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slovo otce Petra
Drazí přátelé,

chtěl bych poděkovat Vám 
všem, kteří i přes obtíže a těž-
kosti vlastního života dokáže-
te najít sílu a odvahu ke službě 
pro farnost. Součástí tohoto 
zpravodaje je článek o služ-
bách ve farnosti. 

Je přirozené a má to tak 
být, že farnost jako komuni-
ta vytváří nejen společenství 
liturgické, ale také společen-
ství lidské. To vše ale nesmí 
zůstávat jen uvnitř,  ale musí 
vycházet navenek ve službě 
společnosti. Trojí rozměr ko-
munity je důležitý. Koinonia 
neboli společenství je důležité 
pro identitu a sociální zázemí 
jednotlivých členů farnosti. 
Leiturgia neboli liturgické 
shromáždění je vyjádřením 
společného slavení a služby 
Bohu. Poslední diakonia ne-
boli služba vychází navenek 
ze společenství a je vyjádře-
ním touhy po sdílení křesťan-
ských hodnot a radosti evan-
gelia. 

Aby komunita mohla fun-
govat, je třeba, aby ji někdo 
vedl. Od toho je vždy bisku-
pem pověřený správce a tím 
je kněz (farář, administrátor). 
Ovšem to nestačí. V komunitě 
musí vždy fungovat to, že jed-
notlivé úkoly přebírají členové 
komunity, tedy farníci. Nesta-
čí být jen pasivním účastní-
kem liturgie nebo účastnit se 
společenství. Každý může  
a  má přispívat podle svých 
darů. Apoštol Pavel říká, že 
dary a služby jsou rozmanité. 
Každý pokřtěný přijímá dary 
pro službu, hřivny, které mám 
rozmnožovat. Farář ani jáhen 
není privilegovaným členem 
komunity, je a má být  její 
součástí. Farář i jáhen je také 
farníkem, který přispívá svou 

Živý betlém se tentokrát přesunul z náměstí do kostela.                   foto: Jiří Suchomel

Otevírání jesličekslužbou k celkovému dílu ko-
munity. Ovšem farnost není 
a nemá být dílem farářovým. 
Farnost má být dílem Božím a 
dílem komunity, jejíž součástí 
jsou jednotliví členové, kteří 
do společného pokladu přispí-
vají svým dílem podle svých 
možností a schopností.

Tímto chci Vás všechny 
povzbudit k radostné odvaze 
ke službě Pánu. Modlitba je 
důležitá, ale je sama o sobě 
prázdná, pokud nevyjadřu-
je touhu po konkrétní služ-
bě Bohu.  Děkuji všem, kdo 
se aktivně zapojujete a jste 
ochotní ke spolupráci. Dě-
kuji všem, kdo se modlíte za 
naši komunitu a za to, aby 
v ní bylo dostatek těch, kteří 
svou službou budou oslavovat 
Boha. Přeji Vám požehnaný 
rok a vyprošuji všem, aby je-
jich služba naší farnosti byla 
požehnáním pro ně samotné, 
pro jejich rodiny a domovy. 
Ať vás provází milost a po-
žehnání od Pána.

o. Petr

Za poslední dva roky jsme za-
žili mnoho náhlých změn. Ne-
vyhnuly se nám ani na Štědrý 
den – místo na náměstí jsme se 
sešli v kostele a místo živého 
betléma nás čekalo otevírání 
jesliček. Co však zůstalo beze 
změny, byl zájem veřejnosti, 
protože chvíli před dvanáctou 
hodin se zaplnily  lavice i zá-
dveří.

Na úvod řekl pár slov otec 
Petr. Hlavní bod programu tvo-
řila rozhlasová hra Narození 
našeho Pána Ježíše Krista pod-
le Luďka Strašáka. Pod režij-
ním vedením Moniky Lepkové 
se nám v rolích andělů, pastýřů 
a Svaté rodiny představili otec 
Petr a jáhni Vladimír a Marek. 
Publikum bylo nadšené a od-
měnilo umělce mohutným po-
tleskem. V průběhu hry dora-
zila i vzácná návštěva ze Svaté 
země – Josef, Maria a Ježíšek 
v podání Vaška, Míši a Beátky 
Líkařových.

Poté nám pár odvážlivců za-

hrálo některé koledy ze svého 
štědrovečerního repertoáru a 
nový pohled na vánoční příběh 
nabídl úryvek z knihy Jak si 
Bůh postavil Betlém. 

Stejně jako začátek i konec 
programu patřil panu faráři. Po 
jeho vánočním přání jsme si 
ještě zazpívali Narodil se Kris-
tus Pán a přesunuli se na faru.

V průjezdu se podávala tra-
diční polévka, za kterou tímto 
děkujeme panu Jiřímu Borko-
vi, a svařák. Každý za ně mohl 
přispět libovolnou částku do 
kasičky, jejíž obsah bude roz-
dělen mezi sociálně slabé rodi-
ny v Kunštátě.

Děkuji všem, kteří se podí-
leli na programu a organizaci 
této spontánní akce. Jsem zvě-
davá, jak Štědrý den prožijeme 
příští rok. Možná ne tak, jak 
bychom si představovali, ale 
určitě krásně. Vždyť to máme 
„posichrované“ na nejvyšších 
místech.

Alžběta Lepková
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Kunštátské sakrální památky - 20. část

Na dnešních snímcích je dře-
věná zvonička postavená ve 
Zbraslavci u hasičské zbroj-
nice. Byla vybudována k 130. 
výročí vzniku Sboru dobro-
volných hasičů ve Zbraslavci 
a následně 16. 6. 2018 požeh-

nána. Součástí stavby je soška 
patronky obce sv. Apolónie a 
zvon. Na zvonu je zobrazena 
sv. Apolónie a sv. Antonín. 
Zvon váží 21,5 kg a je vyba-
ven elektropohonem.

Alois Havelka 

Novoroční malé velké naděje
Podle svědectví lidí, kteří 
přežili, mohl zvládnout pobyt 
v zajateckém nebo koncent-
račním táboře (a posléze tře-
ba v komunistickém vězení 
či lágru) jen ten, kdo neztratil 
naději.

Žijeme teď v nesrovnatel-
ně lepších podmínkách, v do-
statku jídla i pohodlí, ale jsme 
těžkými vězni neustálého stra-
chu, zajatci převážně špatných 
zpráv a rukojmími permanent-
ní nejistoty. 

K přežití proto potřebujeme 
malé všednodenní naděje – že 
nás čeká něco příjemného, 
máme zázemí, rodinu, přátele, 
nějakou smysluplnou činnost 
(ruce pracují, i když „jen“ leží 
a modlí se!). Můžeme dělat i 
co nás baví, odpočívat, vzdě-
lávat se, dobře se starat o sebe 

a pomáhat druhým… Být vší-
maví, vděční, umět odpouštět. 
To všechno je určitě užitečné, 
ale postrádá to hlubší základ 
– zdroj naděje, který všechno 
naše úsilí přesahuje a z které-
ho můžeme čerpat. Emmanu-
el – Bůh s námi – v podobě 
malého dítěte a pak dospělého 
Syna, který se obětoval. Bůh 
Otec s lidskou tváří, který 
dává lásku až do krajnosti. Ne 
někde daleko v budoucnos-
ti v nějakém vzdáleném nebi 
nebo až po naší smrti, ale tady 
a teď.  Zastánce a Utěšitel ve-
dle nás, před námi, za námi a 
s námi v každém našem činu, 
myšlence, v každém rozhod-
nutí, v klopýtnutí, v tomto 
nedokonalém světě. Stále 
s námi. Bohu díky. 

Irena Kintrová

Služby ve farnosti
Po dlouhém přemýšlení s plným 
vědomím, že služba „kostelní-
ka“ je velmi náročná, jsem se 
rozhodl vytvořit systém tzv. díl-
čích služeb.  Jsou to úkoly, které 
původně vykonával kostelník 
jako jedna osoba. Ovšem tak 
tomu vždycky nebylo. Z dějin 
církve a tradice víme, že si úko-
ly v péči o kostel a bohoslužbu, 
o faru a farnost rozdělili jednot-
liví farníci podle možností. Tak 
třeba o otvírání a zavírání koste-
la se staral jeden člověk, o zpěv-
níky jiný, o zákristii další. Tak 
bylo pamatováno na vše, co je 
potřeba nejen k liturgii a provo-
zu kostela, ale také k životu ve 
farnosti.

Mnohé již funguje, a to ne-
chci měnit, pokud to nebude 
nutné. Postupně budu oslovo-
vat některé z vás k jednotlivým 
úkolům. Ovšem byl bych raději 
a hodně byste mi to usnadnili, 
kdybyste třeba přišli sami s ná-
padem, pro kterou službu byste 
se tak nějak hodili. A proto při-
kládám nejen seznam služeb, 
ale také co obnášejí. Nebojte se, 
protože vše vysvětlím a umím 
být trpělivý, i když tak nevypa-
dám.

Správce zákristie – tzv. zá-
kristián – ten, kdo zajistí, aby 
v zákristii bylo uklizeno a vše na 
svém místě. Není to těžké a ne-
vyžaduje to mnoho času. Jednou 
za týden na hodinku zaskočit do 
zákristie a věci zkontrolovat. A 
věřte, nepořádek je o tom, že 
věci nejsou na svých místech. 

Svíčky – připravit svíce na 
liturgii, očistit je od zbytečných 
nánosů, upravit je, aby seděly 
dobře na svícnu, oříznout, upra-
vit knoty, zkontrolovat krytky, 
vyčistit svícny. To je v základu 
vše, co je třeba. Mnohé se děje 

jednou za týden, něco třeba jen 
jednou za rok či za měsíc. Hod-
ně záleží, jak si to člověk rozlo-
ží.

Dezinfekce – dezinfikátor – 
má na starosti, aby byl na všech 
určených místech dostatek dez-
infekce, aby byly nádobky čisté 
a doplněné. Pokud dojdou zá-
soby, zajistí jejich doplnění (po 
domluvě s knězem).

Nástěnka a vývěska - ná-
stěnkář – stará se o nástěnky a 
vývěsku (ta vlevo při vstupu do 
kostela). Aby byly uspořádané a  
aktualizované. Vyvěsí ohlášky, 
případně parte apod. Spolupra-
cuje s farářem. Nevyvěšuje nic, 
o čem si není jistý, že to je vhod-
né. Pokud si není jistý, konzul-
tuje to s knězem nebo jáhny. 

Účetní doklady – tento úkol 
je již mírně složitější, ale přesto 
není nijak časově náročný, po-
kud je vykonávám pravidelně.

Jednou za měsíc (ke konci 
měsíce) převezme účetní dokla-
dy (faktury a paragony) a uspo-
řádá je, do pokladního deníku 
v PC zapíše příjmy a výdaje, vy-
tvoří příjmové a výdajové dokla-
dy, uspořádá je pro hlavní účetní. 
Pro mě práce na dvě – tři hodiny, 
pro šikovného člověka tak na ho-
dinu. Je to vcelku snadné, když 
to zvládnu i já, účetní hotentot. 
Nebojte se, jde jen o to umět 
něco málo s PC a psát. Účetnic-
tví máme jako farnost podvojné, 
a to musí stejně dělat odborník – 
účetní z biskupství.

Další služby mohou a budou 
určitě následovat postupně podle 
potřeby a situace. A pozor, žádná 
role není určena mužům nebo že-
nám. Každý se může zapojit. Ne-
bojte se přijít a říct: „Hele, beru 
to a to! Co mám dělat?“ Děkuji.

otec Petr

Mikulášská nadílka                            foto: Jiří Suchomel
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

245. výročí zalo-
žení Biskupství 

brněnského

Jarmárek pro Mary’s Meals
Slova díků 
mohou mít 
různou dy-
namiku, a 
tudíž není 

dík jako dík. Můj dík, který 
cítím za níže popsané dílo, 
má náboj světlice, která vy-
střelí vzhůru a rozzáří nebe. 
Její trvání však je chvilko-
vé, můj dík trvá. Bylo nás 
pět. Sešly jsme se na faře 
první prosincové odpoled-
ne. Místo, které bylo před-
tím provoněné jehličím, 
jsme provoněly vůněmi ji-
nými. Tvořily jsme mýdlo. 
A to ne ledajaké, ale mýdlo, 
které má pomáhat. Mýdlo 
pro Mary’s Meals. Podaři-
lo se nám vyrobit bezmála 

devadesát kousků různých 
tvarů, plných vůní a pří-
sad. K tomu jsme připojily 
ještě výrobu svíček. Jedna 
z nás přinesla i medovníč-
ky. Následující pátek jsme 
vše zabalily a popsaly. Bylo 
milé pozorovat, jak se vše 
děje s láskou, radostí, tou-
hou být spolu. Druhou ne-
děli adventní po mši svaté, 
proběhl jarmárek přímo u 
kostela. Byl krásný „ladov-
ský“ den. Mládež pomáhala 
připravit stánek a svařák. 
Ten nechyběl. Jarmárková 
atmosféra byla nadstandart-
ní alternativou komerčních 
vánočních trhů ve městech. 
Třetí neděli adventní se 
výrobky doprodaly zcela. 

A výsledek? Druhou nedě-
li byl výtěžek 7652,- Kč a 
třetí neděli adventní 2222,- 
Kč. Zajistili jsme tak jídlo 
na celý školní rok 18 dětem. 
Můj dík není omezen jen 
výší utržené částky. To by 
neměl dynamiku světlice. Je 
za vedení Boží, bez kterého 
by se nic z toho, o čem píši, 
neuskutečnilo. Za společen-
ství, které se sešlo a spo-
lutvořilo. Za každého dár-
ce, kterému není lhostejné 
společné dobro. Vám všem 
děkuji jménem Mary’s Me-
als i svým a v roce 2022 
vám vyprošuji Boží pomoc 
a ochranu. Děkuji, Bůh vám 
všem žehnej. 

-LČ-

Tříkrálová sbírka
V Sebranicích 
obcházeli ko-
ledníci domy 
v neděli 9. led-
na 2022. Jak 

bude využita sbírka v blanen-
ském regionu:

• Podpora Mobilního hos-
pice sv. Martina - Mobilní 
hospic sv. Martina doprovází 
umírající a jejich rodiny, aby 
mohli společně a důstojně 
projít touto životní etapou. 
Pomáhá už víc než 10 let po 

celém okrese Blansko a počet 
jeho klientů každoročně stou-
pá.

• Charitní záchranná síť 
- pomoc nejpotřebnějším 
v regionu ve spolupráci s far-
nostmi, městy a obcemi. Po-
moc lidem, kteří propadají 
sítí standardní státní pomocí, 
nebo i přes tuto pomoc žijí 
pod hranicí důstojného života.

• Pomoc seniorům a zdra-
votně postiženým - dary pů-
jdou na pomoc seniorům a 

zdravotně postiženým klien-
tům Charity Blansko i dalším 
lidem z regionu.

• Podpora rodin s dětmi 
v nouzi - podpoříme matky 
s dětmi v azylovém domě a 
další sociálně slabé rodiny 
z regionu.

• Auto pro pečovatelky a 
zdravotní sestry na cesty do 
domácností lidí v regionu. 

Přispět můžete i online 
prostřednictvím webu www.
trikralovasbirka.cz.

Brněnská diecéze vstupuje 
do jubilejního roku, který 
vyvrcholí děkovnou boho-
službou v katedrále sv. Petra 
a Pavla v neděli 4. prosince 
2022 v 10.30 hodin.

V době vlády Marie Te-
rezie (1740-1780) byla na 
Moravě jediná diecéze, a to 
v Olomouci. Patřila mezi 
největší a nejrozsáhlejší 
v celém tehdejším císařství. 
Měla 525 farností, a proto 
byla Morava zvolena jako 
první k plánované církev-
ní reorganizaci. Tehdejším 
záměrem bylo vytvořit dvě 
nová biskupství - v Brně a 
v Opavě. 

Roku 1777 papež Pius 
VI. povýšil Olomoucké bis-
kupství na arcibiskupství, a 
jemu podřízené nové Bis-
kupství brněnské s ním mělo 
vytvořit moravskou církevní 
provincii. Plánované Opav-
ské biskupství na své zalo-
žení z politických čekalo 
více než dvě stě let, až do 
30. května 1996.

Dnes brněnskou diecézi 
tvoří ve dvaceti děkanátech 
450  farností, o které peču-
je 314 kněží – 242 diecéz-
ních a 72 řeholních (údaje 
k 1. 11. 2021). V porovnání 
s ostatními diecézemi v Čes-
ké republice je v současnos-
ti  brněnská diecéze počtem 
farností největší a  svou roz-
lohou třetí nejrozsáhlejší. 

Od roku 1777 do dnešního 
dne  bylo v brněnské diecé-
zi vysvěceno celkem 4039 
kněží. Nejvyšší počet kněž-
ských svěcení v brněnské 
diecézi udělil její v pořadí 
osmý biskup ThDr. Franti-
šek Saleský Bauer - v letech 
1882 až 1904: vysvětil cel-
kem 633 kněží. Současný, 
třináctý sídelní biskup br-
něnské diecéze, ThLic. Voj-
těch Cikrle udělil v letech 
1990 až 2021 celkem 249 
kněžských svěcení a  48 svě-
cení ke stálému diakonátu.

Patrony katedrály v Brně 
pokračování na 4. straně
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co nás čeká
TÝDEN MODLITEB ZA 
JEDNOTU KŘESŤANŮ

18. - 25. 1. 2022

PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO 
BUREŠE

V pátek 21. 1. v 19:00 
v kostele se koná

 přednáška
 evangelického faráře 
z Boskovic o vzniku 

evangelické církve a o tom, 
co nás křesťany spojuje.

CELODENNÍ SETKÁNÍ 
BIŘMOVANCŮ
Sobota 22. ledna

TRIDUUM MODLITBY 
MATEK SEBRANICE

28. - 30. 1.

SVÁTEK UVEDENÍ 
PÁNĚ DO CHRÁMU

Středa 2. února
18:00 mše sv. a žehnání svící

1. PÁTEK V MĚSÍCI
4. února

dopoledne návštěva 
nemocných

17:00 sv. smíření
18:00 mše sv., adorace, 

svátostné požehnání

1. SOBOTA V MĚSÍCI
5. února

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše sv.

VEČER CHVAL
s Live 4G v Sebranicích
Pátek 11. února v 18:00

Vážená paní Videmanová, pane 
faráři, milí farníci,

ráda bych Vám touto cestou 
vyjádřila poděkování za celé za-
řízení Emanuel Doubravice.

Nesmírně si vážíme Vaší pod-
pory a přízně, a to zvláště v této 
nejisté době. Finanční dar z Vaší 
farnosti nám umožnil zakoupit 
řadu potřebných věcí včetně 
oblečení, přezůvek, pyžam, ale 
i pomůcek na sociální program.  
Nové pomůcky nám pomáhají 
při aktivizaci uživatelů, zlepšují 
jejich schopnost udržet získané 
dovednosti a v některých přípa-
dech tyto dovednosti i posouvají 
na vyšší úroveň.

Děkuji Vám za ochotu po-
moci těm, kteří převážnou část 
svého života tráví v Týdenním 
stacionáři Emanuel Doubravice. 
Díky Vám můžeme do jejich 
životů vnášet každý den radost 
a vytvářet krásný druhý domov.

Do nového roku přejeme vše 
dobré.

Váš Emanuel Doubravice
(Vybralo se cca 21.000,- Kč.)

Poděkování

Rozpis úklidu 
kostela

V případě, že by někdo 
chtěl udělat jakoukoli změ-
nu v rozpisu úklidu na příští 
rok, ať prosím kontaktuje do 
25.1.2022 Helenu Videmano-
vou, e-mail: hvidemanova@
seznam.cz, tel: 516462061. 
Vítáni jsou zejména další zá-
jemci.

Helena Videmanová

VÁŠ
EMANUEL
DOUBRAVICE

DĚKU JEME !

na Petrově,  stejně jako pat-
rony celé brněnské diecéze, 
jsou  apoštolové  sv. Petr a 
Pavel. 

Podle nejnovějších po-
znatků sahají počátky chrá-
mu na Petrově do sedmdesá-
tých let 12. století. V období 
gotiky prošel chrám něko-
lika přestavbami. Při jedné 
z nich, kolem roku 1500, 
bylo původní zasvěcení sva-
tému Petrovi rozšířeno na 
zasvěcení sv. Petru a Pavlo-
vi. Během třicetileté války 
kostel vyhořel. Když papež 
Pius VI. bulou z roku 1777 
potvrdil zřízení  brněnské-
ho biskupství, byl kostel sv. 
Petra a Pavla povýšen na ka-
tedrálu. 

V letošním roce si připo-
mínají výročí založení také 
další církevní subjekty.

V roce 1992 obnovil bis-
kup Vojtěch Cikrle činnost 
Diecézní charity Brno (30. 
výročí) a založil Centrum 

pro rodinu a sociální péči se 
sídlem v Brně (30. výročí). 
Loni v listopadu oslavila 20. 
výročí založení Knihovna 
biskupství.

V brněnské diecézi působí 
15 mužských a 22 ženských 
řeholních řádů a kongregací. 
Mužským řádem zde nejdéle 
působícím  jsou benedikti-
ni, kteří v roce 2018 slavili 
970 let od svého příchodu do 
Rajhradu, resp. na Moravu. 
Nejstarší ženskou řeholí jsou 
cisterciačky, jejichž klášter  
Porta coeli v Předklášte-
ří u Tišnova byl založen již 
roku 1233 královnou Kon-
stancií, matkou svaté Anež-
ky České.

Biskup Cikrle zahajoval 
již tři kanonizační proce-
sy – babických mučedníků 
P. Jana Buly a P. Václava 
Drboly (2004, 2011), boro-
mejky Vojtěchy Hasmando-
vé (1996) a těšitelky Rosy 
Vůjtěchové (2019). Nově 
by mohl ke kandidátům na 

svatořečení patřit  P. Martin 
Středa. Byl by tak  již dru-
hou osobou úzce spojenou 
s jihomoravskou metropolí 
- po brněnské rodačce Marii 
Restitutě Kafkové, kterou ve 
Vídni blahořečil papež Jan 
Pavel II. dne 21. června1998.

Na území brněnské diecé-
ze se nachází 61 poutních 
míst, z nichž třiatřicet  je 
zasvěceno Panně Marii. 
K nejvýznamnějším poutním 
místům patří Brno-Tuřany, 
Hluboké Mašůvky, Kostelní 
Vydří, Křtiny u Brna, Přiby-
slavice, Sloup v Moravském 
krasu, Vranov u Brna, Zele-
ná hora u Žďáru nad Sáza-
vou a  Žarošice. K význam-
ným chrámům se řadí také 
bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie v Augustiniánském 
opatství Brno na Mendlově 
náměstí,  bazilika svatého 
Prokopa v Třebíči a bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie ve 
Žďáru nad Sázavou.

Biskupství brněnské 
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