
Dnes, v neděli Božího milo-
srdenství bych si chtěl všim-
nout textu, který není příliš 
známý. Jedná se o jedna-
padesátý žalm… Je to zpěv 
krále Davida, který oslavuje 
a vyprošuje sám sobě Boží 
milosrdnou lásku… „Smiluj 
se nade mnou, Bože, pro své 
milosrdenství, pro své velké 
slitování zahlaď mou nepra-
vost…“ (Ž 51,1)

„Tento žalm se obrací k 
milosrdnému Bohu, aby se 
smiloval, pohnut láskou, to 
znamená, prokázal milost a 
projevil svoji přízeň laska-
vostí a porozuměním. Je to 
upřímná výzva k Bohu, Je-
dinému, kdo může osvobo-
dit od hříchu. Užívá velmi 
plastických obrazů: zahlaď, 
smyj, očisť. V této modlitbě 
se ukazuje pravá potřeba 
člověka: jediná věc, kterou 
v životě opravdu potřebuje-
me, je odpuštění, abychom 
byli osvobozeni od zla a 
jeho smrtelných důsledků. 
Bůh je větší než náš hřích, 
nezapomínejme na to, Bůh 
je větší než náš hřích. Bůh 
je větší než všechny hří-
chy, kterých jsme schopni 
se dopustit, a Jeho láska je 
oceánem, do něhož se mů-
žeme vnořit beze strachu, že 
budeme pohlceni: odpuštění 
znamená, že Bůh nás obda-
řuje jistotou, že nás nikdy 
neopustí. Jakkoli velké 
může být to, co si vyčítáme, 
On je vždycky ještě větší 
než všechno (srov. 1Jan 3, 
20), protože Bůh je větší 
než náš hřích.“

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra
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ZASTAVENÍ V ÚJEZDĚ.  Na tradiční křížovou cestu přírodou vyrazilo na Květnou neděli kolem 
stovky farníků, kteří tentokrát putovali ze Sebranic do Kunštátu. FOTO: Jiří Suchomel.

Kněz Jan Kubát, který do 
roku 1955, tj. do svých de-
vatenácti let žil v Kunštátě 
a který v současnosti obývá 
starobylou faru v Rožné u 
Bystřice nad Pernštejnem, 
oslaví 5. dubna významné ži-
votní jubileum. Na podzim, 
kdy si připomene výročí své-
ho svěcení a primice, by rád 
navštívil naši farnost.

■ Vybavují se vám ješ-
tě vzpomínky na dětství 
v Kunštátě?
Narodil jsem se na Vsetíně a 
do Kunštátu jsme přišli, když 
tam můj otec dostal umístění 
jako přednosta okresního sou-
du. Bydleli jsme tehdy na staré 
škole vedle kostela. Dole měl 
Baťa prodejnu obuvi, v patře 
nad prodejnou jsme bydleli my 
a na straně blíž ke kostelu bylo 
muzeum Kunštátu. V něm byl 

i původní obraz sv. Stanislava, 
který pater Šafář nepovažoval 
za umělecké dílo, a proto ho 
nechtěl v kostele. Místo něj se 
nechala udělat socha, kterou 
máte dodnes. Můj otec zemřel 

v roce 1955 – týden po tom, co 
jsem nastoupil do semináře – a 
maminka krátce nato odešla 
ke své matce a k sestrám do 
Jičína. Měl jsem také sestru, 
která žila v Pardubicích a ze-
mřela vloni v listopadu.

■ Co vás tady ovlivnilo na 
cestě ke kněžství?
V Kunštátě byla od roku 1938 
zřízena mateřská školka, kte-
rou vedly řeholní sestry, a já 
jsem tam chodil. Sester přišlo 
pět – do domu, který dostaly 
od kněží, bratrů Antonína a 
Josefa Lepkových a kde byly 
později jesle. Sestry odešly 
v padesátých letech, byly 
nuceně odvezeny do Jiřetína 
v severních Čechách. V roce 
1940 přišel do Kunštátu nový 
farář, P. Jaroslav Šafář, v roce 
1941 přišel jako kaplan P. Jo-
sef Havránek, byl to novokněz 
z Libochové od Křižanova 
a začínal jsem s ním v roce 
1942 výuku náboženství. P. 
Havránek byl v Kunštátě ce-
lou válku, ale potom byl dlou-
ho ve vězení. Pamatuji se, jak 
jsme jednou po prvním svatém 

P. Jan Kubát se dožívá 80 let. Na podzim by měl přijet

DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ



 anketa sloupek
Svět je náš 
rodinný podnik
„A bylo jaro. Všecko, všecko 
kvetlo, a ty včely tolik bzu-
čely, a ta tráva byla taková 
veliká …“ Kdo by neznal 
Karafiátovy Broučky? Když 
vyjdeme na zahradu s očima 
otevřenýma a chvíli se za-
posloucháme, možná i my 
uvidíme Broučínka, Janinku a 
ty ostatní. Tedy přesněji řeče-
no, ještě stále máme šanci je 
zahlédnout. Ještě stále máme 
relativně čistý vzduch, vodu a 
půdu. „Bůh viděl, že všechno, 
co učinil, je velmi dobré“ (Gn 
1, 31). Člověka pověřil správ-
covstvím nad tímto stvořeným 
světem. Země je tak naším 
společným dědictvím, nád-
herným darem od Boha. Nic 
proti vlastenectví a vztahu 
k rodné hroudě, ale každý den 
bychom si měli připomínat, 
kdo jsme – v první řadě jsme 
křesťané a naším domovem 
je planeta Země. Ekologie už 
dávno není doménou podivně 
vypadajících dlouhovlasých 
individuí. Papež František 
nás vybízí k péči o stvoření, 
k jeho kultivaci a ochraně 
pro budoucí generace. Ve své 
encyklice Laudato si (Buď 
pochválen) předkládá tzv. 
integrální ekologii, která se 
projevuje láskou k veškerému 
stvoření. Jednoduše řečeno 
– všechno zde na Zemi sou-
visí se vším.  Co se děje ve 
světě, kde žijeme? Plýtvání i 
nedostatek, konzumní způsob 
života i chudoba, krása i zká-
za. Milujeme pejsky, kočičky 
a ve zprávách se dojímáme 
nad všelijakými zvířátky, ale 
s klidem ignorujeme utrpení 
bližních odvedle či katastro-
fální životní podmínky lidí 
třetího světa.

Když byl v první polovině 
13. století zakládán cisterci-
ácký klášter Porta coeli v ne-
dalekém Předklášteří, jedním 
z důvodů pro výběr místa byla 
úrodnost půdy. Klášter byl zá-
měrně postaven na bažinatém 
území, aby stavba nezabírala 

Postní obnova s P. Tomášem Koumalem

místo na půdě úrodné. A pak 
že středověk byl temný! 

Nebojme se být více zelení 
a dbát nejen o to, co vychází 

z našich úst, ale i z komínů, 
odpadů a domácností vůbec.

Alena Hladilová

2/ OKNO
........................................................................................................................................................................................................

V sobotu před Květnou ne-
dělí se v Brně konalo tradiční 
setkání mládeže s biskupem 
Vojtěchem. Několika našich 
účastníků jsme se ptali:
Jakou skupinku jsi navštívil 
během setkání? Co se ti na 
ní líbilo?

Tobiáš MAREČEK
Byl jsem na skupince Věčné 
vztahy, kterou měl Jan Špilar. 
Přednáška byla super, mluvilo 
se o vztahu mezi člověkem a 
Bohem, čas byl i na dotazy,  
kdo chtěl, mohl se na něco 
zeptat. Bylo hodně otázek 
ohledně manipulování a lásce 
v pubertě.

Dominika ČECHOVÁ
Zúčastnila jsem se přednášky 
Pronásledování křesťanů 20. 
a 21. století. Dozvěděla jsem 
se, že pronásledování probí-
halo téměř po celém světě. 
Nemůžu říct, že by přednáška 
byla špatná, ale pro mě trochu 
nezáživná. Představovala jsem 
si, že nám třeba řeknou, jak se 
k takové situaci jako křesťané 
máme postavit. K tomu nej-
aktuálnějšímu tématu jsme se 
skoro nedostali.

Marta LÍKAŘOVÁ
Letošní setkání bylo v mno-
hých směrech inovativní – za-
čátek probíhající v kostele sv. 
Jakuba, bohoslužba smíření, 
projití svatou branou a v nepo-
slední řadě prvotní účast naší 
dorůstající mládeže. Téma 
naší dopolední skupinky o 
vztahu mezi manželi a lásce v 
rodině jsem měla možnost sly-
šet již několikrát při různých 
jiných setkání, přesto mne 
i tato přednáška inspirovala 
nejednou myšlenkou a zaujala 
zábavným podáním, např. v 
podobě pantomimy samotných 
přítomných posluchačů.

Alžběta LEPKOVÁ
Téma naší skupinky bylo: Co s 
nedělní mší svatou, když jsem 
na cestách. Přednášku vedl otec 
Pavel Kopeček z Olomouce 
a dozvěděli jsme se mimo 

V pátek 18. března byl při ve-
černí mši kostel víc než jindy 
plný a příliš se nevyprázdnil, 
ani když mše skončila. To 
proto, že jsme byli zvědaví, 
co nám poví otec Tomáš Kou-
mal. Jeho úkolem bylo připra-
vit pro naši farnost přednášku 
o milosrdenství, která by nás 
postně obnovila. Ono obno-
vit své putování správným 
směrem potřebuje dnes a 
denně každý z nás, protože 
podle původního významu 
slova „hřích“ v hebrejštině 
znamená toto slovo: „minout 
cíl, minout cestu, přestoupit“. 
Poslouchali jsme výklad po-
dobenství o milosrdném otci 
a marnotratném synu – kdo 
čekal stokrát slyšené, byl pře-
kvapen, protože se tu mluvilo 
o tom „druhém“ synu. O tom, 
který byl poslušný a spraved-
livý – a proto z otcova velmi 
laskavého jednání zklamaný. 

Otec Tomáš přirovnal druhé-
ho syna k poctivému věřící-
mu, který má všechny povin-
nosti splněné, ale nedostává 
se mu důvěry v Boží lásku. 
Jiný byl také odkaz na příběh 
cizoložné ženy – zdá se, že 
nebyla „po právu“ potrestaná, 
když ji nekamenovali. Ale co 
může být těžšího než upřímně 
poslechnout Ježíšova slova: 
„Jdi a už nehřeš?“ A zajímavý 
příklad napomínání hříšníků 
ze života krále Davida nám 
nastavil vysokou laťku… 
No, bylo by těch myšlenek 
ještě pěkná řádka. Měli jsme 
příležitost se zasmát, podivit 
i soutěžit o knížku, ale hlavně 
to bylo setkání od srdcí k srd-
ci. Nevím, do jaké hloubky a 
na jak dlouho nás to polepší, 
ale na povzbuzení k dobrému 
a naději byla tato obnova 
štědrá.

-ik-

Letošní žehnání kol a cyklistů  
v Kunštátě je naplánováno 
na  24. dubna po hrubé mši 
svaté. Pro společnou vyjížď-
ku je zvolena nenáročná trasa 
v blízkém okolí Kunštátu.   

Start i cíl bude tentokrát na 
dvoře fary, kde pro cyklisty 
bude připraveno občerstvení.  
Přijďte v hojném počtu, těší-
me se na vás.

-hv-

Žehnání kol a vyjížďka

KVĚTNÁ NEDĚLE. Svatý velikonoční týden začal průvodem 
s palmovými ratolestmi. FOTO: Jiří Suchomel.



 sebráno v Sebranicích

TICHÁ ADORACE V SEBRANICÍCH –  pátek 6. května, 19:00, kostel

ODPOLEDNE PRO DĚTI V SEBRANICÍCH – sobota 23. dubna, od 14:00, fara
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jiné i to, jak dlouhé by mělo 
být správné kázání (prvních 
7 minut kněz káže pro věřící, 
dalších 7 minut pro sebe a nad 
15 minut pro ďábla), nebo že 
přijímání kvašeného chleba ve 
východních církvích mělo ryze 
praktický důvod. Věřící ho 
doma pekli k obživě a část pak 
přinesli do kostela, kde se pou-
žíval při bohoslužbě. Setkání se 
mi líbilo a těším se na další.

Vít LÍKAŘ
Na Diecézním setkání mláde-
že jsem si vybral přednášku: 
Příprava výjezdních akcí a tá-
borů. Jelikož jsme pár těch tá-
borů zažili, tak bylo zajímavé 
se podívat, jakým způsobem 
pořádají tábory jiné farnosti. 
Myslím si, že u nás ve farnos-
ti máme skvělé podmínky pro 
pořádání táborů. Jak už naše 
týmy vedoucích, spolupráce 
s Kolpingovou rodinou Kun-
štát, tábořiště (všemi oblíbe-
né), ochotní rodiče, kteří nám 
svěří své ratolesti atd. Jsem 
rád, že to u nás ve farnosti pa-
rádně funguje a doufám, že to 
bude i dlouho pokračovat.
připravila Karolína Šafářová

Dne 5. března se sebranické 
spolčo opět setkalo na faře, 
a to s programem nachys-
taným Anežkou a Klárkou. 
Zahráli jsme si společnou 
hru, všichni se sportovně 
zapojili a po hře nám udělali 
výtečné domácí lasagne Jana, 
Markéta a Martin. Po večeři 
přišlo i na chvilku odpočinku 

a povídání na téma motivace. 
Padaly otázky typu: „Chtěl 
bys být člověkem, který mo-
tivuje? Motivovala tě někdy 
Bible nebo člověk hovořící o 
Bohu?“ Zkuste si je také po-
ložit a zapřemýšlet nad nimi!

Na konci diskuse každý 
dostal papírek s nápisem mo-
tivate people = motivuj lidi! 

Bylo žádáno, aby si každý 
jednotlivec dal papírek na 
oči (někam, kde ho každý den 
uvidí, např. do peněženky) 
a zkoušel se tímto heslem 
řídit. Poté následovala další 
hra a závěrem byla společná 
modlitba a požehnání od pana 
faráře.

Anežka a Klárinka :)

Motivuj a nech se motivovat

Na Zelený čtvrtek po večerní 
mši jsem se zúčastnila sede-
rové večeře v naší farnosti. 
Tuto večeři jsem absolvovala 
poprvé a byla jsem celým ve-
čerem příjemně překvapená. 

Průběh večera byl připo-
mínkou Ježíšovy poslední 
večeře s učedníky. Během 
večeře probíhaly modlitby 
a liturgické meditace, do 
kterých se zapojili všichni 
přítomní. K večeři se podával 
maces – nekvašený chléb, 
maror – hořké bylinky, cha-
roset – směs oříšků, sušeného 

ovoce, vína a skořice, karpas 
– zelenina, která se namáčí 
do slané vody, vejce a kost 
– v našem případě kuřecí 
křidélko a během večeře 
se podával čtyřikrát pohár 
vína. Každý druh jídla se 
prolínal s částí velikonoční-
ho příběhu. Při večeři vládla 
příjemná atmosféra. Účast 
na této večeři byla důstojnou 
součástí velikonočních svát-
ků. Všichni zúčastnění si tak 
mohli odpočinout a svou mysl 
osvobodit od každodenních 
starostí a lépe se soustředit na 

oslavu největšího křesťanské-
ho svátku v roce – vzkříšení. 
Věřím, že všichni, kdo na tuto 
večeři přišli, to cítili podobně, 
alespoň podle pochval, které 
zazněly po ukončení večeře. 

Přála bych si, aby se se-
derová večeře stala v naší 
farnosti tradicí, které se vždy 
ráda opět zúčastním. Podě-
kování patří všem, kdo se o 
toto setkání zasloužili, hlavně 
však manželům Zvěřinovým, 
kteří měli největší podíl na 
krásném večeru. 

Olga Slezáková

Ježíšova biblická večeře na sebranické faře

„SEDER“. Jak probíhala židovská velikonoční večeře, jaké zněly modlitby a co se podávalo k 
jídlu a pití, to si na Zelený čtvrtek připomněli v Sebranicích na faře. FOTO: Jiří Votoček.

Kolpingova rodina (KR) Kun-
štát pořádá v sobotu 16. dubna 
zájezd do Punkevních jeskyní 
s plavbou na lodičkách a pro-
hlídkou Domu přírody.

Autobus odjíždí od kostela v 
osm hodin ráno, návštěva jesky-
ní začíná ve tři čtvrtě na deset. 
Po návratu na Skalní mlýn na-
váže prohlídka Domu přírody.

Vstup do jeskyní pro dospě-
lého stojí 180 korun, pro dů-
chodce 160 korun, pro děti 100 
korun. Dům přírody a projížďka 
vláčkem se platí zvlášť. Dopra-
vu autobusem hradí Kolpingova 
rodina.

Při návratu bude zastávka 
v kostele sv. Martina v Blansku 
a v areálu KR Blansko.

Pro děti do deseti let je nut-
ný doprovod dospělého.

Zájemci se mohou hlásit u 
A. Havelky nebo u L. Ježkové 
v prodejně, kde je třeba spolu 
s přihláškou zaplatit vstupenky.

-ah- 

Výlet do jeskyní
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PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
pátek 6. května, Kunštát

17:00 svátost smíření
18:00 mše svatá, adorace, 

požehnání

VÝLET DĚTÍ PŘED 
1. SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM

sobota 23. dubna

ŽEHNÁNÍ KOL 
A CYKLOVÝLET
neděle 24. dubna,

po mši sv. v 11:00, farní dvůr

VÝROČNÍ SETKÁNÍ 
ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ 

KOLPINGOVY RODINY
KUNŠTÁT 

neděle 3. dubna, od 14:00,
farní kavárna

Zpráva o činnosti KR 
za rok 2015

Zpráva pokladní komise
Zpráva revizní komise

Plán činnosti na rok 2016
Diskuse 

Občerstvení 
Závěr

4/ OKNO
........................................................................................................................................................................................................

V pátek 4. března se sjelo na 
Pražský hrad šedesát zástupců 
Kolpingových rodin z celé 
České republiky. V šestnáct 
hodin všechny přítomné při-
vítal v Sále kardinála Berana 
v Arcibiskupském paláci kar-
dinál Dominik Duka, který je 
současně duchovním správ-
cem Kolpingova díla ČR, a 
generální duchovní správce 
Mezinárodního Kolpingova 
díla Mons. Ottmar Dillenburg. 
Po slavnostních projevech, 

seznámení s historií paláce a 
drobném občerstvení se všich-
ni přítomní odebrali do Svato-
václavské kaple v Katedrále sv. 
Víta na mši sv.

Mši svatou celebroval kar-
dinál Duka společně s Mons. 
Dillenburgem, kněžími Me-
tropolitní kapituly a jediným 
zástupcem duchovních Kolpin-
gových rodin P. Košuličem. 

Po mši svaté a prohlídce 
ztichlé a ztemnělé katedrály 
se všichni vrátili do Arcibis-

kupského paláce na večeři, 
kterou zajišťovala Střední 
gastronomická škola ze Žďá-
ru. Celý program vyvrcholil 
neformálním setkáním s Mons. 
Dillenburgem a vzájemným 
setkáním delegací KR. Všichni 
delegáti se vyjadřovali o setká-
ní, že se jednalo o mimořádný 
zážitek, na který budou dlouho 
vzpomínat.   

Fotografie na stránkách  
www.kolpingkunstat.9e.cz.

 Alois Havelka

Zástupci Kolpingových rodin navštívili kardinála Duku  co nás čeká

VÝLET DĚTÍ 6. – 9. třídy
pátek 29. dubna

POUŤ SDH 
KE SV. FLORIÁNOVI

 neděle 1. května, při mši sv. 
v 11:00, kostel Kunštát

SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ
čtvrtek 5. května, 

mše sv. v 18:00, Kunštát

POUTNÍ SLAVNOST
SV. STANISLAVA

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

SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ V SEBRANICÍCH
neděle 8. května, 

mše sv. v 9:30

přijímání stáli na terase u 
kostela a P. Havránek se mě 
zeptal, jestli chci ministrovat. 
To byla čest. 

■ Pater Šafář byl farářem 
vašeho dětství a dospívání. 
Co vám z něj zůstalo? 
V kostele muselo být všechno 
v pořádku, bylo patnáct mi-
nistrantů, kteří byli rozděleni 
podle služeb do dvou týdnů. 
Večerní mše svaté tehdy nebý-
vali, to až po roce 1948. Byli 
ale různé pobožnosti, májové 
nebo ke sv. Josefovi. P. Šafář 
oznamoval v kostele na svátek 
sv. Stanislava v roce 1945 ka-
pitulaci Německa. Také o sobě 
říkal, že není kazatel, a tak si 
na slavnosti zval cizí kněze, 
stejně bylo zvykem zvát i cizí 
zpovědníky. P. Šafář  prosadil, 
abych nastoupil na gymná-
zium. Měl také na starost 

moštárnu a palírnu v Lidovým 
domě a dělal i osvětlovače při 
divadle.

■ Jaké jste měl v Kunštátě 
oblíbená místa? 
V neděli po požehnání jsem 
chodil k Lepkům na hájenku, 
chodili jsme taky ke Kvíča-
lům, s kamarádem Karlem 
Koukalem na procházky 
k zámku. Maminka byla za-
dobře s rodinou Vegerbauerů, 
tam jsme chodili pomáhat po 
žních.

■ Pátral jste někdy, proč je 
kunštátský kostel zasvěcený 
sv. Stanislavovi?
Tohoto patrona mají ještě kos-
tely v Jemnici a Bošovicích. 
Provinciál minoritů Norbert 
Škrdlík mi říkal, že by se mělo 
prozkoumat, jestli to nebyly 
zastávky poselstva, které šlo 
z Assisi ze svatořečení sv. Sta-

nislava. Všechno jsou to staro-
bylé kostely. Sv. Stanislava je 
také ještě kaple ve Vranovské 
hospodě někde u Znojma. 

■ Na své kněžské pouti jste 
prošel řadou míst, hlavně 
na Vysočině, a přišel jste i o 
státní souhlas.
Ano, stalo se to 30. listopa-
du 1967, ale trvalo to jenom 
několik dní. Provinil jsem se 
tím, že jsem na okresní schů-
zi kněží v Jihlavě, kde byl 
zmocněnec  pro věci církevní, 
netleskal. Taková byla doba.

Slavíte letos v dubnu kulaté 
narozeniny, přijal byste po-
zvání do Kunštátu?
Moc rád bych se tam podíval, 
ale návštěvu bych raděj spojil 
až s oslavou svěcení a primice, 
a to bude na podzim mezi 27. 
září a 5. říjnem. 

ptal se Marek Lepka

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

U HROBU SV. VÁCLAVA. Zástupci Kolpingových rodin slavili s pražským arcibiskupem Domi-
nikem Dukou bohoslužbu ve Svatováclavské kapli svatovítské katedrály. FOTO: Alois Havelka.


