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Dva papežové

 sloupek

 slovo na úvod

Jeden velký muž českých dějin 
vyslovil velmi zajímavou větu: 
„Světová ekonomická krize je 
zapříčiněna krizí morálky 
lidstva“. Možná si řeknete, 
že bude přednáška o morálce. 
Mě ta věta zaujala hlavně ve 
své základní myšlence: eko-
nomická krize – morální krize 
a vnitřní provázanost těchto 
dvou. Znáte ptáka dodo? Jinak 
je nazýván dronte mauricijský, 
neboli také blboun. Jedná se o 
vyhynulý druh ptáka z ostro-
va Mauricius. Kolonizátoři 
jej vybili v 17. stol., protože 
byl podle jejich názoru ne-
užitečný a zbytečný – proto 
název blboun. Jeho maso bylo 
údajně nepoživatelné a jeho 
vejce taktéž. Podle některých 
vědeckých teorií s vyhynutím 
dronteho došlo také k vyhy-

nutí několika dalších druhů 
zvířat a rostlin. Flóra a fauna 
ostrova se změnila, již není tak 
jedinečná a krásná, jak byla. A 
tato krize stále pokračuje. Pták 
dodo je jen jeden z mnoha pří-
kladů krize ekosystému…

S vyhynutím ptáka Dodo 
došlo k řetězové reakci, která 
neskončila, pokračuje stále dál. 
Myslím si, že v našem životě je 
tomu podobně. Jestliže někde 
ubereme nebo něco vynechá-
me, dojde k řetězové reakci, 
která má své důsledky. Vyne-
cháme-li v životě Boha, nebo 
jej „necháme zemřít“, jak pra-
vil Nietzsche, pak vynecháme 
objektivní měřítko dobra a zla. 
Jestliže neexistuje objektivní 
měřítko, jsme vedeni svými 
pocity a náladami a ty určují, 
co je a není správné. Tehdy 
se pravda stává relativním po-
jmem, každý má svou pravdu, 

každý má svého boha a tedy 
každý má svou morálku. Zde 
nastává moment krize morálky, 
moment krize člověka a krize 
lidstva. A tedy v konečném 
důsledku i krize ekonomická. 
Dochází ke stagnaci, degene-
raci a nakonec krizi.

Již se blížíme polovině 
doby postní a mě to vedlo 
k zamyšlení nad tím, že toto 
období je pro každého z nás 
šancí, abychom dokázali v ži-
votě nepřeskakovat to, co je 
důležité. Ekonomické krizi ne-
zabráníme, ale snadno můžeme 
zabránit stagnaci, degeneraci a 
krizi vlastního života. Půst je 
období, kdy můžeme a máme 
objevit pevné základy svého 
života a tak naplňovat svoje 
lidství jedinečným a neopa-
kovatelným způsobem – dojít 
skrze proměnění ke slávě a k 
zmrtvýchvstání.

PŘÍPRAVA ZAČÍNÁ. Poslední únorová neděle patřila v obou našich farnostech představení dětí, kte-
ré letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání. V sebranickém kostele (na snímku) se na slavnostní 
okamžik chystají čtyři kluci a dvě děvčata. FOTO: J. Votoček.

O čem jiném psát v březnovém 
sloupku, než o tom, že žijeme 
v době, která se zapíše do dějin 
církve. Od první březnové neděle 
neuslyšíme při liturgii ono známé 
„ve společenství s naším papežem 
Benediktem…“ a možná pocítíme 
smutek, že jsme osiřeli. Nevím 
jak vy, ale já s napětím očekávám, 
kdo bude zvolen do čela církve na 
stolec sv. Petra a jsem zvědavá, 
jaké akcenty bude zdůrazňovat. 
Benedikt XVI. svou rezignací 
překvapil mnohé. Že je papež pa-
pežem jednou provždy, byla pro 
mne dosud podobně skálopevná 
jistota jako ta, že se zeměkoule 
točí. A ejhle – zanedlouho bude-
me mít papeže dva – emeritního a 
řádného. Přestože Josef Ratzinger  
musel vědět, jak budou mnozí 
věřící znejistěni, rozhodl se od-
stoupit „pro dobro Církve“. Obdi-
vuji jeho pokoru. On sám se může 
těšit z toho, že bude po šesti stech 
letech prvním pontifikem, který 
bude znát jméno svého nástupce 
a také se seznámí s hodnocením 
historiků svého osm let trvajícího 
pontifikátu. Mým favoritem na 
papeže je filipínský biskup Luis 
Tagle. Tento nejmladší kardinál 
(55 let) s čínskými kořeny je plný 
elánu, vstřícnosti, má velkou váž-
nost pro svůj teologický rozhled, 
který spojuje s citlivostí vůči 
sociální problematice světa. Kri-
tizuje „ukřižování chudých“, moc 
peněz, která „určuje, kdo může 
překonat každou překážku“ a také 
vymizení smyslu pro posvátno a 
jednotu života. Papežem se ale 
vůbec nemusí stát kardinál. Jenže 
podobnou odvahu k neobvyklým 
krokům jako má papež Benedikt 
XVI., jen tak někdo nemá. Mod-
leme se, aby konkláve proběhlo 
podle Božích představ. Ty mohou 
leckdy otřást našimi zaběhnutými 
jistotami – a to je dobře.

-hh-

P. PETR KOŠULIČ



Letní tábory
se blíží

I na letošní rok se ekonomic-
ká rada farnosti snaží připra-
vit několik investičních akcí. 
Kromě opravy fasády kaple 
ve Zbraslavci, o které jsme 
informovali v minulých 
číslech OKNA, je nejdále 
příprava statického zajiš-
tění kostela v Sebranicích. 
Podařilo se získat všechny 
potřebné doklady a byla 
zpracována a řádně podána 
žádost o dotaci z havarijního 
fondu Ministerstva kultury. 
Je vydáno stavební povolení 
i uzavřena smlouva se zho-
tovitelem. Dále se na tomto 
kostele připravuje oprava 
elektroinstalace, topení a 
vnitřní sanační omítky.

Na hřbitovním kostele 
v Kunštátě chceme pokračovat 
v opravě fasády. Rádi bychom 
akci realizovali podobně jako 
v roce minulém, kdy se poda-
řilo sdružit prostředky farnosti 
a města s dotacemi z kraje a 
z programu obce s rozšířenou 
působností.

Pokud bude schválena naše 
žádost o dotaci, tak by letos na 
farním dvoře mohla vzniknout 
opravdová farní klubovna pro 
mládež s prosklenou vstupní 
stěnou, zatepleným podhle-
dem a opravenou elektroinsta-
lací s podlahou a omítkami.

za ERF Petr Sojka

V neděli 24. února jsme 
měli možnost se setkat s P. 
Jiřím Bůžkem z kostela Sv. 
Tomáše v Brně a ještě k to-
mu se dozvědět něco nového 
o svátosti eucharistie.

Co je to eucharistie? Je to 
oběť Těla a Krve Pána Ježíše, 
kterou Pán Ježíš dal učední-
kům při poslední večeři jako 
památku na novou a věčnou 
smlouvu. O ustanovení eu-
charistie se dočteme v Novém 
zákoně (Mt 26,26-28, Mk 
14,22-24, Lk 22,19-20, 1 Kor 
11,23-25).

Ve Starém zákoně před-
znamenává eucharistii veliko-
noční večeře (pascha), kterou 
slavili Židé jako památku na 
vysvobození z otroctví a vy-
jití z Egypta. Tato večeře má 
čtyři pevně dané části. Začí-
ná a končí požehnáním vína, 
večeře se dále skládá z ne-
kvašeného chleba, charosetu, 
kořenové  zeleniny, pečeného 
beránka, hořkých bylin. Také 
naše hostie jsou vyrobeny jen 
z mouky a vody.

Základní forma slavení 
eucharistie zůstala od počát-
ku křesťanství téměř beze 
změn (shromáždění věřících, 

bohoslužba slova, eucharis-
tická bohoslužba s přinášením 
darů, proměňováním a s při-
jímáním). I když k některým 
změnám samozřejmě došlo. 
Pamětníci se ještě pamatují 
na slavení eucharistie, kdy byl 
kněz otočen zády k věřícím 

nebo kdy se mše slavila v la-
tinském jazyce. Po Druhém 
vatikánském koncilu došlo 
k otevření liturgického pro-
storu, kněz je obrácen čelem 
k věřícím, kteří se stávají ak-
tivními účastníky bohoslužby. 

Úplně nové pro mě bylo 
to, že pro nemocné s celiakií 
existují hostie se sníženým 
obsahem lepku, pokud není 
tato hostie k dispozici, přijí-
mají Pána Ježíše ve způsobu 
vína.  A co mě nejvíce oslo-
vilo? Když jsem si uvědomila, 
že eucharistie je nejdůležitější 
Boží dar, který nám byl dán. 
Je pokrmem pro naši duši a 
prohlubuje náš život s Kris-
tem.

Společně strávený čas ute-
kl velmi rychle, vážné chvíle 
střídaly veselé, zbyl čas i na 
otázky a diskusi. Otci Jiřímu 
patří velký dík za poutavé vy-
právění doprovázené názor-
nou prezentací a také za to, že 
si udělal čas a přijel za námi 
do Kunštátu

Eva Kameníková

Odpoledne druhé postní neděle patřilo povídaní o eucharistii 
Do Kunštátu přijel kaplan od sv. Tomáše P. Jiří Bůžek

Pokračuje příprava 
stavebních akcí

Zima se s námi pomalu 
loučí a s ní i sněhové rado-
vánky. Přichází čas těšit se 
na léto a prázdninová dob-
rodružství. Jako každý rok, 
i letos budou pro školáky 
připraveny dva letní tábory. 
Děti od 1. do 4. třídy budou 
mít možnost podívat se Ze 
skříně do pohádky, a to 
v termínu 20. – 26. červen-
ce. Starší školáci se zase 11. 
– 20. července ocitnou ve 
Snu. Oba tábory se usku-
teční v nedaleké Obůrce u 
Blanska. Vedoucí se léta už 
nemohou dočkat. A co vy?

Jana Prudká

Po oznámení odchodu z kos-
telnické služby jsme se A. 
Dobeše staršího zeptali:
■ Jak jste se ke kostelnické 
práci dostal a jak dlouho se 
jí věnoval?

Začalo to po nástupu P. 
Kafky. Tehdy za mnou přišel 
Josef Chvíla a oslovil mě  s 
tím, že mu docházejí síly 
a že by potřeboval pomoc. 
Nakonec jsem u toho zůstal 
přibližně deset let.
■ Co je na té práci nejtěžší?

Je potřeba ji dělat pravidel-
ně a pořádně. Čas se vždycky 
najde, chce to jenom zdraví.
■ Nebude Vám kostelničina 
přece jen chybět?

Určitě bude. Snažil jsem 
se ze všel sil pomoci kněžím 
a farnosti, ale kvůli stáří a ze 
zdravotních důvodů jsem se 
rozhodl skončit. Teď musejí 
nastoupit mladší. Mě čeká 
kostelnický důchod (smích).

-red-

Kostelník A. Dobeš 
ukončil službu

DÍKY. Poděkování za dlouholetou a dobře vykonávanou službu 
kostelníka vyslovil A. Dobešovi P. Košulič. FOTO: J. Suchomel

P. JIŘÍ BŮŽEK



 sebráno v Sebranicích

V neděli 17. února přijal 
pozvání na sebranickou faru 
host z nedalekého Rájce. 
Tamní kněz (původem z Br-
na) P. David Ambrož vstou-
pil před půl pátou do dveří 
s přátelským úsměvem, 
který ho po celou návštěvu 
neopustil. Ba co víc, přenesl 
ho i na všechny účastníky 
tohoto setkání.

Povídání bylo tematicky 
zaměřeno na hlavní body křes-
ťanské víry. Postupně jsme se 
zabývali jednotlivými částmi 
Vyznání víry. Ve stručnosti 
zkusím shrnout některé myš-
lenky a výstižná vyjádření, co 
mně utkvěly v paměti.

Kdybych nevěřil, tak se 
z toho musím zbláznit. Naším 
cílem není víru zdokonalovat, 
s vírou je třeba zacházet jako 
s darem. Víra je přesvědčení 
o tom, co nevidíme. V tomto 
směru je spíše důležité se opřít 
o Boha.

Nikdo jsme Mu u toho 
nesvítili. Jak to bylo se stvo-
řením světa, nikdo přesně 
nevíme. Křesťané nepopírají 
evoluci. Před dvaceti lety jsem 

měl vlasy a neměl jsem vousy. 
Nyní je to naopak. Svět i člo-
věk se vyvíjí. Ale Bibli a popis 
stvoření světa nelze chápat 
jako učebnici biologie, fyziky 
či geologie. Nicméně číslo 
sedm je vyjádřením plnosti a 
celistvosti, sedmého dne Bůh 
dokončil dílo 
a odpočíval, 
a co je dob-
ré z Božího 
pohledu, je 
určitě dobré i 
pro člověka.

Pán Bůh 
je koumák. 
Spravedlnost 
a láska. Bůh 
je nejvýše 
spravedlivý a 
současně je i láska. Ale jak to 
skloubit dohromady? Bůh tedy 
poslal na svět svého Syna, kte-
rý na sebe vzal i hříchy všech 
ostatních. Láska i spravedlnost 
současně a pro všechny, kteří 
to neodmítnou.

„K čertu“ příběh. Jediný 
hřích, který dovede člověka 
k zatracení, je hřích proti Du-
chu svatému, tedy odmítnutí 

odpuštění vlastních hříchů a 
spásy. Je třeba se cvičit v trva-
lé náklonnosti k dobru. Nelze 
si myslet, že celý život budu 
říkat ne a ke konci řeknu ano. 
Příběh, který mi vyprávěla 
maminka, se týkal jednoho ko-
čího, který pořád říkal „k čer-

tu“. Ostatní 
ho nabádali, 
aby se ne-
rouhal, že to 
není dobré. 
Odpovída l 
jim: „Ale 
co, až půjde 
to tuhého, 
tak to říkat 
n e b u d u “ . 
Při jedné 
povodní jel 

přes most, spadl s kočárem do 
řeky, jako vždy vykřikl „k čer-
tu“ a utopil se.

Nevěřící se se mnou baví 
hlavně o víře. Pokud se sejdu 
s lidmi, které znám, např. spo-
lužáky ze školy, je zajímavé, 
že ti, co se prohlašují za ne-
věřící, se se mnou baví hlavně 
o víře. Vnímám to jako výpo-
věď jejich srdce a touhy, která 

je v něm ukryta, i když nave-
nek to může vypadat jinak.

Zlo nemůže člověka 
udělat šťastným. Svět nabízí 
mnohá lákadla. Zkuste si jen 
čichnout k tomu, co lákavého 
nabízí svět a bude Vám z toho 
špatně. Když člověk sejde 
z cesty, tak ale mu Bůh nikdy 
neřekne, že je ztracen a špatný, 
naopak nabízí odpuštění.

Já jsem moralista. Mora-
lista, který je trochu při těle. 
Ale i to se dá využít. Bůh ty 
záležitosti, které se mohou je-
vit jako komplikované, doká-
že využít k dobru. Jeden můj 
známý mi na konci rozhovoru 
řekl, že mi věří. Ale hubenému 
farářovi by prý nevěřil. 

Máte dobré koláčky. V zá-
věru besedy se mu podařil i 
z hlediska morálky podařený 
čin: Pohostil nás našimi vlast-
ními koláčky, my jsme mu za 
to ještě poděkovali, sám pro-
jevil radost z tohoto setkání a 
všichni jsme byli spokojení. Z 
morálního hlediska tedy vše 
v pořádku, inu odborník na 
slovo vzatý.

Jiří Votoček

Perličky rájeckého moralisty 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB

O VELIKONOCÍCH

Zelený čtvrtek 
17:00 mše sv. Sebranice
19:00 mše sv. Kunštát

Velký pátek
6:30 modlitba se čtením Kun.

7:00 ranní chvály Kunštát
15:00 křížová cesta Kunštát

17:00 obřady Sebranice
19:00 obřady Kunštát

Bílá sobota + vel. vigilie
6:30 modlitba se čtením Kun.

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

Neděle Zmrtvýchvstání
8:00 a 11:00 mše sv. Kunštát

9:30 mše sv. Sebranice

Pondělí velikonoční
8:00 mše sv. Kunštát

9:30 mše sv. Sebranice

Postní beseda o víře s knězem P. Davidem Ambrožem

Pokud se sejdu s lidmi, 
které znám, např. spolu-

žáky ze školy, je zajímavé, 
že ti, co se prohlašují za 

nevěřící, se se mnou baví 
hlavně o víře. 

Vnímám to jako výpověď 
jejich srdce a touhy, která 

je v něm ukryta, i když 
navenek to může vypadat 

jinak.

NA NÁVŠTĚVU S ÚSMĚVEM. P. David Ambrož mluvil v sále sebranické fary hlavně o víře. 
V závěru setkání se ujal role hostitele a obešel farníky s mísou koláčů. FOTO: J. Votoček.



DUCHOVNÍ OBNOVA 
PRO ŽENY

Srdečně zveme všechny 
ženy na duchovní obnovu, 
která proběhne v sobotu 

16. března v kostele 
sv. Stanislava v Kunštátě.  

Přednášející: 
P. PAVEL KAFKA

Téma: Život v plnosti

Program:
8.00   mše svatá
9.00   snídaně

9.15   1.přednáška
10.30   2.přednáška

12.00   oběd
13.00   setkání, práce ve 

skupinkách 
Možnost přijetí svátosti 

smíření.

Cena oběda cca 70 Kč. 
Počet je třeba zapsat do 

archů, které jsou uloženy 
vzadu v kunštátském 

i sebranickém kostele.
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 co nás čeká

PŘEDVELIKONOČNÍ
ZPOVÍDÁNÍ

bude na Květnou neděli
24. března

14:00 – 15:30 Sebranice
16:00 – 18:00(?) Kunštát

přítomni budou cizí zpovědníci

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ
MLÁDEŽE

S BISKUPEM VOJTĚCHEM

v katedrále na Petrově
proběhne v sobotu 23. března
odjezd busu 7:15 z Kunštátu, 

7:20 ze Sebranic
Návrat v odpoledních hodinách.

 V postu vyrazíme opět do Sebranic

KŘÍŽOVÁ CESTA 
DO SEBRANIC

v neděli 17. března
začátek ve 14:30 
ve farním kostele

POSTNÍ BESEDA 
S HOSTEM

ThDr. Tomáš PARMA, 
historik

Téma:
Vývoj cyrilometodějské 
úcty u nás a její význam

neděle 10. března 
v 15:30 ve farní kavárně  

BESEDA 
S ODBORNÍKEM 
NA RODINNOU 

PROBLEMATIKU 
Téma: 

Víte, jak využít času 
prožitého na rodičovské 

dovolené ve svůj prospěch 
a přitom zůstat mámou se 

vším všudy?

čtvrtek14. března 
v 10:00 ve farní kavárně 

Pořádá Národní centrum pro 
rodinu. Beseda je určena 

převážně pro matky s dětmi 
a případně další zájemce.

PŘEDSTAVENÍ. Kunštátské farnosti se v únoru představily děti, které na konci května po-
prvé přijmou eucharistii. FOTO: P. Sojka.

S novým panem farářem 
přivanul i nový námět, podle 
jakého se děti budou připra-
vovat na první svaté přijímá-
ní v Kunštátě a Sebranicích. 
Tématem je: „Jsme Boží 
obraz“. Přípravu zahájilo 
v Kunštátě devět dětí, v Se-
branicích šest. Kunštátské 
děti jste mohli vidět 24. 
února, když se představily 
farnosti při mši svaté v jede-
náct. Můžeme se také brzy 
těšit na jejich fotografie, 
které s nějakým obrázkem 
budou k vidění v předsíni 

kostela. Kdo z nich přijde na 
mši svatou, může si rozsvítit 
svou vlastní zvláštní svíčku 
u svatostánku. Připravovat 
se budou až do 25. května, 
kdy přistoupí poprvé ke svá-
tosti smíření a v neděli na to 
pak bude následovat jejich 
první setkání se svátostí 
eucharistie. V Sebranicích 
bude tato slavnost 2. června. 
Každé dítě kromě své svíč-
ky dostalo také pracovní list, 
kam si budou lepit skládač-
ku ze samolepek, aby vznikl 
celý obrázek. 

My farníci, rodiče dětí a 
hlavně kmotři bychom je 
měli doprovázet modlitbou 
a povzbuzením, využít pří-
ležitost a přistoupit třeba 
společně ke svátosti smíře-
ní, začít se společně večer 
modlit… I my jsme Božím 
obrazem. Není potřeba, aby 
to bylo nějaké umělecké 
dílo, velkolepý formát – spíš 
mozaika drobných dobrých 
rozhodnutí a postojů, ze kte-
rých děti uvidí, že svůj život 
z víry myslíme vážně. 

-ik-

Začala příprava dětí na svaté přijímání

Každou neděli ve 14.30 
hodin je ve farním koste-
le v Kunštátě pobožnost 
křížové cesty. Třetí neděli 
postní (3. 
března) bude 
probíhat kla-
sická křížová 
cesta podle 
kancionálu a 
čtvrtou neděli 
postní povedou křížovou 
cestu rodiny.

Tradiční putovní křížová 
cesta z Kunštátu do Sebra-
nic se uskuteční v neděli 

17. března. Začneme v půl 
třetí společnou modlitbou ve 
farním kostele. Trasa bude 
zvolena dle povětrnostních 

p o d m í n e k .  
V Sebranicích 
bude křížová 
cesta zakon-
čena v kostele 
Nanebevzetí  
Panny Marie. 

Poté bude čas na krátké pose-
zení u sebranických koláčků 
na faře. Autobus na zpáteční 
cestu bude zajištěn.

-hv- 


