bylo podáno 
kolem desítky žádostí o dotaci 
a budou se realizovat projekty 
za téměř dva miliony korun. 
Většina prací se rozběhne 
teprve v srpnu a září, takže 
zatím to vypadá, že se nic 
neděje. Ale všechny projekty 
jsou finančně pokryty. Nehro-
zí žádné dluhy ani nedostatek. 
Z pohledu zajišťování finanč-

ních prostředků a úspěšnosti 
při podávaných žádostech o 
dotaci patříme mezi absolutní 
špičku v brněnské diecézi. 
V tomto ohledu spoléhám na 
pomoc ochotných laiků, kte-
rým rád některé zkušenosti 
předám a kteří mohou být 
v budoucnu velkou oporou 
každému knězi v našich far-
nostech.

■ Mluvili jste spolu i o tom, 
že kostel sv. Stanislava stá-
le čeká na novou úpravu 
presbytáře a že je v něm 
nástěnná malba, která ně-
koho fascinuje a někoho 
provokuje?

Úprava liturgického pro-
storu se znovu dostane ke 
slovu. Teď se jen na chvilku 
odmlčela, protože se řešily 
naléhavější záležitosti.
■ Kunštát a Sebranice byly 
tvoje první samostatná pů-
sobiště. Co všechno ses tu 
naučil?

Asi všechno. Copak jsem 
něco uměl, když jsem sem 
přišel?
■ Jednou při kázání jsi zmí-
nil, že kněz ve farnosti by 
neměl být všeobecně oblí-
bený, protože to pak svědčí 
o jeho malé náročnosti vůči 

 co nás čeká

druhým? Máš pocit, žes 
tohle v Kunštátě a Sebrani-
cích podcenil? 

Tu neděli, co jsem ohlašo-
val svůj odchod, jste se mě 
zeptali: Je to tvůj nejhorší 
den v životě? Nedokázal 
jsem hned zareagovat, ale 
později jsem o tom přemýš-
lel. To nebyl můj nejhorší 
den, ale naopak ten nej-
krásnější. S faktem, že od-
cházím, jsem se totiž musel 
vypořádat už několik dní či 
hodin předtím. Ale v den, 
kdy jsem tuto pravdu sdě-
loval Vám farníkům, jsem 
cítil  souznění mezi sebou a 
farností jako nikdy předtím. 
Na tom ale nemůže být kněz 
závislý. Nejsmutnější pohled 
je na kněze, který obchází 
s žebráckou holí srdce svých 
farníků a škemrá o trochu lás-
ky. Ježíš byl taky oblíbený, 
měl rád lidi a lidi měli rádi 
jeho. Ale vždy zůstal pevný 
a svobodný. Tady se mám 
pořád co učit.
■ Nakdy plánuješ první 
návštěvu Kunštátu nebo 
Sebranic z Říma?

Já si beru Kunštát a Sebra-
nice s sebou.

-red-
ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V SEBRANICÍCH. Návrat do lavic čeká po letošních 
prázdnínách i P. Tomáše Koumala.


