
měsíční zpravodaj farností Kunštát a Sebranice         

Leden je měsícem slev a vánočních výprodejů. Chodíme do ob-
chodů vyměňovat špatné velikosti, které Ježíšek neodhadl, anebo 
utrácet peníze z obálek, které dal Ježíšek pod stromeček, aby se 
náhodou nespletl. Jak říká jeden můj známý obchodník, „dokud 
nevyměním poslední košili za menší, jsou pořád Vánoce.“ Svým 
způsobem má pravdu. Vždyť i podle liturgického kalendáře kon-
čí Vánoce až o slavnosti Ježíšova křtu. V lednu žijeme ozvěnou 
Vánoc. Kéž by v nás rezonovaly co nejdéle. 

Snad i proto budou další řádky více vánoční než lednové. 
Když na Štědrý den přicházely děti k jesličkám, kde stáli Josef 
a Maria a v jeslích leželo živé dítě, 
a když jsem viděl, s jakou láskou a 
bázní se ho dotýkaly, přestože vě-
děly, že je to – jak děti říkají – „jako“, 
uvědomil jsem si, že některé věci 
umí v člověku probudit jenom dítě. 
Při pohledu na šťastné děti mi bylo v duchu líto sv. Mikuláše, 
který k Vánocům také patří, také dává dárky a také přichází 

„jako“ z nebe, ale děti se ho snaží spíš znemožnit, házejí po něm 
petardy, až prostor za kostelem připomíná spíše ostravské Bazaly 
po mizerném výkonu domácích, než uvítání vzácného hosta. 
Mnohokrát jsem si o Vánocích říkal, jak je dobré, když dětem 
nosí dárky právě Ježíšek. Hned mají totiž jasno, komu poděkovat. 
Dokáží za darem uvidět toho správného dárce. To nám dospělým 
někdy chybí. Dar vždycky ukazuje k dárci. Ať ho přijmeme od 
Boha, nebo od lidí. 

Když hovoříme o darech, nemohu pominout, že i naše farnost 
byla velkoryse obdarována. Na Hod Boží se vybralo bezmála  
47.000 korun. Když uvážíme, kolik nás bylo v kostele, že nikdo 
neobcházel s košíčkem, a tedy mohl přispět jen ten, kdo aktivně 
sám chtěl, je to více než obdivuhodné. I za tímto darem je třeba 
vždy vidět konkrétní dárce, kterým chci alespoň takto poděkovat. 
Stejně tak i všem, kteří se svými osobními dary podíleli na fi nan-
cování života farnosti. Na závěr bych chtěl ještě veřejně poděko-
vat Dárci všech darů, že nás v minulém roce, fotbalově řečeno, 

„podržel“ a při zdravém rozumu zachovati ráčil. Bohu díky!
Pavel Ka a, farář
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Přání všeho dobrého do nového kalendářního 
roku je současně i úvodem k tématu dnešní far-
ní rubriky. Pomyslné překročení půlnoci staré-
ho roku, ale i oznámení každé uběhlé čtvrtho-
diny jsme zvyklí vnímat také prostřednictvím 
úderů kladiv do sebranických zvonů. Že tomu 
tak skutečně je, mohu osobně potvrdit. V době, 
kdy jsem se zvoněním vypomáhal svým praro-
dičům, se v případě občasné poruchy věžních 
hodin téměř okamžitě někdo ozval, „že je něco 
s hodinami na věži…“. Stejnou zkušenost má 
i pan Stanislav Ducháček, který se této službě 
již přes deset let věnuje, a proto jsou na něho 
směřovány následující otázky. 
■ Jaké činnosti jsou spojeny s údržbou věž-
ních hodin a zvonů?
Provoz hodin je zajištěn trojicí závaží, která 
na jedno natažení udrží hodiny v chodu po 
dobu asi 30 hodin. To je také časový interval, 
ve kterém je třeba hodiny natáhnout, čili je 
nutné každý den na věž zajít a případně také 
srovnat časové odchylky (pohybují se v minu-
tách a jsou ovlivněny nejvíce změnami teplot). 
Pravidelně je třeba také hodiny promazávat, 
to samé platí i pro rozvody a soukolí u rafi k 
ciferníků, která jsou ovšem hůře přístupná. 
U zvonů se doplňuje mazací tuk v mazničkách 
a průběžně je třeba sledovat upevnění a kon-
strukci zavěšení zvonů.
■ Jakým způsobem se v Sebranicích zvoní? 
Vlastní zvonění je ruční, zacvičený zvoník 
zvládne obsloužit všechny tři zvony současně. 
Je to ale poměrně fyzicky náročné a při déletr-
vajícím zvonění (např. při pohřbech) je nejlep-
ší zvonit ve dvou. V těchto situacích mně do-
nedávna vypomáhal p. Michal Páral se synem. 
V současné době se mnou v případě potřeby 
zvoní p. Jan Dvořák. Celkově vzato je výhod-
nější, pokud je zvoníků (i příležitostných) více, 
aby byla možnost záskoku či prostřídání.

Maminky, přijměte pozvání do
KLUBU MAMINEK

Každý pátek od 9 do12 hodin 
ve farní kavárně

Bližší informace: I. Kintrová, 731 846 863 

Na předvánoční nábožen-
ství pro dospělé chodilo do 
farní kavárny okolo dvaceti 
lidí. Ostatních 150 – 200 far-
níků list sv. Pavla Filipanům 
buď nezajímal, nebo neměli 
čas a nemohli přijít. 

Pokud se ale Pavlovy tex-
ty nezdají být dost přitažlivé, 
těžko hádat, co jiného v celé 
Bibli by Kunštátské mohlo 
zaujmout. List Filipanům je 
bohatý na známé citáty, je 
krátký a povzbuzující – čas-
to se označuje jako manifest 
křesťanské radosti, a čtyř-
dílný adventní kurz mohl 
výtečně přispět k lepšímu 
porozumění jeho poselství.

Mnozí se určitě zalekli 
i jistých nezáživností, jako  
třeba otázek, z kolika částí 
je dopis složen, jak daleko 
od moře ležely Filipy, jestli 
Pavel psal vlastní rukou 
všechno, nebo jen závěr, či 
vznikal-li dopis ve vězení 
v Efezu nebo v Římě.

Ale ať už jsou důvody 
podprůměrného zájmu  
jakékoliv, bylo by napříště 
lepší, kdyby se úterní před-
nášky na faře pro jistotu 
nepřekrývaly s vysíláním 
seriálu Ordinace v růžové 
zahradě. 

M. L.

► Ne 11. 1. v 14.30 h. – setkání tříkrálových 
koledníků na faře
► Ne 11. 1. v 17 h. – vánoční koncert ZUŠ 
Letovice
► So 31. 1. v 9 h. – fara Kunštát. Setkání 
ministrantské přípravky. Zváni jsou všichni 
kluci, kteří by chtěli začít ministrovat.
► So 31. 1. v 15 h. – fara Sebranice. Koná se 
odpoledne pro náctileté 
► Ne 1. 2. v 17 h. – fara Kunštát. Koná se se-
tkání starších biřmovanců.
► Po 2. 2 – svátek Uvedení Páně do chrámu 
Sebranice: mše svatá v 17 hodin
Kunštát: mše svatá v 18 hodin

Z pohledu (či spíše poslechu) nás farníků 
nezbývá, než si přát, abychom hlas sebran-
ských zvonů slýchávali i nadále. Další mož-
ností je se do zvonění přímo zapojit, protože 
se nejedná jen o určitou službu či povinnost, 
ale také je to čest a příležitost držet v rukou 
popruhy zvonů, které rozhodně mají zají-
mavou minulost a nesou historický odkaz. 

V tomto smyslu se vyjádřil i odborník na 
zvony p. František John, který věž navštívil 
s konstatováním, že se jedná o raritní do-
chovaný soubor dvou gotických a jednoho 
renesančního zvonu. O nejmenším gotic-
kém zvonu od zvonaře Václava se chystá 
napsat článek do olomouckého odborného 
časopisu. Za zmínku stojí i jeho vyjádření, 
že na zvonech není nyní třeba žádných akut-
ních oprav, protože jsou v dobré a pravidel-
né péči zvoníka…

připravil Jiří Votoček

S  S
Život a lidé ve farnosti
Zvonění, péče o věžní hodiny
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Chceme se s Vámi podělit o to, jak jsme na 
faře prožívali oslavu konce starého a začátku 
nového roku.

Silvestrovský večer začal ve farní kavárně, 
a to hned po poslední loňské mši, slavené 31. 
prosince v 18 hodin. Chvíli po zahájení nás 
ale potkala nepříjemná situace. Součástí pro-
gramu mělo být totiž sledování filmu, jenže 
nefungovala CD-ROMka, takže se začaly hrát 
aktivity a také „kalčo“ a stolní hokej. Zrovna, 
když jsme jej hráli, vrátil se ze Sebranic padre 
a s chutí si zahrál s námi. Potom navíc opravil 
techniku, abychom se konečně mohli podívat 
na film – zvítězila komedie Jak ztratit kluka 
v 10 dnech. 

Před půlnocí jsme zašli na náměstí zhléd-
nout ohňostroj. Do kavárny jsme se vrátili 
kolem půl jedné a na uvítání roku 2009 si 
slavnostně připili trochou bílého vína. Náš 
program pak pokračoval diskotékou, na které 
si někteří zopakovali kroky z tanečních. Asi 
o půl čtvrté jsme si řekli dobrou noc a ulehli 
ke spánku. 

Druhý den jsme vstali okolo desáté, uklidili 
kavárnu, nasnídali se a zahráli si ještě aktivity. 
Někteří z nás pak pospíchali do kostela a po 
mši se všichni rozešli domů.

Silvestr a začátek Nového roku jsme prožili 
v dobré náladě a doufáme, že se na konci toho-
to roku sejdeme znovu. 

Miriam Pavlů a Veronika Pulcová

V průběhu adventní doby proběhlo v naší 
farnosti další pokračování náboženství pro 
dospělé. Po čtyři úterní večery probíhala se-
tkání, na kterých jsme se zamýšleli nad listem 
sv. Pavla Filipanům. Náboženství navštěvovalo 
kolem 20 lidí. Téma bylo vzorně a zajímavě  
připravené.

List byl adresován křesťanům ve Filipech. 
Filipy ležely v Makedonii na významné ob-
chodní římské cestě. Filipy navštívil sv. Pavel 
na své druhé a třetí misijní cestě a založil zde 
první evropskou křesťanskou obec. Filipští 
měli sv. Pavla velmi rádi a i on k nim měl 
velmi vřelý vztah. Filipští několikrát hmotně 
podpořili sv. Pavla, posílali mu dary do vězení. 
List Filipanům je nejsrdečnější mezi všemi 
apoštolovými dopisy.

Je jisté, že autorem dopisu je sv. Pavel. Na 
základě zlomu v kapitole 3,1 můžeme říci, že 
aktuální list je složen ze dvou autentických lis-
tů, které byly později spojeny dohromady.

První list je list z vězení, sv. Pavel chce dát 
o sobě zprávu, chce poděkovat za dar, který 
mu Filipští poslali a chce je povzbudit ve víře. 
Tón tohoto listu je velmi přátelský. Pavel se ne-
zaměřuje na to, co se mu stalo, nemluví o svém 
údělu, nečeká, že ho bude někdo litovat, ale 
neustále povzbuzuje Filipské ve víře – „Kris-
tus není jen náš vzor, my jsme s ním spojeni, 
proto máme být jako on.“

Důvodem sepsání druhého listu je pronik-
nutí mylné nauky do Filip. Pavel v něm nabá-
dá Filipské, aby se nedali svést a následovali 
Krista. Tón této části listu je velmi sarkastický 
a tvrdý. Tvrdě napadá filipské heretiky, což 
byla skupina židokřesťanů s dominující slož-
kou židovství. 

Z listu Filipanům čiší radost, naděje a po-
vzbuzení, které sv. Pavel čerpá z víry v Krista – 

„Život, to je pro mě Kristus“. Jasně rozlišuje ži-
vot před tím, než Krista poznal – „V čem jsem 
dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji 
nyní kvůli Kristu za škodu.“ 

Myslím, že právě nasazení, s jakým sv. Pa-
vel hlásal a žil evangelium, je pro nás velkým 

Mládežnický „silvestr“

Náboženství pro dospělé
List svatého Pavla Filipanům

V neděli 30. listopadu se konečně dočkali 
všichni, kteří milují vážnou hudbu, a hlavně 
ti, kteří čekali na dokončení oprav farní-
ho kostela. Při příležitosti jeho znovuotevře-
ní se konal varhanní koncert, po kterém byli 
všichni pozváni na farní dvůr k slavnostnímu 
přípitku. Přestože v okolí kostela ležel sníh, 
otec Pavel sliboval kromě jídla a pití také 
teplo a kvetoucí sedmikrásky. A opravdu 
nezklamal. Na faře stál velký vyhřívaný stan, 
a tak si na dvě stovky nejenom farníků mohly 
připít a v příjemné atmosféře rozebrat, co 
právě viděli a slyšeli.

A jak se vlastně nově opravený kostel líbí? 
Oslovili jsme pětici mužů, kteří jej pravidelně, 
či příležitostně navštěvují:
A) Čím především Vás zaujal výsledek vnitř-
ní úpravy kostela sv. Stanislava? 
B) Oznámkujte jako ve škole těchto pět ob-
lastí: výmalba, osvětlení, odstranění zpověd-
ních místností, dlažba, celkový dojem
C) Co podle Vás interiéru ještě chybí?

Radek Líkař, varhaník
A) Celkový dojem je ve skutečnosti lepší než 
představy o tom, jak to bude po úpravách vy-
padat. Zvláště mě zaujalo osvětlení, které ne-
svítí shora dolů, ale zespodu nahoru. Při tomto 
způsobu osvětlení vynikají překrásné klenuté 
oblouky jak v hlavní lodi, presbytáři, tak i v 
bočních kaplích. Líbí se mi čistota, výmalba, 
čisté linie (např. v tom, že se srovnala úroveň 
podlahy), vhodně vybraná dlažba. Náš kostel 
se stal důstojným stánkem Nejvyššího...
B) výmalba 1, osvětlení 1 (podtržená), od-
stranění zp. místností 1, dlažba 1, celkový 
dojem 1
C) Myslím si, že k dokonalosti a doladění 
interiéru je ještě potřeba sjednotit vybavení 
mobiliářem: obětní stůl, ambona, sedes pro 
kněze, ministranty a vše ostatní, co se během 
liturgického roku používá. Ale co by v interi-
éru kostela nemělo chybět, jsou lidé účastnící 
se bohoslužeb. Bez nich by to všechno nemělo 
smysl.

ANKETA o kostele

Jan Halas, publicista
A) Skvělým prosvětlením a proteplením celé-
ho prostoru.
B) výmalba 2 (výběr odstínů a řemeslné 
provedení skvělé. Jen lituji, že nezmizela ne 
zcela zdařilá centrální malba M. Husáka.), 
osvětlení 1, odstranění zp místností 1, dlažba 
1, celkový dojem 2
C) Interiéru chybí nová křížová cesta. Ta 
stávající je po umělecké stránce slabá. Jde 
o sériový výrobek konce XIX. století. Trochu 
mne také mrzí absence sošky nebo obrazu sv. 
Stanislava. Je to jeho kostel, měl by být něja-
kým způsobem připomenut.

Alois Havelka, předseda KR Kunštát
A) Vnitřek kostela mně připadá strohý, až 
prázdný.
B) výmalba 1, osvětlení 1, odstranění zp. míst-
ností 1, dlažba 1, celkový dojem 1 
C) Viditelné umístění sochy sv. Stanislava, aby 
i cizí poznal, komu je kostel zasvěcen. Dořeše-
ní obětního stolu, sedesu a ambonu.

Vít Ondráček, malíř
A) Prostor se uvolnil a prosvětlil, snížením 
podlahy a zrušením pozdějších „úprav“ se 
vnitřní loď jakoby znovu nadechla.
B) výmalba 2 (diskutabilní je jen centrální mal-
ba, což je ovšem věc názoru. Barevně a řemeslně 
je práce jistě provedená dobře.), osvětlení 1 
(nevšiml jsem si ničeho, co by mi vadilo), odstra-
nění zp. místností 1 (důležité),  dlažba 1, celkový 
dojem 2 (nevadí mi křížová cesta, je to sice práce 
provedená podle tištěných vzorů, řemeslně spíš 
sériová, má však přece názornost a už i dobovou 
patinu předminulého století. Ponechal bych ji, 
utkvěly na ní zraky několika generací.)
C) Nevím, jestli kostel zdobí obraz svatého  
Stanislava, jestli ne, je to chyba. Soška či obraz.

Jindřich Pavlů, předseda KDU-ČSL Kunštát
A) Rozjasnění a provzdušnění prostoru.
B) výmalba 2, osvětlení 1, odstranění zp. míst-
ností 1, dlažba 3, celkový dojem 2
C) Nový interier může pomoci přivést ty, 
co chybí.

-red-

příkladem. A tak si každý z nás může v listu 
Filipanům nalézt nějakou část nebo jenom 
větu, která ho osloví. Vybízí nás, abychom byli  
bezúhonní a ryzí – „Sviťte jako hvězdy, které 
osvěcují svět.“ V dnešní nejisté a uspěchané 
době, kdy se lidé bojí o práci, objevuje se stále 
více nemocí, na vás slova „netrapte se žádnou 
starostí, ale děkujte a předkládejte své žádosti 
Bohu“ působí jako uklidňující balzám.

Přeji nám všem, aby se naše víra alespoň 
trochu přiblížila víře sv. Pavla, abychom spolu 
s ním mohli říct „Všechno mohu v Bohu, kte-
rý mi dává sílu.“

Helena Videmanová


