
Hubertská mše v kostele svatého Štěpána v Kouřimi 

V neděli 6. 11. 2016 proběhla v kostele svatého Štěpána hubertská mše. Přípravy na 
akci započaly již koncem léta, kdy se v hlavách některých myslivců, členů 
Mysliveckého sdružení Vitice, z.s., a okolních spolků zrodila myšlenka uspořádat 
takovéto setkání myslivců a veřejnosti. 

Pozorný kolemjdoucí si mohl všimnout nezvyklého ruchu před kostelem již v půl osmé 
ráno, kdy začaly přípravy s výzdobou kostela. Své umění pilovali také trubači a sboroví 
zpěváci. 

Před desátou hodinou se kouřimský kostel začal postupně naplňovat. Příchozí vítal 
zvuk loveckých nástrojů a zpěv. Každý, kdo se zaposlouchal, ocenil um trubačů a 
sboristů, kteří před kostelem do příchodu pana faráře hráli a zpívali tradiční 
myslivecké skladby a písně. 

Samotná mše probíhala v kostele zaplněném do posledního místečka, a i pro stojícího 
bylo těžké najít místo s dobrým výhledem. Podle mysliveckých tradic byl jako hlavní 
oběť přinesen jelen. Doprovodili ho psovodi se svými čtyřnohými kamarády a 
pomocníky. Následoval je průvod kněze a jeho přisluhujících. Slova se ujal páter 
Jaroslav Lízner, který promlouval ke všem přítomným i o práci myslivců, jejich snaze 
pomáhat přírodě, zvěři, udržovat ji v harmonii, v rovnováze a zachovat ji i pro budoucí 
generace. Myslivcům poděkoval a požehnal jejich počínání. Po celou dobu mše byly 
zpěvy sboristů doprovázeny hrou na lesní rohy. 

Tóny tradičních mysliveckých písní nás doprovázely i při loučení před kostelem. 

O hubertskou mši byl velký zájem, zúčastnilo se jí odhadem 140 účastníků z řad 
stálých návštěvníků kostela, myslivců i veřejnosti.  

Nadšení zájemci o historii, a nebylo jich málo, si mohli po mši prohlédnout sklepní 
kapli. Prohlídka byla doprovázena zajímavým výkladem pana Michala Vevery, 
pracovníkem Muzea Kouřimska v Kouřimi. 

Závěrem zbývá poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu a podpoře 
hubertské mše, zejména Pražskému trubačskému sboru, Chrámovému sboru 
Opočnice, členům Mysliveckého sdružení Vitice, z.s., a okolních spolků. Většina 
vyjmenovaných vykonává činnosti spojené s myslivostí jako své koníčky ve volném 
čase. Poděkování patří také všem návštěvníkům kostela a ostatním přihlížejícím. 
V neposlední řadě patří velké poděkování i páteru Jaroslavu Líznerovi, který dokázal 
oslovit všechny účastníky této akce. 

Zejména stálí návštěvníci kostela ocenili detailní připravenost akce a šetrné včlenění 
mysliveckých tradic do normálního průběhu nedělní mše. 



Podle ohlasů veřejnosti po mši a podle nadšení těch, kteří zajišťovali přípravu 
a průběh mše, lze uvažovat o tom, že se by se hubertská mše mohla stát v budoucnu i 
u nás tradicí. 

 

Myslivecké sdružení Vitice, z.s. 


