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Velikonočníma očima

 sloupek

 slovo na úvod

Habemus papam! Máme 
papeže! To jsou slova, která 
zaznívají při představení nově 
zvoleného Sv. otce veřejnosti.  
Nadšení, veselí a radost, ale 
také zklamání, strach a obavy. 
To vše přišlo s volbou nového 
papeže. Někdo je nadšený jeho 
názory a postoji, jiný je zklamán 
jeho jednáním a chováním. Ně-
kdo jásá, jiný se trpně usmívá. 
Volba papeže vyvolává v lidech 
různou škálu emocí. Někdo má 
strach, co bude a jak bude, jiný 
vidí v novém papeži reformáto-
ra, organizátora apod. 

Kdybyste se mě zeptali, 
co si myslím já, asi bych vám 
nedokázal odpovědět hned a 
jednoduše. Svatý otec, papež, 
je pro mě zosobněním Krista v 
církvi. A protože každý papež je 
jiný, tak ve své osobě ukazuje 

jen určitou část Kristovy tváře. 
Papež Jan Pavel II. ukazoval 
otevřenost pro všechny, dialog a 
touhu po smíření. Papež Bene-
dikt ukazoval Ježíše jako muže 
víry a jako muže, který má jasný 
postoj k problému člověka a lid-
stva a nesmiřuje se s tím, co je 
zlé a zhoubné. Papež František 
je pro mě opět jedním z úhlů 
pohledu na Kristovu tvář – tvář 
Krista chudého, tvář Krista jas-
ných postojů, tvář Krista prosté-
ho a hlavně tvář Krista člověka. 
Jsem vděčný za dar nového 
papeže, ale nenaplňuje mě ani 
nadšením, ani smutkem, ani 
strachem ani euforií. Naplňuje 
mě radostí, že si Pán svou cír-
kev stále vede a stále v ní otvírá 
své srdce lidem všech národů a 
jazyků. Že stále ukazuje svou 
tvář všem, kdo ho hledají právě 
skrze osobu papeže. A možná i 
proto mám radost, že mi Pán 

v novém papeži ukazuje jeden z 
mnoha střípků své tváře.

Papež je postava, kterou 
nelze přehlédnout. Jsou zde ale 
i jiné postavy, které přehlížíme a 
které jsou tím stejným co papež. 
Každý z nás je střípkem z Kris-
tovy tváře. Každý z nás v sobě 
odráží Ježíše, neseme ho v sobě. 
Tato jeho přítomnost problesku-
je z našich životů. Ono světlo 
nedělního rána, světlo vzkříše-
ného Pána má v našich životech 
zářit a stávat se světlem pro 
druhé. Máme odrážet na své 
tváři tvář Krista. Být Kristem 
pro druhé – tím, kdo umírá pro 
jiné, aby byl vzkříšen a oni spo-
lu s ním.

Přeji vám všem v tomto 
čase skutečnou radost ze 
vzkříšení našeho Pána. Radost 
pro všechen lid – Pán skutečně 
vstal. Halleluyeah – Chvalme 
Pána.

VELIKÁ NOC. Vigilie Zmrtvýchvstání začala jako obvykle žehnáním ohně a zapálením veli-
konoční svíce před kostelem. Celá slavnost pak trvala přes dvě hodiny. FOTO: Jiří Suchomel.

Po každé liturgické oslavě svát-
ků bychom měli vykročit do 
všedních dnů osvěženi a snad 
i jaksi uschopněni proměnit 
odvěké pravdy víry a duchovní 
tradice v obyčejný suchý chléb 
svých životů. Ale je to těžké. 
Ráno se každý probudíme ve 
stále stejném těle, na kterém 
pracuje zub času. Potkáváme 
stále stejné bližní, s kterými 
vycházíme s větší či menší 
obtížností. Vykročíme do ma-
lých i velkých starostí, které 
nám přináší životní okolnosti i 
vlastní nedokonalost. Co nám 
tedy umožní spojit velikonoční 
radost vzkříšení s vlastní zkuše-
ností? Možná by stačil jiný po-
hled na stále totéž. Očima víry 
skrze kříž a prázdný hrob vidí-
me vzkříšení. Očima víry, která 
nepřehlíží fakta, čekáme lásku 
a pochopení od svých bližních. 
Očima víry přijímáme smrt a 
utrpení jako další cestu. Očima 
víry doufáme, že zvládneme 
budoucí zkoušky, aniž bychom 
padli. Očima víry děkujeme za 
to co máme, přestože nám třeba 
mnoho chybí. Očima víry také 
vidíme, že hmotné zajištění a 
blahobyt nezaručí nikomu tr-
valé štěstí. Očima víry vidíme 
skrze křivdu sílu k odpouštění. 
Oči víry v nás působí, že máme 
naději - tu stálou, velikonoční. 
Prosme tedy Pána stvoření o 
proměnu našeho smýšlení: 
abychom uměli přijmout to, 
co nemůžeme změnit a změnili 
to, co je v našich silách. Kéž 
nám víra přinese pokoj, jistotu 
i odvahu. Každé ráno, poledne 
i večer. 

-ik-

P. PETR KOŠULIČ



 anketa

Ještě jsme byli živými vzpo-
mínkami na Fryšavě a už je 
tady další víkend pro muže. 
Tentokrát byl naším cílem 
Sobotín v Jeseníkách, kde 
jsme měli zajištěné ubytová-
ní na místní faře. Sobotínský 
kostel sv. Vavřince se v 17. 
století stal zahajovacím 
místem nechvalně známých 
čarodějnických procesů na 
losinském  panství, popsa-
ných v knize Kladivo na 
čarodějnice.

V pátek 1. března jsme 
šesti auty vyjeli do Sobotína. 
Navečer se nás na faře sešlo 
celkem dvaadvacet včetně 
otce Petra. Každý z nás měl 
za úkol dovést bábovku, 
kterou předal k posouzení 
ostatním. Po takto krásné 
obdarovávací  večeři jsme 
užívali  pohodový večer a 

plánovali program na so-
botu.

Sobotní den jsme začali 
společnou mší svatou, kterou 
jsme slavili přímo v kapli na 
faře. Po snídani jsme dostali 
volno a každý ho využil  dle  
svých možností. Někteří 
zůstali na faře a užívali si 
se svými syny, většina z nás 
odjela auty na Červenohor-
ské sedlo lyžovat. Počasí 
jsme měli přímo ukázkové, a 
tak  nás z lyží odvelela pou-
ze naše unavená těla.

Odpoledne jsme společně 
s otcem Petrem rozmlouvali 
o nejvzácnějších okamžicích 
ze soužití s našimi dětmi, o 
vlastnostech a schopnostech 
našich dětí, na které jsme 
nejvíce hrdi a o vzájemné 
důvěře mezi námi a dětmi. 
Podělili jsme se o další zku-

šenosti s výchovou k víře 
a se společnou modlitbou 
s dětmi. Na závěr sobotního 
dne jsme zhlédli film Na vr-
chol, který nám dodal odva-
hu, že žít s Otcem (Bohem) 
stojí za to.

V neděli jsme slavili mši 
svatou v místním kostele. 
Někteří ještě využili dob-
rých  podmínek pro lyžování 
a potom jsme vyrazili k do-
movu.

Děkuji všem, kteří pod-
pořili toto setkání a doufám, 
že příště se naše řady rozšíří, 
jelikož ubytovací a stravo-
vací kapacita byla opět silně 
naddimenzovaná. Poděko-
vání patří také všem, kteří 
se podíleli na organizaci, i 
tvůrci myšlenky „Víkend 
pro muže“, která stále žije.

Tomáš Videman

Víkend pro muže ( a jejich syny) – „Sobotín 2013“

Poslední z postních besed byla věnovaná cyrilometodějské úctě
Na letošní rok připadá výročí 
1150 let od příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu. 
A to je dobrý důvod, proč se 
o tyto dvě postavy zajímat 
hlouběji. 

Na poslední setkání v cyklu 
postních besed zavítal do kun-
štátské farní kavárny historik 
Tomáš Parma z olomoucké 
univerzity, aby zhruba třem 
desítkám posluchačů přiblížil 

vývoj úcty k oběma věrozvěs-
tům v naší zemi. 

Například málokdo asi věděl, 
že až do panování Karla IV. se 
o jakémkoli uctívání Cyrila a 
Metoděje nedalo mluvit. Tepr-
ve tento král je zařadil mezi 
zemské patrony a nechal jim 
zasvětit nově založený klášter 
v Emauzích. Teprve v této době 
se rovněž zavádí jejich svátek 
(tehdy to bylo 9. března, což byl 

možná výroční den Cyrilova po-
hřbu).  Svátek  světců na území 
Moravy pak zavedl olomoucký 
biskup Jan ze Středy (cca v 
roce1360). Úcta ke svatým, jak 
ji vnímáme dnes, dostala svou 
podobu  při velkých oslavách 
výročí v roce 1863. V té době 
se hl. poutním místem stal Ve-
lehrad a svátek věrozvěstů se 
přesunul na 5. července.

-red-

V sobotu před Květnou 
nedělí se naše mládež vy-
pravila na tradiční setkání 
s brněnským biskupem Voj-
těchem v katedrále na Pet-
rově. Po návratu nám pro-
zradili, co je v celodenním 
programu nejvíc zaujalo:

Michael Král
Nejvíc mě asi zaujala myš-
lenka, že Bůh tak trochu 
počítá s našimi chybami, ale 
že i tak se máme občas za-
myslet, co děláme, a zkusit 
si říct, co by v této situaci 
po nás Bůh chtěl, abychom 
udělali.

Marta Líkařová
Velmi se mi líbila přednáška 
otce Davida Ambrože. Už při 
duchovní obnově pro mládež 
v Kunštátě mě oslovil svým 
duchaplným a vtipným 
projevem. Téma přednášky 
bylo Můj vztah k Bohu. 
Během výkladu se snažil 
propojovat vztah k Bohu s 
prvními dvěma přikázáními 
z desatera. Vysvětloval, čeho 
se máme vyvarovat a jak 
naopak pracovat na vztahu 
s Bohem, abychom k Němu 
měli cestu bližší. Oslovila 
mne jedna z mnoha otcových 
myšlenek, se kterou bych se 
s vámi ráda podělila: „Proto, 
abychom mohli předávat 
víru dál, ukázat, jak úžasné 
to je, mít vztah s Bohem, 
je zapotřebí být krásný 
a podle toho i žít. Buďte 
vnitřně krásní a i nevěřící či 
hledající lidé za vámi sami 
přijdou.”

Iveta Bašná
Snad nejvíce mě oslovilo už 
jen motto letošního setkání 
„Jděte tedy, získejte za učed-
níky všechny národy“ (Mt 
28,19). Motto vybral papež 
Benedikt XVI. ke Světovému 
dni mládeže v Riu de Janeiru 
2013. Benedikt ho pro mla-
dé lidi vybral proto, aby se 
nebáli kolem sebe šířit víru. 
„Buďte štědří ve vydávání 
svědectví křesťanského živo-
ta.“ (Benedikt XVI., generál-
ní audience 24. srpna 2012). 

EXPEDICE SOBOTÍN. Chlapský víkend v Jeseníkách zaplnily sport, zábava, modlitba, 
odpočinek i romluvy o výchově. FOTO: Jiří Votoček.



 sebráno v Sebranicích

I ženy mají své dny, a proto 
jsme vděčné za duchovní 
obnovu, která se pro nás 
uskutečnila v sobotu 16. 
března v Kunštátě. Vede-
ní se zhostil otec Pavel 
Kafka, což nás všechny mile 
potěšilo. Téma jeho předná-
šek znělo Život v plnosti. 
Pod takovým názvem by se 
dala  určitě představit spous-
ta lákadel, ale tentokrát byl 
hlavní myšlenkou život v 
plnosti Boží Trojice. Velice 
pěkným průvodcem celého 
povídání byla ikona Nejsvě-
tější Trojice (zvaná rovněž  
Ikona ikon) od ruského au-
tora Andreje Rubleva. Bez 
většího zkoumání by si ji 
člověk prohlédl a šel dál, 

ale popis a vysvětlení tří po-
stav na obraze nám odhalily 
ten správný pohled na něj. 
Za zmínku rozhodně stojí 
prázdné místo u stolu na 
obraze. Jak ho vysvětlil otec 
Pavel? Řekl, že to místo je 
určené pro každého z nás. 
Bůh mě zve ke svému stolu, 
zve mě k životu v Boží Tro-
jici, nikdo z lidí není vyjmut 
z tohoto pozvání. Já jsem 
zvána se všemi starostmi, 
radostmi, přáteli, rodinou, 
lidmi na které myslím a kteří 
mi leží na srdci... 

Bůh neodsuzuje hříšníka, 
ale hřích! To je další důležitá 
věta, která ten den zazněla. Je 
plná naděje a svobody. Bůh 
mě miluje, přestože dělám 

chyby. On je ale s mou pomocí 
proměňuje, když přijmu Jeho 
pozvání!

Součástí obnovy byla také 
svátost smíření. Přestávky 
mezi přednáškami jsme moh-
ly trávit  rozjímáním před 
obrazem, ve farní kavárně, 
procházkou v tichu, každý 
podle libosti. Vše probíhalo 
v přátelské atmosféře. Po 
dobrém obědě následovala po-
slední část duchovní obnovy 
– rozhovor s otcem Pavlem a 
rozloučení. Než jsme se roze-
šly, ještě jsme si trochu zasou-
těžily. Domů jsme se vracely 
povzbuzené a posílené na těle 
i na duchu.

za sebranské mamky 
Míla Čechová

Duchovní obnova pro ženy: Jsme zvány žít v Boží Trojici

Začátkem měsíce března 
se ženy a děti setkaly v 
Sebranicích na faře, aby se 
naučily plést z papírových 
ruliček. A pokusily se, aby 
jejich výrobky přispěly na 
příštím podzimním jarmar-
ku farní adoptivní holčičce 
z Indie. 

Na faru za námi přijela  
paní Zdenka Dušková a vše 
nám postupně vysvětlila. Ze 

začátku nám musela i trochu 
pomáhat, ale moc pěkně to 
vše nakonec vypadalo, děti 
se s maminkami také zapojily 
a moc je to bavilo a bezvad-
ně jim to šlo, a měly krásné 
výrobky. Do podzimního jar-
marku plánujeme ještě jedno 
takové setkání, kam můžou 
přijít i ti, kterým to tentokrát 
nevyšlo.

Anežka Hladilová

Pletení košíků pomůže adopci na dálku

Václav Kauč Hasoň
Na diecézním setkání jsem 
byl již několikrát. Letos 
se mi účast zkomplikovala 
tím, že mi ujel autobus z 
Kunštátu, ale přesto mne 
to neodradilo! Vybral jsem 
si skupinku, ve které před-
nášel David Ambrož na 
téma Můj vztah k bohu. 
Nejvíce se mi na setkáních 
líbí vědomí, že nás mladých 
věřících je opravdu hodně, a 
i když se všichni navzájem 
neznáme, tak přeci jen 
máme něco společného! 
Víru v Boha... 

Ondřej Sojka
Na setkání se mi nejvíce 
líbila přednáška o tom, co 
je a jak na nás působí rekla-
ma. Přednášela sestra Mgr. 
Marie Kučerová v sále sv. 
Jakuba. Překvapilo mě, jak 
reklama pomocí skrytých 
triků může negativně půso-
bit na moje podvědomí.

Vít Líkař
Na setkání s naším bisku-
pem Vojtěchem mě nej-
více zaujalo heslo: „Jděte 
tedy, získejte za učedníky 
všechny národy.“ Pan bis-
kup měl k tomuto setkání 
velmi zajímavý a poutavý 
výklad. Když jsem ho po-
slouchal, vzpomněl jsem 
si na pár osobních zážitků, 
které se tohoto motta týkaly. 
Hlavně poslední věta jeho 
vyprávění, která zněla tak-
to: „Přišli jste jako farníci, 
odcházíte jako proroci.“

Karolína Šafářová
Zúčastnila jsem se přednáš-
ky Můj vztah k Bohu, kte-
rou měl otec David Ambrož. 
Povídal si s námi o prvním a 
druhém přikázání z teoretic-
kého pohledu i z toho prak-
tického. Moc se mi líbilo, 
jak nám uměl celé téma 
podat a vysvětlit. Rozebírali 
jsme například posedlost 
pověrami, horoskopy a věš-
tění budoucnosti, posedlost 
ďáblem, ale i vtipy o církvi. 
Celé dopoledne se neslo ve 
velmi uvolněném duchu za 
častého přispění nějakého 
vtípku pana faráře. 

Martin Král
Na diecézním setkání mlá-
deže s naším biskupem 
Vojtěchem mě zaujal do-
polední program, kterým 
byly přednášky. Já jsem se 
rozhodl jít na přednášku o 
reklamě, která byla velice 
zajímavá a mně se líbila. 
Ale po ní následovalo to, 
na co jsem se těšil ze všeho 
nejvíc – bagety. Letos mě 
trochu zklamaly, ale přesto 
mi moc chutnaly.

KŘÍŽOVÁ CESTA DO SEBRANIC. Kolikátý ročník už? Desátý, jedenáctý? Spočítá to ně-
kdo? V každém případě je tato postní pouť oblíbená, vždyť letos se na ni vydalo kolem sto pa-
desáti farníků. Nejstaršímu – Michalu Hečkovi – bude napřesrok devadesát. Všechna čest. Na 
sebranické faře bylo zatopeno a bohatě napečeno. Děkujeme. Možná ale nazrál čas, abychom 
na pár let otočili směr, putovali do kopce a pohostinnost oplatili. FOTO: Jiří Suchomel.
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 co nás čeká

ŽEHNÁNÍ JÍZDNÍCH KOL
neděle 21. dubna 

po mši svaté v 11:00
na farním dvoře

Poté společný cyklovýlet.

Večer 15. března mi telefo-
nem položili otázku: „Chceš 
jet na inauguraci papeže do 
Říma?“ Bez váhání jsem 
odpověděla ano a teprve 

později jsem se dozvídala 
podrobnosti o odletu a že 
mým spolucestujícím bude 
náš pan farář Petr Košulič. 

Vzhledem k nadměrné sně-
hové nadílce z předešlého dne 
jsme vyrazili v jednu hodinu 
v noci z Kunštátu do Brna, asi 
tři hodiny před odletem, aby-
chom měli časovou rezervu 

pro případ kalamity. Během 
dopravy všech poutníků na 
letiště měli problémy autobu-
sy z Vysočiny, čímž se nám 
posunul odlet ze čtvrté hodiny 

ranní na pátou. Ze zachumele-
ného Brna nás po téměř dvou-
hodinovém letu přivítal jarní 
Řím s krásným slunečným 
počasím. Na Svatopetrské 
náměstí jsme dorazili kolem 
deváté hodiny s více než ho-
dinovým zpožděním, a proto 
jsme se nedostali příliš blízko 
ke Svatému otci. 

Celá inaugurační slavnost 
byla přenášena na velkoplošné 
obrazovky, které nás vtahova-
ly do obřadu inaugurační mše. 
Celý průběh slavnosti byl pro 
mě velkým nezapomenutel-
ným duchovním zážitkem, 
který lze slovy těžko vyjádřit. 
Díky snaze o překládání slov 
Svatého otce Františka naším 
knězem jsme věděli, o čem 
hovoří. Ve své promluvě Sv. 
otec mluvil o poslání sv. Jo-
sefa jako ochránce sv. rodiny, 
Ježíše i Marie. Hovořil o tom, 
co znamená být custos, tj. 
ochránce. Jak ve vztahu člo-
věka k člověku, tak ve vztahu 
člověka ke stvoření. Na závěr 
ztotožnil službu papeže se 
službou ochránce a zdůraznil 
potřebu ochrany přírody i lid-
ských práv. 

V modlitbách jsem Sv. otci 
předala celou rodinu, farnost a 
naši vlast. Prosím o modlitbu 
za Sv. otce. Děkuji tímto také 
kardinálu Dukovi, který nám 
umožnil vykonat tuto pouť.

Ludmila Ježková

Na inauguraci nového papeže dorazili i poutníci z Kunštátu

V brněnské diecézi byl 
v loňském roce započat 
projekt, do kterého se snaží 
zapojit i naše farnost. Jedná 
se o projekt nazvaný Niko-
démova noc. Proč Niko-
démova? Farizeus jménem 
Nikodém přichází za Ježí-
šem, sympatizuje s ním, ale 
nemůže (možná nechce) tyto 
sympatie ze strachu před 
lidmi dávat najevo příliš ve-
řejně. Proto přichází v noci. 
S Ježíšem hovoří o zásad-
ních otázkách a problémech 
života (viz Jan 3,1-21).

Nikodémova noc je příleži-
tost ke ztišení, k přemýšlení, 
k modlitbě, ke svátosti smíření 

a třeba k rozhovoru s knězem. 
Ale především je příležitostí 
k setkání s Ježíšem.

Tento projekt není žádnou 
organizovanou formou ado-
race nebo něčeho podobného. 
Jedná se o setkání s Ježíšem 
ve ztemnělém prostoru naše-
ho kostela před Nejsvětější 
svátostí. Tato možnost je dána 

každému, kdo touží po Jeho 
přítomnosti, kdo se potřebuje 
s Ním setkat. Bez ohledu na 
to, zda jsem nebo nejsem 
křesťanem, bez ohledu na to, 
zda chodím nebo nechodím do 
kostela. Dveře jsou otevřeny 
všem bez rozdílu.

Tato možnost bude vždy 
poslední středu v měsíci po 
mši svaté –  od 19 do 22 hodin. 
Může přijít kdokoliv a kdyko-
liv v tomto čase. K dispozici 
bude kněz ke svátosti smíření 
a k případnému rozhovoru.

Více informací na www. ni-
kodemovanoc.cz případně pak 
záložka vzadu v kostele.

P. Petr Košulič

Žehnání jízdních kol spojené se společnou vyjížďkou
V neděli 21. dubna se po hrubé 
mši svaté uskuteční žehnání kol 
i jejich  jezdců. Proto prosím, 
dorazte v hojném počtu se svými 

koly, tříkolkami či odrážedly. Po-
žehnání proběhne na farním dvo-
ře a poté bude následovat krátká 
vyjížďka. Počasí nás nemůže 

zaskočit, jelikož z minulých let 
víme, že se cesta dá zvládnout 
i mezi kapkami deště či sněhu. 

-hv-

Nikodémova noc – kostel otevřený pro všechny

Nikodémova noc je 
příležitost ke ztišení, 

k přemýšlení, k modlitbě, 
ke svátosti smíření a třeba 
k rozhovoru s knězem. Ale 

především je příležitostí 
k setkání s Ježíšem.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ 
RADY V KUNŠTÁTĚ

čtvrtek 11. dubna 
od 19:30 na faře

VÝLET DO VÍDNĚ 
PRO DĚTI

připravující se k prvnímu 
svatému přijímání
sobota 27. dubna

FARNÍ PĚVECKÝ SBOR 
Z LETOVIC 

DOPROVODÍ
v neděli 21. dubna
mši svatou v 11:00 

VELKÝ PŘEDPOUŤOVÝ 
ÚKLID KOSTELA

čtvrtek 2. května od 16:00

POUTNÍ SLAVNOST
SV. STANISLAVA 
neděle 5. května 

mše sv. v 8:00 a v 11:00

DĚKANÁTNÍ POUŤ 
NA VELEHRAD

středa 8. května
Program:

dopoledne: návštěva cister-
ciácké a cyrilometodějské 

naučné stezky, archeoskanzen 
odpoledne: prohlídka bazili-

ky, mše svatá  

KONCERT DUCHOVNÍ 
HUDBY

neděle 21. dubna v 18:00 

účinkuje: brněnské trio
BOUTIQUE DE MUSIQUE

VÝHLED NA DALŠÍ 
OBDOBÍ

18. května – pouť 
do Mariazell

24. května – Noc kostelů
26. května – první svaté

přijímání


