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DOKONČENÍ NA 2 STRANĚ

Bratři a sestry, měsíc květen 
je v tradici církve spojen s po-
stavou Panny Marie, Ježíšovy 
matky. Sv. Jan Pavel II. byl 
jejím velkým ctitelem a jeho 
myšlenky nás seznamují s její 
rolí v životě křesťana. Zde je 
jedna z myšlenek:

„Lukášovo evangelium 
nám podává zprávu o jedné 
události, kdy jakási žena ze 
zástupu zvolala k Ježíšovi: 
„Blahoslavený život, který tě 
nosil, a prsy, které tě kojily” 
(Lk 11,27). Tato slova jsou 
chválou Marie jako tělesné 
matky Ježíšovy... Když nezná-
má žena takto blahoslavila 
jeho tělesnou matku, odpoví 
na to Ježíš významně: „Spíše 
jsou blahoslavení ti, kdo slyší 
Boží slovo a zachovávají je” 
(Lk 11,28). Ježíš chce odvést 
pozornost od mateřství, chá-
paného jen jako tělesné pouto 
a zaměřit ji na tajemná du-
chovní pouta, jaká se vytvá-
řejí slyšením a zachováváním 
Božího slova. (Redemptoris 
Mater 20).

Když se díváme na ži-
vot Panny Marie, může 
se nám mnohé v něm zdát 
samozřejmé a lehké. Zažila 
zvěstování, viděla Ježíše od 
porodu až po jeho smrt, vše 
měla „z prvé ruky”. Jistě, toto 
všechno neznamenalo málo. 
Ale přesto to neznamenalo 
a neznamená všechno. Bylo 
přece mnoho jiných lidí, kteří 
Ježíše viděli, slyšeli, chodili s 
ním, zažili jeho mocné skut-
ky – a nakonec mu nevěřili. 
Nejtragičtější postava z nich 
– Jidáš. 

Ježíšova slova ale blaho-
slaví ty, kteří Boží slovo slyší 
a zachovávají, tedy – kteří 

KE CTI SV. FLORIANA. Dobrovolní hasiči z Kunštátu a okolních obcí si v neděli 29. dubna při-
pomněli svého patrona. Slavnost zahájili mší svatou a dovršili vysazením lípy u kulturního domu. 
FOTO: Karel Podsedník.

Kdo byl svatý Stanislav, patron kunštátské farnosti
Svatý Stanislav, jeden z hlav-
ních zemských patronů Pol-
ska, pocházel ze šlechtické 
rodiny. Narodil se kolem roku 
1030 v obci Sczepanow, ze-
mřel 11. dubna 1079 v Kra-
kově. Rodiče na jeho narození 
čekali mnoho dlouhých let. 
Studoval v katedrální škole v 
domácím Hnězdně, Francii a 
Belgii.

Roku 1072 byl vysvěcen na 
krakovského biskupa. Postup-
ně se vyostřoval jeho konflikt 
s polským králem Bolesla-
vem II. zvaným též Ukrutný. 
Ten sice vybudoval mnoho 
nových kostelů a klášterů a 
upevnil moc panovníka, ale 
zároveň vedl nevázaný život 
a vstoupil do konfliktu se 
šlechtou i církví kvůli zabave-
ným pozemkům. Stanislav jej 
kritizoval za nemorální život 
a později se zasadil o jeho 
exkomunikaci, to je vyloučení 

z církve. To Boleslava rozzuří, 
prohlásí Stanislava za zrádce 
a odsoudí ho k smrti. Muži, 
kteří měli ortel vykonat, si 
však na biskupa netroufli, a 

tak roku 1079 Stanislava údaj-
ně zavraždil sám Boleslav II. 
v kostele sv. Michala ve Skal-
ce u Krakova při sloužení mše 
svaté. Vražda vyvolala povstá-
ní a Boleslav uprchl do Uher. 
Stanislavovy ostatky byly 

později přeneseny do kated-
rály na krakovském Wavelu 
a roku 1253 byl Stanislav sva-
tořečen. Znázorňován je vždy 
jako biskup s mitrou a berlou. 
Meč, který má u sebe, symbo-
lizuje jeho mučednickou smrt. 
Mnohdy leží u jeho nohou 
vzkříšený mrtvý, kterého prý 
Stanislav přivedl před krále 
jako svědka zákonitého nabytí 
jistého církevního pozemku.

Památky svatých patro-
nů katedrál, kostelů a kaplí 
– patrocinium – se obvykle 
slaví v den jejich „zrození pro 
nebe“ – v den jejich smrti. V  
případě sv. Stanislava se tak 
má konat vždy 11. dubna. 
Toto datum však často kolidu-
je s velikonočními svátky a ty 
mají dle liturgického kalendá-
ře přednost. Proto byl svátek 
svatého Stanislava přesunut 
na 7. května.

připravila Alena Hladilová

SVATÝ STANISLAV



Noc kostelů
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Kde se vzaly májové pobožnosti?
Májová pobožnost je oblíbená 
lidová mariánská pobožnost, 
která má své místo v římsko-
katolické církvi. Neexistuje 
žádný závazný liturgický 
předpis o její formě.  Pobož-
nosti se mají konat denně 
před ozdobeným oltářem nebo 
sochou Panny Marie. Skládá 
se obvykle z modlitby posvát-
ného růžence, Loretánských 
litanií a písní k Panně Marii. 
Květen se často z velké části 
překrývá s velikonoční dobou 
liturgického roku, proto je 
doporučováno, aby se tím-
to druhem pobožnosti více 
osvětlovala účast Panny Marie 
na velikonočních a letničních 
událostech. Měsíc květen je 
zakončen svátkem Navští-
vení Panny Marie, což může 
májovým pobožnostem dodat 
slavnostní závěr.

Už ve středověku je možné 
zaznamenat zvláštní mari-
ánské pobožnosti spojené 
s měsícem květnem. Šiřitelé 
křestˇanství se snažili tímto 
způsobem převážit vliv po-
hanských májových slavností 
germánského původu, které 
oslavovaly probouzení se 
přírody k životu po relativně 
„mrtvé zimě“.

Překvapující je fakt, že 
vlastní májová pobožnost, 
taková, jakou ji známe dnes, 
vznikla teprve v 18. století 
v Itálii v kostele ve Ferraře. 
Pobožnost se stala velmi po-
pulární a rychle se rozšiřovala 
po celé Evropě. K nám se do-
stala tradice májových pobož-
ností z Bavorska a Rakouska 
na přelomu 18. a 19. století.

Velký rozvoj prodělaly 
májové pobožnosti v 19. a 

začátkem 20. století. Zásad-
ním impulsem bylo vyhlášení 
dogmatu o Neposkvrněném 
početí Panny Marie (1854) a  
mariánská zjevení v Lurdech, 
La Salletě a Fatimě. Během 
první a druhé světové války 
byly májové pobožnosti příle-
žitostí modliteb za mír. 

Úpadek slavného období 
májových nastal s liturgickou 
reformou ve druhé polovině 
20. století. Tím, že se mohla 
slavit mše svatá i ve večerních 
hodinách, ztratily májové 
pobožnosti svůj výsostný 
prostor.

V dnešní době má májová 
velký význam jako možnost 
společného  setkání a společné 
modlitby. V Kunštátě je má-
jová pobožnost každé úterý a 
čtvrtek v osmnáct hodin.

Helena Videmanová

V pátek 25. května proběhne 
jubilejní 10. ročník Noci kos-
telů. Kunštát ani Sebranice 
se této akce letos neúčastní, 
v nejbližším okolí můžete 
navštívit například  Zbrasla-
vec, kde pořadatelé připravují 
program. Další možností je 
navštívit  Brno, kde  je pro-
gram připraven téměř v pa-
desáti zapojených místech. 
Zájemci se mohou těšit na 
komentovanou mši svatou, 
poznávací a prohlídkové okru-
hy, výstupy na věže kostelů, 
koncerty klasické či moderní 
hudby, přednášky, divadelní 
představení, besedy apod. 
V Brně vás čeká také jízda 
„šaliny“ Noci kostelů centrem 
města, kde uvnitř vozu budou 
probíhat rozhovory např. 
s režisérem Jiřím Strachem, 
hercem Zdeňkem Černínem či 
moderátorkou Veronikou Sed-
láčkovou. Přihlášené kostely a 
jejich programy můžete sle-
dovat na webových stránkách 
www.nockostelu.cz.

-hv-

mu věří. A Panna Maria je 
zde první z těch, kdo uvěřili. 
Postavila svůj další život na 
slovech, která jí byla andělem 
řečena. V Káně říká služeb-
níkům, aby udělali vše, co 

jim Ježíš řekne, protože mu 
zcela věří. A před letnicemi 
se modlí s učedníky v jeruza-
lémském večeřadle, protože s 
nimi očekává zaslíbení Ducha 
svatého, věří totiž Ježíšovu 
příslibu, že ho pošle.

Maria je tak naší matkou 
ve víře, naše průvodkyně, 
pomocnice a ochránkyně. 
Svěřme se do její ochrany:

Maria, Pomocnice křesťa-
nů, oroduj za nás.

 P. Petr Košulič

V sobotu 26. května se v Kun-
štátě už potřetí konají mládež-
nické „Farnosti bez hranic“ 
(FBH). Pro ty, kdo o FBH ještě 
neslyšeli, jde o soutěžní klání 
mezi mladými lidmi z farností 
boskovického děkanství. Ob-
vykle se zúčastní kolem dvou 
set kluků a děvčat z osmi až 
devíti farností. Jednotlivé 
týmy soupeří v nejrůznějších 
disciplínách a vítěz si odnese 
putovní pohár. Hlavním cílem 
však není zvítězit, ale setkat se 
s mladými lidmi z okolních 
farností a především s Bohem. 

Pokud máte chuť a čas, 
přijďte v sobotu povzbudit na 
farní hřiště kunštátský (a mož-
ná i sebranický) tým! Setkání 
mládeže poběží už od rána 
na faře,  soutěžní disciplíny 
na hřišti odstartují v pravé 
poledne.

-al-

Farnosti 
bez hranic
opět v Kunštátě

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

VE VÍDNI. Tradiční výlet do 
rakouské metropole mají za 
sebou děti z Kunštátu a Se-
branic, které v květnu poprvé 
půjdou ke svatému přijímání. 
Otec Petr jim kromě zámku 
Schönbrunn ukázal, katedrálu 
sv. Štěpána, vídeňskou rad-
nici a na závěr zábavní park 
Prater.

FOTO: Jan Kašpar.

Zveme rodiče s dětmi na po-
slední „dětskou“ mši svatou 
v tomto školním roce, a to ve 
středu 30. května v šest hodin 
večer. Po bohoslužbě dosta-
nou děti navštěvující nábožen-
ství svá vysvědčení, proběhne 
vyhodnocení celoročního úsilí 
o sestavení růžence a na faře 
bude následovat opékání buřtů 
(které si každý přinese) a pře-
dání drobných odměn.

-ml-

Zakončení s dětmi



Otvíráme farní kroniku – padesátá léta minulého století 

 sebráno v Sebranicích anketa
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Ve druhé polovině dubna 
proběhl  na Velehradě další 
ročník celostátního setkání 
vysokoškoláků. Kunštát-
ských účastníků jsme se 
ptali: 
Co byl pro tebe největší zá-
žitek?

Martin KRÁL
Studentský Velehrad se pro 
mě nesl ve znamení silných 
zážitků. Ať už to bylo vedení 
skupinky, workshop, přespání 
venku, které pro mě bylo v 
mém spacáku do plus deseti 
stupňů – které rozhodně ne-
byly – velmi náročné, nebo 
„cyklovýlet” s Orkem, který 
nebyl zas tak úplně na kole. 
Rozhodně bych tam jel znovu.

Vojta PAVLŮ
V rámci Studentského Vele-
hradu jsem se poprvé v životě 
podíval na Velehrad. Velice se 
mi líbila jak akce, tak samot-
né poutní místo. Nejvíce mě 
zaujala přednáška P. Balíka o 
genderové ideologii a katolic-
ké antropologii.

Ondra SOJKA
Nejvíce mě zaujala přednáška 
studujících manželů se dvěma 
dětmi. Nastínili nám jejich 
prožívání manželství, život s 
Bohem v páru a jejich životní 
zkoušky. Po celou dobu byla 
příjemná atmosféra a našel 
jsem si spoustu nových přátel.

Karolína ŠAFÁŘOVÁ
Pro mě to byl už třetí Student-
ský Velehrad a byl stejně skvě-
lý jako předchozí ročníky. Je 
to taková oáza klidu, času na 
ztišení a modlitbu, ale zároveň 
plná zábavy, vína, koncertů, 
přednášek a času na poznání 
nových lidí i setkání se starými 
kamarády. Já jsem si tam dobi-
la duchovní ,,baterky“ a záro-
veň vyčerpala ty tělesné. Mně 
asi nejvíc oslovila přednáška 
sestry Veroniky Barátové o 
Boží vůli a také páteční mod-
litba Taize. Byly to požehané 
čtyři dny! 

připravila Karolína Šafářová

V květnu roku 1953 byly opra-
veny varhany a také v neděli 
10. května o pouti svatostani-
slavské napadlo místy deset až 
třicet centimetrů sněhu.

1. května 1957 byl posvěcen 
nový zvon – „Slavík“ jmény 
Ježíš, Maria a Josef. Kmotrami 
byly paní Josefa Novotná (kte-
rá jej darovala), Josefa Hladi-
lová, Františka Truhlářová a 
Marie Koukalová z Újezda. 
Opět byly opraveny varhany a 
jejich elektrický pohon. Obce 
Touboř a Hluboké pořídily 
v květnu 1957 do tamější kaple 
nové ornáty.

8. května 1960 bylo před 
poutí pořízeno do kostela sv. 
Stanislava sto metrů (!) čer-
vených kokosových koberců, 

které obroubil sedlář Miroslav 
Hrdlička a položil malíř a 
natěrač Rudolf Kunc. O pouti 
byla v kostele uspořádaná vý-
stava fotografií z církevních 
slavností od roku 1951. O 
pouti také oslavil padesátiny a 
stříbrné výročí kněžského svě-
cení otec František Staněk za 
asistence významných hostů 
z církevních kruhů. Za Kunštát 
přednesl blahopřejnou zdravici 
student Jan Pěta, kytici předala 
Jiřina Pětová. 

V roce 1960 byl vydán 
závazný přípis všem farním 
úřadům od Rady Okresního 
Národního výboru v Boskovi-
cích. Omezilo se v něm veřej-
né konání pobožností (průvody 
kolem kostela o pouti, žehnání 

polí, Boží Tělo) slovy: „…Vez-
měte laskavě na vědomí, že tak 
jak je tomu i v jiných krajích 
a okresech, budou se i u nás 
veškeré církevní akce soustře-
ďovat do kostelů, které jsou 
k tomuto účelu určeny… Bu-
dou-li se konat májové pobož-
nosti, pak je nutné je přeložit 
do odpoledních nebo večerních 
hodin, aby to vyhovovalo ko-
nání prvomájových oslav…“ 
Jako důvod těchto omezení 
byl uveden: „..Veřejný zájem, 
který vyžaduje…“

 Optikou roku 2018 nahlí-
ženo, dejme si pozor, aby nás 
zmíněný „veřejný zájem“ opět 
nepřeválcoval. 

z farní kroniky vybrali 
Kryštof a Irena Kintrovi

Spolčo pokračuje
Již podruhé se sešla sebranic-
ká mládež. Po první přednášce 
v podání Marka Štencla na 
téma „lenost“ jsme plynule 
navázali na další smrtelný 
hřích, a to „pýchu“.

Spolčo se koná každý první 
pátek v měsíci v šest hodin 
večer na faře v Sebranicích. 
Po zahájení setkání modlitbou 

dále probíhá tak, že si vždy 
předem zvolená dvojice při-
praví přednášku a formou pre-
zentace ji přednese. Následuje 
diskuze na dané téma. Spolčo 
je zpestřeno o různé hry (např. 
Co na to Češi nebo AZ kvíz), 
a dokonce i o kulinářský záži-
tek, kdy si připravujeme různé 
dobroty. Vše je dobrovolné a 

naše společenství je otevřeno 
všem mladým farníkům ve 
věku od patnácti do šesta-
dvaceti let a každý nový člen 
je vítán. Jde především o to, 
užít si pěkný a zábavný večer, 
setkat se s přáteli a především 
s Bohem.

Michaela Zouharová 
 Lenka Konečná

OPRAVY NA KOSTELE V SEBRANICÍCH. Okolo vstupní 
síně do kostela a sakristie bylo na jaře postaveno lešení a začaly 
opravy nad těmito částmi střechy kostela a vstupního portálu.
FOTO: Jiří Votoček.

TICHÁ ADORACE
V SEBRANICÍCH
pátek 1. června od 19:00 

FARNÍ DEN
V SEBRANICÍCH

s připomínkou 
10. výročí 

požehání fary 

neděle 10. června 2018

Program
9:30 mše svatá

 12:00 společný oběd 
14:00 odpolední 

program s cimbálkou
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 co nás čeká

POUTNÍ SLAVNOST
KOSTELA SV. DUCHA

neděle 20. května
11:00 mše svatá na Lipce 

Pravidelné mše svaté 
ve čtvrtek v 7:00 začnou 

na Lipce 24. května

KVĚTNOVÉ SOBOTY 
 12., 19., 26. května

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše svatá 

GENERÁLNÍ ÚKLID 
KOSTELA NA LIPCE

čtvrtek 17. května, 16:00 

SLAVNOST
TĚLA A KRVE PÁNĚ

neděle 3. června,
mše sv. jako v neděli

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
DĚTÍ V KUNŠTÁTĚ

neděle 13. května, 11:00 

TO NEJSOU NOČNÍ VLCI. V neděli 22. dubna proběhlo na náměstí již 4. žehnání motorkářům 
a motorkám. Po mši svaté požehnal otec Petr asi dvaceti účastníkům, kteří poté vyrazili na první 
společnou výjížďku na Olešnici, Rovečné, Vír a Štěpánov, a po návratu poobědvali s otcem Pet-
rem na zahrádce restaurace KD. FOTO: Milan Švancara.

V městské knihovně na vás 
čeká „novinka“ k osvěžení 
názorů na kapitoly z dějin ko-
munistické perzekuce v Čes-
koslovensku od roku 1948 do 
1989. Není to radostné čtení, 
ale zcela nezbytné k tomu, 
abychom nehleděli na minu-
lost jen skrze vlastní, třeba 
klidné a nevzrušivé zkušenos-
ti. Autorka Helena Havlíčko-
vá emigrovala v roce 1968 po 
srpnové invazi s manželem 
a čtyřmi dětmi do zahraničí, 
usadili se ve Francii. Protože 
autorka zůstala srdcem spjatá 
se zemí, odkud musela odejít, 
shromáždila svědectví mno-
ha perzekvovaných lidí, na 
základě kterých pak sepsala 
knihu „Dědictví“. Jako spo-

lupracovníky uvádí Olbrama 
Zoubka a Jindřicha Štreita, 
kteří knihu doprovodili kres-
bami a fotografiemi. V naší 
knihovně v Kunštátě najdete 
od 10. května druhé vydání z 
nakladatelství Poznání, které 
už nelze sehnat v knihkupec-
tví. Upoutají a strhnou vás 
svědectví rozdělených rodin, 
rozbitých majetků, vykon-
struovaných procesů, zlik-
vidovaných škol i klášterů, 
pronásledovaných řeholníků 
i řeholnic a kněží. Lidí ve 
vězení, dolech i trestných tá-
borech, kterým bylo posilou 
evangelium nebo tajně pašo-
vaná eucharistie. Ilegální teo-
logické semináře, opravování 
kostelů, společenství věřících 

v utajení, špatné kádrové po-
sudky, zničená budoucnost 
nadaných dětí… I osobní 
statečnost, láska k bližním a 
vlasti. Hrdost, radost, zápasy 
o víru. Svědectví o tom, co 
znamená věrnost a laskavost 
tváří v tvář nespravedlnosti. 

Pokud nás občas popad-
ne pokušení žehrat na to, 
jak se máme dnes, sáhněme 
po něčem, co nás vrátí no-
hama zpátky na zem. Je to 
svědectví mnoha lidských 
osudů, které se dokázaly před 
Boží tváří naplnit navzdory 
překážkám. Ať jsou nám 
posilou. Helena Havlíčková: 
„Dědictví“, vydalo Poznání 
v roce 2008.

Irena Kintrová

KNIŽNÍ TIP: Svědectví o komunistické perzekuci DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ 
MLÁDEŽE

„Farnosti bez hranic“
sobota 26. května, 
farní hřiště, Kunštát 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
DĚTÍ V SEBRANICÍCH

neděle 27. května, 9:30 

MŠE SVATÁ NA ZAKONČENÍ VÝUKY 
NÁBOŽENSTVÍ, PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ,

VRCHOL CELOROČNÍHO SNAŽENÍ 
O VYTVOŘENÍ RŮŽENCE

Kunštát – středa 30. května, 18:00 
Sebranice – čtvrtek 31. května, 18:00

PRVNÍ PÁTEK 
1. června

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

svátostné požehnání, Kunštát

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
2. června

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše svatá, Kunštát

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE

JEŽÍŠOVA
pátek 8. června,

18:00, mše sv., Kunštát

FARNÍ 
SHROMÁŽDĚNÍ

ohlédnutí za rokem 2017 
nejen v číslech 
a statistikách 

neděle 20. května, 18:00
farní kavárna, Kunštát


