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Jeden z největších českých podnikatelů Tomáš 
Baťa říkal: „Každá lidská činnost se nakonec 
musí nějak projevit v číslech.“ A já mu dávám 
plně za pravdu. Řeč čísel má mnoho výhod. 
Jednou z nich je to, že poskytuje citově ne-
zabarvené informace. Například po nedělní 
bohoslužbě někdo může říct: „V kostele byla 
zima,“ a naopak někdo jiný: „Bylo přetopeno, 
až se mi udělalo špatně.“ Obě tvrzení v sobě 
nesou rozdílný citový náboj. Zatímco když 
se ta samá situace vyjádří číselně, třeba větou 

„v kostele bylo 13 stupňů“, emoce se neprobudí. 
Řeč čísel má ale i své nevýhody. Jednak existuje 
mnoho skutečností, které 
nejdou číselně vyjádřit 
vůbec anebo jen velmi 
těžko. Nedávno jsem dokonce slyšel z úst jed-
noho znalce: „Vyjádřit v číslech hodnotu toho-
to díla by bylo urážkou takového unikátu.“ 

Jsa si vědom výhod i úskalí řeči čísel po-
kusím se do ní alespoň zčásti převést opravu 
kostela. Standardní složku příjmů farnosti 
tvoří sbírky, které v loňském roce dosáhly re-
kordních 575 141,50 Kč. K této částce je nutno 
přičíst dary jednotlivých osob v hodnotě 263 
000 Kč. Když ještě přičteme zůstatek peněz 
z předešlého roku a další příjmy, dospějeme 
k částce 912 508 Kč. Tou se farnost podílela 
na opravě kostela a zároveň si z ní zajišťovala 
svůj běžný provoz. Na straně příjmů je třeba 
ještě připomenout fi nancování akce z přizna-
ných dotačních titulů v celkové výši 1 529 000 
Kč. Jak nadstandardně vysoké jsou příjmy, tak 
vysoké byly výdaje. Celková investice do reno-
vace interiéru byla 2 617 213 Kč. 

Cena dosáhla této výše díky dvěma čini-
telům. Každá rekonstrukce je projektována 

na základě určitých předpokladů. Ty se ale 
po odkrytí první vrstvy betonu mohou úplně 
zhroutit. Dalším činitelem majícím vliv na cenu 
díla je skutečnost, že s plánovanou výměnou 
topení a dlažby se zrealizovalo i mnoho jiného. 
Úklidová místnost, zpovědní místnost, výměna 
elektroinstalace včetně osvětlení a ozvučení 
kostela, výmalba kostela, odvětrání podlahy, 
obložení schodů v bočních kaplích apod. To 
všechno jsou akce, o kterých se ve farnostech 
mnohem větších než naše uvažuje několik roků, 
a často se i několik roků realizují. 

Ale zpět k řeči čísel. Odečteme-li příjmy 
od výdajů, a to včet-
ně výdajů na provoz 
farnosti, dostáváme se 

k zápornému číslu -319 000 Kč. Což je defi cit, 
který je pokryt z bezúročné půjčky od jiné 
farnosti. Takový defi cit nám zaručuje, že le-
tošní rok bude tak jako ten předminulý zase 
odpočinkový, protože veškeré fi nanční pro-
středky budou použity na umoření dlužné 
částky. Díky tomu máme celý rok na to, aby-
chom společně promysleli, jak bude vypadat 
interiér kostela ve fi nále. Nejde jenom o nale-
zení společné představy toho, jak bude vypa-
dat oltář, ambona a sedes, ale i kde a jak bude 
umístěn sv. Stanislav, který je zatím provizor-
ně postaven na bočním oltáři. Dále, kde bude 
místo pro sochu Panny Marie, kam se umístí 
křtitelnice, ale i jak budou vyřešeny vchody 
do bočních kaplí atd. Jakmile budou připra-
vena další řešení interiéru kostela, společně 
se sejdeme, abychom si zpestřili náš roční 
odpočinek. Zatím však nezbývá, než střádat,  
spřádat myšlenky a hlavně odpočívat. 

Pavel Ka a, farář
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■ Co stálo na počátku této aktivity a jak 
probíhala?
p. Jana Lepková: Byly to zejména časté dotazy 
a diskuze farníků, proč je socha bez korunek 
a zda by s tím nešlo něco udělat. Za dotazy se 
neskrývala jen pouhá zvědavost, ale i odhod-
lání nějakým způsobem pomoci. Chtěli jsme 
tedy nechat zhotovit alespoň nějaké repliky, 
které by se pozlatily s tím, že bychom na to 
mezi sebou vybrali potřebné peníze. Peníze 
se podařilo shromáždit, s vybranou částkou i 
záměrem jsem oslovila pana faráře (který byl 
mile zaskočen i překvapen − red. pozn.) a celá 
záležitost dostala rychlý spád. Pan farář navrhl 
koupit místo replik přímo zlaté korunky, které 
také hned s mládeží obhlíželi a vyfotili na zá-
jezdě v Římě.
■ Jak se dařilo fi nanční prostředky shro-
máždit?
p. Ludmila Řehůřková: Co se týče Voděrad, tak 
celkovou sumu tvořily dvě částky. Paní Du o-
vá, Burianová a Tatíčková obešly domy ve ves-
nici s žádostí o příspěvek a vybralo se celkem 
14.500 Kč. O aktivitě se dozvěděl i pan starosta, 
a obec na dotaz ohledně přispění odpověděla 
velkoryse částkou 10.000 Kč.

Celá iniciativa postupně překročila hranice 
Voděrad a stala se záležitostí celé farnosti. 
Potvrzuje to i skutečnost, že realizace a 
dotažení celé věci se stalo jedním z bodů 
lednové schůze pastorační farní rady. Další 
otázky jsou tedy pro její účastníky:
■ Jak se do projektu zapojili farníci z dalších 
obcí?
p. Františka Kučková: V Nýrově si tuto záležitost 
vzala na starost paní Čechová a zde v Sebrani-
cích zase já. Určitě bude dobré i celkově pěkné, 
když bude mít socha korunky. Z reakcí farníků 
je znát zájem i chuť podpořit tento záměr.
■ Kdy nové korunky tedy poprvé uvidíme?
otec Pavel: Plán je zatím takový, že otec Jan 
Mráz by korunky v Římě vybral a zakoupil. 
Jak pojede na Velikonoce do Kunštátu, tak 
by nám je přivezl. Slavnostní požehnání 

► Po 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu.  
Mše svatá: Sebranice 17 h., Kunštát 18 h.
► Ne 15. 2. – při mši sv. společné udělování 
svátosti nemocných. Kunštát 8 h., Sebranice 9 h.
Bližší informace na letáku v kostele.
Je možné dohodnout s knězem pravidelné 
návštěvy nemocných a nemohoucích ve vaší 
rodině
► Od 16. 2 do 20. 2 bude kněz mimo farnost. 
Kontaktní osoba M. Lepka, tel.: 736 529 266
► Ne 22. 2. v 17 h., fara Kunštát – setkání star-
ších biřmovanců
► St 25. 2. – Popeleční středa, den přísného 
postu. Mše svatá: Sebranice 17 h. Kunštát 18 h.

V době postní bude každou neděli od 
14.30 h. modlitba křížové cesty 

SEBRANICE
► Každý první pátek v měsíci se od 19 h.            
scházejí maminky k modlitbě růžence 
► Ne 15. 2. – v sále fary se koná 
    FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
► So 28.2. od 15 h. – na faře odpoledne 
pro náctileté  

V rámci využití volného času dětí a mládeže 
rozšiřuje Kolpingova rodina Kunštát svoji 
činnost pro děti o další zájmový kroužek.
FOTOKROUŽEK se bude scházet v malé 
klubovně na faře pod vedením Aloise       
Havelky. Děti mohou pracovat s digitálními 
fotoaparáty, digitální kamerou a svoje prá-
ce upravovat na PC a tisknout na barevné 
tiskárně.
Bližší informace podá Alois Havelka, při-
hlášky k vyzvednutí na faře.

a umístění samotných korunek na sochu by 
se uskutečnilo v průběhu farního dne. Ten je 
plánován k datu výročí požehnání nové fary, 
tedy asi v půlce června. Přesné datum bude po 
defi nitivním upřesnění zavčas oznámeno.

připravil Jiří Votoček



Z  ■ V okolních městech pracují takzvaná mateřská 
centra, kde se také scházejí maminky s malými 
dětmi. Jaký je mezi centry a klubem rozdíl?
No přece v tom, že my se teprve klubeme! 
Ono takové MC už je nějaká instituce, která 
by měla mít i jakési legislativní zázemí, za-
pojení do kulturních či spolkových aktivit 
obce, větší angažovanost, lepší organizaci, 
schopnost sehnat finance atd. Já zatím byla jen 
v Olešnici, kde je to velkolepě zařízené, taková 
dobře živená krásná kvočna. My jsme to kuře 
a uvidíme co bude dál. Jestli znáte ve svém 
okolí nějakou maminku na mateřské, která 
by ráda přišla, nasměrujte ji, prosím, v pátek 
dopoledne od devíti hodin na faru. Uvaříme 
jí kafe nebo čaj a rády popovídáme. Prosím, 
podpořte nás modlitbou, jestli se vám zdá tato 
aktivita užitečná, ať je to k dobrému. Děkuji. 

ptal se Marek Lepka

SMS hlasování začíná

Korunky na oltářní soše

■ Nedávno jste se přestěhovala do Kunštátu 
a chvíli na to jste spoluzaložila klub mami-
nek. Co vás k tomu vedlo?
To nedávno už bude přes půl roku a šlo to celé 
jaksi samo. Pan farář je vstřícný vůči laickým 
aktivitám, výborně se naší rodiny ujal a správ-
né lidi posílá člověku do cesty Pán Bůh, ne? 
Bydleli jsme předtím v Brně v paneláku, patři-
li do živého farního společenství, do Kunštátu 
jsme se těšili, jezdili sem dlouhou dobu o ví-
kendech. Byli jsme zvědaví, jestli nás tu někdo 
přijme. Pravda, přibýt sem jako „brněnská na-
plavenina“ také znamená, že po třech měsících 
pobytu a pravidelného chození do kostela se 
vám někdo z farnosti opatrně odváží říct dob-
rý den a dočkáte se tak jednoho zeptání jak se 
vám u nás líbí, ale s nástupem dětí do školy se 
situace radikálně zlepšila. Dávaly se se mnou 
do řeči maminky, které jsem z kostela neznala, 
ale mají stejně staré potomstvo a jedna z nich 

– Lenka Havlíčková – si koncem října postesk-
la, že tu v zimě není s dětmi kam jít. Tak jsme 
zazvonily na faře a každý týden v pátek oku-
pujeme farní kafárnu. (Díky za azyl!)
■ Jak by podle vás měl takový klub fungovat 
a jak zatím funguje ve skutečnosti?
Prvotní idea byla jednoduchá a asi jsme ji ještě 
úplně neformulovaly nahlas – vytvořit zázemí 
pro maminky, aby se mohly sejít a víc společ-
ně sdílet tohle životní období péče o rodinu 
s malými dětmi. Bohatý program neplánuje-
me, zatím se nás schází asi deset, jak kdo může. 
Kolikrát jsme dost usmýkané vlastními povin-
nostmi, že jdeme pouze spočinout na místo, 
kde nám budou lidi rozumět, jak to s tou ma-
teřskou „dovolenou“ doopravdy chodí. Nějaké 
to tvoření bylo – malovaly jsme lampióny, plá-
caly z hlíny, motaly z nití atd. Je ale dobrovolné 
a dopouštíme se ho po domluvě. 

Naštěstí je na Lenku spoleh a snažím se, 
aby byl spoleh i na mě – střídáme se ve vaření 
kafe, vítání příchozích, chystání hraček, úklidu 
i mytí hrnků, takže nemám pocit, že to táhnu 
sama, to je výborné. Jak říkám – cílem fun-
gování klubu je asi vytvořit to útěšné ženské 

společenství (kdyby se vyskytl tatínek na 
rodičovské dovolené, tak lidské společenství), 
kde můžeme probrat čím žijeme – starosti, 
domácnost, děti, plány atd. Chvála Bohu jsme 
se zatím vyhnuly drbům a pomlouvání, z čeho 
jsem měla strach a za co jsem se modlila, aby 
nebylo, a o totéž prosím čtenáře.
■ Podle údaje na plakátech mají setkání 
klubu trvat celé tři hodiny. To jste celou 
dobu zavřené v jedné místnosti, nebo může 
program probíhat i venku?
Zatím jsme zavřené, i když jsme ještě nic 
neprovedly, protože počasí nebylo nic moc. 
Ale jak se víc oteplí, vylezem na dvůr. Je tam 
pískoviště, seženem slunečníky, přijďte si nás 
prohlídnout. 

Já vím, že to vypadá divně, co si můžem 
celou dobu v jedné místnosti povídat, ale 
jak zjistili výzkumníci – ženy mluvením pře-
mýšlejí, tož co se divíte? Některé z nás prý 
dokážou přemýšlet i ze spaní! Na dvoře pak, 
doufám, dojde i na vlastnoručně vyrobené 
kuželky, koulenou nebo klasické hraní kuliček. 
Snad je dětičky nebudou papat. 
■ Maminky se scházejí v prostorách fary, je 
to plus nebo minus?
Já bych si moc přála, když zrovna nemůžu 
přijít, aby nebyla jedinou katoličkou mezi 
účastníky čestná členka našeho klubu – pan 
farář. On nás přichází jako správný domácí 
pán vždycky na pět minut pozdravit a celou 
situaci na rozdíl ode mě vidí pozitivně. Je 
pravda, že takto i zcela noví příchozí mohou 
vidět, že fara není opevněná středověká bašta 
a pan domácí nevyhlíží jako pyšná princezna, 
sedmihlavá saň či dokonce snad vyzáblá in-
kvizitorská postava s otýpkou dřívka na pod-
pal. Jedna z účastnic (ne místní) přiznala, že 
vidí živého faráře poprvé v životě a že vypadá 
celkem normálně, to je pokrok, ne? 

Jsme vděčné i farnosti, že se máme kde sejít, 
i když na druhé straně bylo by prima mít dvě 
místnosti a z druhé udělat omyvatelnou, bez-
pečnou, polstrovanou, odhlučněnou hernu 
pro děti. Kdo ví, co přinesou světlé zítřky?

Rozhovor s „duší“ klubu maminek Irenou Kintrovou

Jsou věci, které lze přehlédnout jen stěží, a věci, 
které lze přehlédnout velmi snadno. Mezi ty 
první určitě patří opravená fasáda, nové tope-
ní a dlažba v našem kostele, do druhé skupiny 
například vyhlášená soutěž o nejlépe oprave-
nou památku. Že jste ji také přehlédli? Nevadí! 
Rádi Vás na ni upozorníme.

Rada Jihomoravského kraje vyhlásila 
soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka 
Jihomoravského kraje v roce 2008“. Soutěž má 
motivovat širokou veřejnost, nejen vlastníky 
kulturních památek, k příkladné obnově kul-
turních památek v jejich okolí. 

Protože si myslíme, že kunštátský kostel je 
pěkně opravený, a protože i výše odměny se 
nám zdá docela zajímavá (1. místo 150 000 Kč, 
2. místo 100 000 Kč, 3. místo 50 000 Kč), ani 
chviličku jsme neváhali a do této soutěže náš 
kostel přihlásili.

Fotografie soutěžících památek a dopro-
vázející popisné texty budou uveřejněny na 
internetu. Hlasování proběhne prostřednic-
tvím SMS, které zaručují nejvyšší objektivitu 
hlasování.  Dle počtu obdržených hlasů bude 
stanoveno pořadí a přiděleny ceny. Hlasování 
bude zahájeno 1. února a ukončeno 28. února. 
Bohužel v době, kdy jsme psali tento článek, 
nám nebyly známy podrobnosti hlasování. 
Ty mají být od začátku února uveřejněny na 
adrese www.kr-jihomoravsky.cz. Po jejich 
zveřejnění Vás budeme informovat ve vývěsce 
kostela a v nedělních ohláškách, jaký tvar SMS 
a na jaké číslo můžete svůj hlas zaslat. Myslíme 
si, že máme reálnou šanci, jak alespoň trošku 
snížit deficit farního účtu. Proto Vás všechny 
prosíme o účast v hlasování. Pokud na naši 
snahu upozorníte svoje příbuzné a známé, 
určitě neuděláte chybu. Konkurence bude 
veliká, proto každý hlas velmi pomůže. Zatím 
nezbývá než čekat a po upozornění začít posí-
lat hlasy. Předem děkujeme. 

za ekonomickou radu farnosti Vladimír Olšan

Většina stálých nebo příležitostných návštěvní-
ků sebranského kostela si po zhlédnutí oltářní 
sochy položí otázku, jestli na ní něco nechybí. 
Odpověď je vcelku jasná: jsou to korunky, žezlo 
a jablko, které „odputovaly“ do Brna. V sou-
časné době je totiž kompletní původní socha 
Panny Marie s Ježíškem zapůjčena na výstavu, 
která je v prostorách Brněnského biskupství na 
Petrově. Ale i kopie sochy na sebranickém oltáři 
by měla být už brzy doplněná o nové korunky. 
Je to díky počáteční iniciativě voděradských 
farníků. Jejich nápad a následná aktivita, smě-
řující k opatření korunek, postupně „prokva-
sily“ celou farností. Na podrobnosti a průběh 
celé akce jsem se proto zeptal nejdříve přímo 
ve Voděradech a potom i dále:

S  S

Koledníci v Kunštátě a Újezdě nashromáždili 
během letošní Tříkrálové sbírky 22. 071 korun. 
Darovanou sumu farnost odevzdala blanenské 
charitě, která ji použije na drobnou pomoc 
potřebným, na nákup vybavení pro pracovní 
terapie klientů soc. služeb, ale i na vylepšení 
zázemí pro svoji službu v terénu.

Částka vybraná začátkem ledna je sice 
o sedm set korun nižší než výtěžek v roce 
2008, ale podle všeho za tím stál menší počet 
skupinek, které letos domácnosti obcházely. 

-red-

Tříkrálová sbírka


