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Jasný favorit, vedoucí pomyslný peloton březnových událostí, je 
Popeleční středa a s ní spojený vstup do doby postní. Zatímco 
dříve zaznívalo slovo půst převážně jen z kazatelen, dnes toto 
slovo skloňují odborníci různých profesí, dokonce i těch, od kte-
rých bychom to nejméně čekali. Od ekonomů. Jeden příklad za 
všechny: Půst je to, co naše společnost potřebuje. Pokud chcete, 
aby vám chutnalo jídlo, musíte mít hlad. Jenže naše společnost 
řeší problémy sytých. Jak 
pohostíte sytého? Vymýšlíte 
drahá jídla z nudy, kančí na 
dančím… Přitom sytého už 
stejně nepotěšíte, dokonce 
ho zvýšením spotřeby můžete ještě víc rozladit… 

Myslím, že žádný postní kazatel by to nevyjádřil lépe. A tak si 
dovolím ve zmíněném článku z Hospodářských novin pokračo-
vat: Důležité je opakovat si, že už za nás lidstvo zbohatlo hodně 
a že teď může být štěstí někde jinde. Makáme od rána do večera 
v práci, kterou nemáme rádi, abychom si koupili věci, které 
nepotřebujeme. To je citát z Klubu rváčů. My jsme uspokojení 
z konzumu vytěžili do mrtě, tam už není ani kapka. Jít v tom dál, 
to je jako bychom chtěli nacpanému člověku udělat radost tím, 
že mu nacpeme ještě jeden steak do pusy. Trpíme nedostatkem 
nedostatku. Všechno máme, po ničem netoužíme. A kde umře 
touha, umře i naplnění. 

Pravdivost těchto slov jsem si ověřil při výběru vánočních 
dárků. Jestliže má prvňák vlastní mobil, notebook (byť dva roky 
starý) a obdobné „hračky“, je těžké ho něčím překvapit. Jsem 
přesvědčen, že půst je evangeliem, to je radostnou zvěstí pro 
všechny lidi. Přirovnal bych ho ke vzácnému a konečně (znovu) 
objevenému léku, který může uzdravit naše lidství. Jeho hlavní 
léčebnou složkou není mít hlad, ale nehladovět po věcech, které 
v podstatě nepotřebuji. 

Závěrem se musím přiznat, že jsem postní dobu nikdy moc rád 
neměl. Asi proto, že aplikace léku, tedy postu, je nepříjemná. Nevím 
proč, ale letos se na popelcová slova obrať se a čiň pokání docela těším. 
Snad proto, že z nich čiší naděje na uzdravení mého přesyceného já.

Pavel Ka a, farář
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Nevím proč, ale letos se na 
popelcová slova obrať se 

a čiň pokání docela těším. 

             ročník IV/7C   – S

► Od 9. 3 do 14. 3. bude kněz mimo farnost. 
Kontaktní osoba: M. Lepka, tel.: 736 529 266

► Poutní zájezd Maďarsko – Slovensko pro-
běhne od středy 22. 4. do soboty 25. 4. Přihláš-
ky v kostele. Informační schůzka účastníků 
bude v neděli 1. 3. v 15 h. ve farní kavárně 

Maminky, přijměte pozvání do
KLUBU MAMINEK

Každý pátek od 9 do12 hodin 
ve farní kavárně

Bližší informace: I. Kintrová, 731 846 863 

Modlitba křížové cesty
každou postní neděli od 14.30 hodin

Postní cyklus náboženství pro dospělé
TÉMA: SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ, 

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE, SEKTY

v úterý 3., 17., 24. a 31. března od 19 hodin 
ve farní kavárně

► Ne 15. 3. v 15 h. – ve farní kavárně Výroční 
setkání členů KR
► Ne 15. 3. v 11 h. – představení dětí, které 
zahájí přípravu k prvnímu svatému přijímání.
Pravidelná příprava bude každou středu 
v 17 hodin ve farní kavárně
► Út 24. 3. v 18 h. – mše svatá ve Voděradech 
► So 28. 3. v 17 h. – na faře setkání starších 
biřmovanců
► So 4.4. Diecézní setkání mládeže v brněn-
ské katedrále. Odjezd autobusu bude upřesněn

Je docela možné, že druhou 
neděli v březnu zaplní část 
kostelních lavic v Kunštátě 
družiny Romů. Vyloučit se 
však nedají ani bezdomovci 
případně bývalí kriminál-
níci. Právě s těmito třemi 
skupinami totiž udržuje 
velmi blízké vztahy pater 
František Lízna, sedmaše-
desátiletý jezuita, který do 
našeho kostela přijede před-
stavovat svoji knihu o pěším 
putování na Ukrajinu.

František Lízna je 
v české katolické církvi 
ojedinělá osobnost. Na 
protest proti postoji větši-
nové společnosti k Romům 
přijal v devadesátých letech 
romskou národnost, vedle 
toho řadu roků sloužil jako 
vězeňský kaplan na Mírově, 
a jeho fara ve Vyšehorkách 
je stále otevřená každému, 
kdo nemá kam jít. A to 
navzdory opakované zku-
šenosti, že ho příchozí sem 
tam okradou.

Kdo uvažuje, že by 
v postní době rád přišel 
na jiné myšlenky anebo 
dokonce změnil myšlení 
zgruntu, neměl by si ná-
vštěvu jezuitského poutní-
ka nechat ujít. 

M. L.

► Čt 5. 3. od 19 h. – na faře setkání akolytů 
► Pá 6. 3. v 19 h. – na faře setkání maminek 
a modlitba růžence 
► So 21. 3. od 15 h. – na faře odpoledne pro 
náctileté  

C   – K

Modlitba křížové cesty
 každou postní neděli od 14.30 hodin 

1. března – během křížové cesty 
příležitost ke sv. zpovědi 

8. března – zvláště pro rodiny. Po křížové 
cestě otevřena farní kavárna 

15. března – zvláště pro ministranty. Po 
křížové cestě nácvik ministrování

22. března – modlitba křížové cesty 
během putování do Sebranic

5. dubna – během křížové cesty 
příležitost ke sv. zpovědi

Postní katecheze nejenom pro manžele
vedená P. Ladislavem Šte em

TÉMA: ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ PODLE
MANŽELSKÉHO SLIBU

neděle 1. března v 17 hodin v kostele

Beseda spojená s autogramiádou knih

P. František Lízna bude vyprávět 
o svých pěších cestách 

do Kompostely a na Ukrajinu
v neděli 8. března v 17 hodin v kostele

Postní duchovní obnova pro 
děti z 1 – 6 třídy
středa 25. března

17.00 – na faře příprava mše svaté, 
18.00 – mše svatá, 
19.00 – příležitost ke sv. zpovědi

Sbírka na opravu interiéru kostela
v neděli 8. března při obou mších

Postní naladění pro náctileté
Vede: vojenský kaplan Martin Vařeka

pátek 27. března
17.00 – katecheze na faře, 18.00 – mše 

svatá, 19:00 – katecheze na faře, 20:00 – ado-
race, příležitost ke sv. zpovědi   

Nabídka letních táborů pro děti 
A/ Děti z 1. až 4. tříd 
Kde, kdy: Češkovice, 28. 6 – 4. 7. 2009
Téma: Vesmírné dobrodružství 
  kosmické lodi Space Trip   

B/ Děti z 5. až 9. tříd
Kde, kdy: Pustina, 5. 7. –11. 7. 2009
Téma: Alive – přežít

Přihlášky v kostele nebo ve škole, cena 1500 Kč 



Z 
Život a lidé ve farnosti
Modlitební setkání matek
Se začínající postní dobou se do popředí 
dostává i téma modlitby. Nelze ovšem 
říci, že by jindy tato oblast života nebyla 
aktuální, právě naopak. Určitou inspirací 
a pozvánkou zároveň mohou být začínající 
sebranická modlitební setkání maminek. 
Tentokrát se mi sice nepodařilo rozhovor 
s iniciátorkou této aktivity Mílou Čecho-
vou uskutečnit osobně − proto jsem o to 
požádal manželku − což se nakonec ukázalo 
jako dvakrát výhodnější. Jednak si o mateř-
ských tématech lépe popovídaly a jednak to 
manželku oslovilo (Na první setkání se sice 
nedostala, ale na další se chystá a těší).
■ Co bylo impulsem pro tato setkání?

Na začátku byl určitý spontánní záměr sejít 
se k modlitbě i mimo mše svaté. První nápad 
byly právě modlitby za děti a cítily jsme, že je 
toho i hodně potřeba.
■ Jak proběhlo první setkání?

Sešli jsme se první únorový pátek a za-
tím chceme interval prvních pátků v měsíci 
zachovat. Na prvním setkání nás bylo pět 
maminek, vzaly jsem si růžence, zapálily svíce 
a pomodlily se úvodní modlitbu. Každá ma-
minka potom předříkávala jeden desátek na 
vlastní úmysl.
■ Jaký je Tvůj pocit z této společné mod-
litby?

Je pěkné, že jsme se sešly. Asi každou novou 
aktivitu provázejí i úvahy o tom, jestli se jí ně-
kdo zúčastní. Jsem ráda, že jsme utvořily malé 
společenství − velký úspěch je, že někdo přišel, 
určitě to má smyl. I to málo je hodně.

Co dodat? Pokud člověk cítí určitou 
činnost jako smysluplnou, vždy najde ces-
tu a způsob jak ji uskutečnit. Závěrečné 
zhodnocení (zdánlivě nelogické) − že i málo 
může být hodně − v sobě totiž zahrnuje dvě 
měřítka: jedno je, jak to vidíme a počítáme 
my sami, a druhé (pro nás mnohdy záhad-
né), jak to vidí a počítá Ten, ke komu jsou 
modlitby směřovány.

připravili Jiří a Helena Votočkovi

Ladíte televizi Noe?
„Jen Pán ví, kolik se prostřednictvím Proglasu 
a TV NOE odehrává denně zázraků.“

P. Leoš Ryška, ředitel TV Noe

V květnu 2009 uplynou tři roky od zahájení vy-
sílání televizní stanice TV NOE. Jedná se o ne-
komerční křesťanskou televizi, která ke svému 
šíření využívá pouze digitální technologii. 

TV NOE (Televize dobrých zpráv) vysílá 
16 hodin denně. Nevysílá žádné reklamy, svůj 
provoz hradí z darů diváků. Její vysílací pro-
gram je velmi široký a pestrý. Kromě přenosů 
bohoslužeb, katecheze a pořadů z Vatikánu 
můžeme vidět publicistické, vzdělávací, hu-
dební a populárně vědecké pořady, cestopisné 
a přírodní snímky, pořady pro děti i mládež. 

Pracovníci TV NOE a členové Klubu přátel 
Telepace se těší na každého dalšího diváka, 
dárce a člena klubu.

Šíření signálu zajišťuje na celé území České 
republiky a Slovenska pouze satelit Astra 3. Jak 
naladit TV NOE?

1. Nainstalovat digitální satelitní komplet 
(satelitní anténa a digitální přijímač) a připojit 
k běžnému televizoru. Přístroj vybavit předpla-
cenou kartou pro příjem českých TV programů.

Tato sestava umožňuje sledovat všechny 

Návštěva u biřmovanců
Ty jsi zase vyrostl, to to letí. Podobná slova slýcha-
jí mladí jistě denně. S přibývajícím věkem budou 
podobných vět slýchat méně a méně, známka to 
dospělosti. A co kdybychom se alespoň v tomto 
Okně pozastavili: Cože, ty už půjdeš k biřmování, 
vždyť nedávno jsi tu stála se svíčkou u prvního 
svatého přijímání... Pozastavme se tím spíše, že 
mnohé mladé, kteří se letos stanou křesťansky 
dospělými, připravuje stejný kněz jako na ono 
první svaté přijímání. Jen se pro ně z pana faráře 
postupně proměnil na „padreho“. 

Mladí, kteří 14. června přijmou skrze vklá-
dání rukou gen. vikáře Jiřího Mikuláška pečeť 
darů Ducha Svatého, navíc většinou nejsou 
nikomu neznámá děcka. Již několik let se ak-
tivně zapojují do dění v našem farním mikro-
světě. Začínali scénkami při „dětských“ mších 
svatých, pokračují při mikulášských nadílkách 
a farních odpolednách, svědomitě ministrují, 
posilují scholu, pomáhají s tábory atd.

Nyní vstoupili do druhého poločasu své 
přípravy,  a proto jsme se zajímali, jak si vedou 
a položili jim následující tři otázky (bohužel  
vlivem chřipkové epidemie odpovídala jen 
polovina z celkových čtyřiceti biřmovanců):

Za prvé. Které téma přípravných setkání je 
doposud nejvíce oslovilo. Nepočítáme-li odpo-
vědi: „Nejvíce mě zaujala všechna témata“,  pak 
vedla téma smrti: „Protože mě zajímá jaký to po 
smrti bude.“ „Alespoň už vím, co mě čeká.“, téma 
zaměřené na Písmo svaté: „Protože to bylo zají-
mavé“ a téma lásky a mezilidských vztahů.

Druhá otázka se pídila po tom, zda se přijetí 
svátosti biřmování nějak projeví v civilním ži-
votě oslovených. Jen pět dotázaných si myslí, že 
nikoliv a tři neví: „ Asi ne, zatím se u mě nic  ne-
projevuje. Možná na to nejsem vyspělý, ale zatím 
u mě nic.“ Zbylých dvanáct je přesvědčeno, že 
ano, i když třeba vždy neví, jak konkrétně: „Ne-
jsem si jistá, ale do budoucna se to určitě projeví.“ 
Naopak jiní mají dost jasno: „Ano, protože si 
uvědomuju, že budu samostatný dospělý křesťan 
a znovu přijmu Ducha Svatého.“ „Ano, budu se v 
každé situaci snažit chovat podle Evangelia.“ „Už 
teď se to projevuje v mém vztahu k Bohu.“ „Ano, 

budu více vědět o Ježíši a více rozumět věcem ko-
lem víry.“ „Možná budu víc chodit do kostela.“

Do třetice se měli biřmovanci zamyslet, zda 
je příprava na biřmování čistě jejich osobní  
záležitostí, nebo se nějak dotýká celé farnosti. 
Přesně deset odpovědí znělo: „Osobní záležitost“. 
Druhá polovina, většinou ta dnes již aktivní, se 
ale vidí v kontextu celé farnosti: „Určitě celé far-
nosti, je to dovedení další generace k dospělosti.“ 

„Určitě to ovlivňuje celou farnost, každý člověk je 
ve farnosti důležitý.“ „Dotýká se celé farnosti, pro-
tože se do přípravy zapojují i lidé z farnosti.“ „Po 
biřmování budu více pomáhat ve farnosti.“

Co k tomu dodat? Držíme vám palce a be-
reme vás za slovo.

Monika Lepková

S  Sčeské TV stanice, tři slovenské a všechny české 
rozhlasové stanice včetně Proglasu v kvalitní 
digitální podobě. Pořizovací cena činí asi šest 
tisíc korun.

2. Připojit televizor ke kabelovému rozvodu 
a objednat si rozšířený TV program s měsíč-
ním poplatkem 280 korun.

Alois Havelka 

Co čteme a co bychom měli číst
Naše domovy jsou neustále zahlcovány nej-
různějšími tiskovinami, od reklam počínaje, 
až k běžným novinám a časopisům. Jsme také 
neustále informováni o dění ve světě a u nás, 
v rozhlase a televizi. Všechno se tam dozvíme, 
ale o věcech týkajících se života církve, ze-
jména výchovy mládeže, charitativní činnosti 
a šíření evangelia tam téměř nic není, a když 
tak velmi zkráceně a často tendenčně šité pro 
dnešní ateistickou a liberální společnost.

My však potřebujeme informace pravdivé 
a poučné pro naše rodiny, pro naši dorůstající 
mládež, pro naše okolí, které často tápe o sku-
tečné pravdě naší víry. I když tyto informace 
jsou nám dnes všem dostupné (máme křesťan-
ský rozhlas Proglas a také TV Noe), ale máme 
také Katolický týdeník a v něm velmi zajímavé 
a poučné čtení. V poslední době je týdeník 
velmi čtivý, redakčně velmi dobře vedený 
a neměl by chybět v našich domácnostech. Je 
to skutečně výborný pomocník při předávání 
naší víry, při čerpávání našich tak často cha-
bých vědomostí.

Je potřeba, aby tento náš Katolický týde-
ník nechyběl vedle těch uváděných ostatních 
tiskovin. Dopřejte našim dospívajícím dětem, 
aby jej četly, aby jej nacházely v každé domác-
nosti. Pomáhejme si tak navzájem doplňovat 
vědomosti z čistého pramene.

Katolický týdeník si můžeme koupit na 
každém novinovém stánku, ale nejlépe je si jej 
objednat a pravidelně jej odebírat. 

Adresa dodavatele: Mediaservis, s.r.o. - 
Zákaznické  centrum, Kounicova 2b,  659 51 Brno
tel: 541 233 232 fax: 541 616 160
e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz

Alois Dobeš st.
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