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Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží… zpívá Zuzka 
Norisová a my si můžeme s ní radostně zašepotat o všem, čemu 
červen v naší farnosti odzvoní. Poslední zvonění pro výuku 
náboženství bude ve středu 17. června při dětské mši. Děti při 
ní dostanou vysvědčení a pak se sejdeme na zahradě u táborá-
ku. Předtím však, v neděli 7. června, doprovodíme patnáct dětí 
k prvnímu svatému přijímání. Během prázdnin pak bude dost 
času vymyslet, co je jim třeba nabídnout, aby až půjdou v devítce 
k biřmování, jich bylo aspoň šestnáct. 

Odzvoněno mají hlavně současní biřmovanci. Mnohé z nich 
jsem připravoval k prvnímu svatému přijímání a většinu učil v 
náboženství. Řekl bych, že i přes jejich mladý věk jsme staří zná-

mí. Přál bych si, abychom 
se jako staří známí i dál 
scházeli ve farní kavárně, 
na „kalču“, při pátečních 

mších, a tak byli ohnivým, tj. biřmovaným elementem farnosti. 
O tom, že k tomu máme našlápnuto, svědčí nejenom štikózní 
módní přehlídka na farním dnu, ale i příprava letních táborů 
a pravidelné služby ve farní kavárně, která by bez mládežnické 
obsluhy stěží fungovala. S chvěním v srdci se ptám, jaká bude 
skupina biřmovanců v roce 2011. Bude Jezinkovatá? Nebo bude 
ve znamení „medžiků“ pánského bratrstva současných šesťáků? 
Či snad povstanou z prachu letošní sedmáci? Kéž by! Nevím! Co 
vím, je, že je nejvyšší čas se věnovat právě jim. 

Závěrem bych připomněl Jana Pavla II., který svěřil církev 
mladým. Věřím, že mi odpustí, když naopak řeknu, že já bych 
ji svěřil důchodcům. Neznám spolehlivější skupinu ve farnosti. 
Snad proto, že svátost oné křesťanské dospělosti se u nich pro-
jevuje par excelance.  Důchodce sice bude těžko svědčit o Boží 
lásce na diskotéce, ale díky věku už „všechno vyzkoušel a dob-
rého se přidržel“ a ví, že „Bůh sám stačí“. Navíc je obdařen dů-
chodcovským, tedy volným časem, který může věnovat farnosti. 
Tiše mohu závidět svému nástupci, kterému bude za padesát let 
pomáhat pětatřicet  biřmovanců-důchodců s nasazením a vírou 
větší než při jejich biřmování 15. června 2009. 

Pavel Ka a, farář
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Věřím, že mi odpustí, když 
naopak řeknu, že já bych ji 

svěřil důchodcům. 

             ročník IV/10C   

Přestože baroko se svou ma-
riánskou úctou je nenávrat-
ně pryč, sebranická farnost 
se jím nechala inspirovat 
ke korunovační slavnosti 
sochy P. Marie. 

O tom, že jde o typický 
projev barokní zbožnosti, 
svědčí fakt, že sebranická 
Madona svoji první koruno-
vaci prožila již roku 1747, kdy 

– jak praví kronika – „sebra-
ničtí farníci za 50 rynských 
zakoupili korunky na sochu 
P. Marie.“ Nyní je socha i 
s původními korunkami na 
výstavě. Naštěstí její místo za-
ujala kopie, a to díky nadšení 
a šikovnosti sebranického ro-
dáka Martina Kotka. Úcta k P. 
Marii pak vedla voděradské 
věřící, ke sbírce na zakoupení 
nových korunek. Tím se do-
slova strhla lavina drobných 
i větších fi nančních darů, 
jejichž fi nální výše umožnila 
nejenom zakoupení dvou 
nových zlacených korunek, 
ale i zhotovení královského 
žezla, jablka a celkovou re-
novaci sochy i s pozlacením 
slunečních paprsků v jejím 
pozadí. Nezbývá, než si přát, 
aby korunovace nebyla jen 
reminiscencí baroka, ale vy-
jádřením živé úcty k P. Marii. 

Pavel Ka a

scénka o ministrantech – mužích v černém- 
nám ukázala, že, pokud se budeme chtít vy-
hnout příliš časté obměně bohoslužebného 
nádobí, není jiné východisko, než omladit 
ministrantský sbor, který už má zkrátka 

„jiné starosti“, než bdít nad bohoslužebným 
inventářem.

Vrcholem celého odpoledne byla předem 
avizovaná a hodně očekávaná módní pře-
hlídka starozákonních postav. Jako první 
vystoupili na přehlídkové molo Abrahám a 
Sára v podání manželů Chvílových. Sklidili 
bouřlivý potlesk. A pak už se vše rozběhlo 
naplno. Jiskru dodal přehlídce vtipný komen-
tář Moniky Lepkové, režisérky celého před-
stavení. Vše podbarvovala nápaditá hudba 
vskutku širokého záběru – Limonádovým Joe 
počínaje a Verdiho klasikou konče. Za Sárou 
a Abrahámem přiběhl rozverný Izák, kterého 
zjevně vůbec netrápila otýpka dřeva, kterou 
si přinesl. A pak už před našimi zraky defi lo-
valy další a další biblické postavy - Rebeka s 
rychlovarnou konvicí, naprosto stejní Ezau a 
Jákob, Lotova žena proměněná v solný sloup, 
Josef Egyptský s oděvem současně praktic-
kým i reprezentativním, královna Ester, Rút, 
krásná Zuzana, Beršeba a mnozí a mnozí dal-
ší. Opravdu bylo na co se dívat. Každý model 
by si zasloužil samostatnou kapitolu nebo 
alespoň pár řádků, ale při jejich počtu to není 
možné. Jako poslední přišel Jonáš s kosatkou 
v podpaží, což mu nebránilo v tom, aby házel 
klobouk mezi nadšené publikum. Při závě-
rečném defi lé všech modelů a za podmanivé 
Verdiho hudby se mikrofonu chopil otec 
Pavel a všem účinkujícím poděkoval. Jeho 
přání přivést všechny své biřmovance a jistě i 
nás všechny do nebeského království dodalo 
veškerému dění takřka eschatologický roz-
měr, kdy hranice mezi věčností a přítomností 
přestaly existovat.

Dále už pokračovala volná zábava, tanec, 
víno, povídání s přáteli. Byla to, myslím, pove-
dená oslava. Bohu díky!

Helena Hladilová

SEBRANICE
► Čt 11.6. – poslední mše svatá pro děti. Po ní 
vyhodnocení celoroční soutěže a táborák

Slavnostní korunovace 
sochy Panny Marie 

Sobota 20. června 
19:30 – kostel Panny Marie 

pořad Miroslava Gabriela Částka: 
Popelka Nazaretská

Neděle 21. června
9:30 – mše sv. za farnost 

s žehnáním korunek 
14:00 – posezení u nové fary  

♦hraje címbálová muzika Litava ♦program a 
atrakce pro děti ♦vystoupení cyklotrialistů

♦občerstvení zajištěno   

Slavnost biřmování
Pátek 12. června

18:00 – rocková mše sv. ve dvoře fary,
po mši závěrečná párty, k tanci a poslechu 

hraje Respekt

Sobota 13. června 
16:00 – příležitost ke sv. zpovědi 

18:00 – bohoslužba rozeslání 

Neděle 14. června 
11:00 – při mši svaté udělí sv. biřmování 

generální vikář Mons. Jiří Mikulášek

KUNŠTÁT
► St 17.6. v 18 h. – závěrečná mše svatá pro 
děti, s předáváním vysvědčení, vyhodnocením 
soutěže. Na závěr táborák

KR BAMI zve na výlet do ZOO v Jihlavě 
pondělí 22. června 

přihlášky a bližší info v kotele či v pekárně 
cena 150 Kč



Z 

Také v letošním roce se část farnosti zúčast-
nila farní pouti po Evropě, tentokrát přes 
Slovensko do Maďarska.

VELEHRAD
Cestu jsme zahájili požehnáním v našem 

kostele sv. Stanislava ve středu 22. dubna. Naší 
první zastávkou bylo poutní místo Velehrad, 
které tvoří budovy bývalého cisterciáckého 
kláštera a nádherná barokní bazilika Nane-
bevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. 
Za obsáhlého výkladu paní průvodkyně jsme 
prošli románské podzemí pod bazilikou a lapi-
darium s mnoha kameny z původní románské 
stavby. Prohlídku jsme zakončili v bazilice,  
která na každého zapůsobí svým interiérem, 
kde v současné době probíhají opravy. Za 
zamyšlení stojí citát arcibiskupa Stojana, jehož 
sarkofág se nachází v královské kapli: „Veli-
kým je, kdo velikou má lásku“. Velký bílý kříž 
na nádvoří připomíná návštěvu papeže Jana 
Pavla II. 

TRENČÍN, TRNAVA, NITRA
Po obědě jsme pokračovali do slovenského 

Trenčína. To jsme ještě netušili, že nám začínají 
dva dny ve znamení zdolávání výšek a schodů. 
Vystoupali jsme k trenčínskému hradu, který 
svou rozsáhlou expozicí obrazů a předmětů 
z vykopávek připomínal muzeum. Nejvyšším 
místem hradu je Matúšova věž s nádherným 
výhledem. Pozdě odpoledne jsme udělali 
zastávku v univerzitním městě Trnava. Prošli 
jsme kolem divadla a vstoupili do kostela sv. 
Jakuba staršího. Dóm sv. Mikuláše a bazilika 
sv. Jana Křtitele nebyly přístupné. S blížícím 
se večerem jsme dojeli do Nitry. Při hledání 
hotelu Olympia jsme podnikli okružní jízdu 
městem. Ráno nás očekávala vydatná snídaně. 
S plnými žaludky jsme se vydali do maďarské 
Ostřihomi. 

OSTŘIHOM, VISEGRÁD, BUDAPEŠŤ
Město na Dunaji bylo prvním hlavním 

městem maďarského království. Dominantou 
města je bazilika sv. Štěpána, která je nej-
větším chrámem v zemi. Po schodech jsme 
vyšli na ochoz kopule baziliky, ze které byl 

otevřený výhled na město a daleko do okolí. 
Se slovenským Šťůrovem spojuje město most 
Márie Valérie. Do roku 2001, kdy byl obnoven 
válkou zničený most, zajišťoval dopravu mezi 
městy přívoz. 

Další zastávkou byl Visegrád, který vstoupil 
významně do evropských dějin. V roce 1335 
se tu sešli uherský král Karel Robert, český 
král Jan Lucemburský a polský král Kazimír, 
aby se dohodli na vzájemné spolupráci. Tuto 
událost zobrazuje na hradě nádherná expozi-
ce voskových figurín. V novodobé historii na 
tuto historickou událost navázala spolupráce 
Višegrádské čtyřky. Odpoledne jsme dorazili 
do Budapešti. Velkoměsto rozděluje řeka Du-
naj na dvě části, které spojuje osm mostů. Po 
ubytování v hotelu jsme absolvovali projížďku 
městem. Jeho dávnou historii připomínají po-
zůstatky římského města Aquincum, osman-
skou nadvládu Lázně Rudas a příchod prvních 
Maďarů (Arpádovců) připomíná Památník 
Tisíciletí (Millenniumi emlékmű) na náměstí 
Hrdinů. Za zmínku stojí také Chrám sv. Ma-
tyáše, bazilika sv. Štěpána, budova parlamen-
tu, Budínský hrad, řetězový a Alžbětin most. 
Projížďku jsme zakončili na skále Gellért, kde 
se nachází Citadela s děly a socha Svobody. 
Pohled na večerní osvětlenou Budapešť stál 
rozhodně za to. Pátek jsme začali pěší prohlíd-
kou města. Na tržnici jsme si nakoupili dárky. 
Odpoledne nám rychle uběhlo v termálních 
Széchenyiho lázních. Za poslední peníze jsme 
ještě koupili nějaké suvenýry, ochutnali ma-
ďarský guláš a pivo. V sobotu brzy ráno jsme 
se rozloučili s Budapeští, cestou jsme minuli 
Bratislavu a pobyt v zahraničí jsme zakončili 
mší svatou v bazilice Panny Marie sedmibo-
lestné v Šaštíně. 

BŘECLAV, HUSTOPEČE
Pokračovali jsme na Moravu ke koste-

lům sv. Václava v Břeclavi a v Hustopečích 
postaveným podle návrhu architekta prof. 
Ludvíka Kolka jako dvoupodlažní budova. 
Přímo v chrámě pod podlahou jsou vybudo-
vány velké prostory s možností širokého vyu-
žití (kuchyňka, sociální zařízení, jídelna, sál...). 
V Břeclavi si museli věřící počkat na kostel 
až do roku 1995, protože jejich kostel byl vy-

bombardován v roce 1944 a od té doby mohli 
používat jako náhradu pouze kapli sv. Cyrila 
a Metoděje u nádraží. Nový kostel na první 
pohled zaujme trojdílnou věží se třemi zvony, 
interiérem, který spojuje moderní architektu-
ru se starým uměním, a betlémem v životní 
velikosti. Nás ženy uchvátila květinová výzdo-
ba, která byla prací P. Jiřího Ondráčka, který ve 
farnosti působí 30 let a který se velkou měrou 
podílel na vybudování chrámu. 

Původní kostel v Hustopečích byl poško-
zen v roce 1953 a zničen pádem prasklé věže 
v roce 1961. Nový kostel, jehož dominantou je 
vysoká štíhlá věž s křížem a kovovým kruhem 
znázorňujícím královskou korunu, byl posta-
ven před 14 lety. V podzemní kapli sv. Anežky 
jsme si zazpívali mariánskou píseň, rozloučili 
jsme se s P. Pavlem Bublanem a pokračovali 
jsme do vinného sklípku manželů Fůkalových 
ve Velkých Pavlovicích. Nad dobrým gulášem 
a ochutnávkou 18 druhů vín jsme strávili pří-
jemný večer. Cestu jsme zakončili poděková-
ním v kostele sv. Stanislava. 

Pouť není jen nějaký obyčejný zájezd, ale je 
to místo setkání s Bohem a s přáteli. Nejde o 
to, vidět toho co nejvíce, ale najít si také čas na 
společnou modlitbu a utvořit společenství, a 
to se nám, myslím, podařilo.

Velké poděkování patří nejen otci Pavlovi, 
který pro nás pouť zorganizoval, ale také panu 
Líkařovi, který se na organizaci spolupodílel. 

Eva Kameníková

Předposlední květnová neděle byla pro naši 
farnost výjimečná. Rok se sešel s rokem a 
tak jsme se opět mohli těšit na slavení sku-
tečnosti, že my všichni, kteří tu žijeme a kaž-
dou neděli se scházíme okolo oltáře, jsme 
ratolestmi jediného vinného kmene – Krista, 
což z nás dělá farní rodinu. Oslava to byla, 
jak se patří. Začala hned po rozednění mší 
svatou v kostele a skončila až za soumraku 
v rytmu tance na farním dvoře.

V KOSTELE
Ráno jsme v obětním průvodu Bohu při-

nášeli své radosti i bolesti a k jednotlivým da-

rům se četly krásné doprovodné texty. Otec 
Pavel nám v kázání postavil před oči naše 
úspěchy a obdarování, jako je ekonomická 
soběstačnost farnosti – také díky štědrosti 
dárců, opravený kostel a zázemí, kde se 
můžeme setkávat, a hlavně obrovský lidský 
potenciál – chodí nás tu do kostela asi 400, je 
tu množství dobrovolníků, kteří věnují svůj 
čas a úsilí nejrůznějším službám a aktivitám, 
jako je výuka náboženství, kroužky pro děti 
a práce s nimi, kostelníci, lektoři, varhaníci, 
sbor, lidé ochotní přiložit ruku k dílu, když je 
potřeba. Na to všechno můžeme a máme být 
právem hrdí. Zároveň je toto naše bohatství 
zavazujícím úkolem, ze kterého se bude kaž-
dý zodpovídat podle toho, jak naložil se svojí 
vlastní hřivnou víry. 

Pro farnost tedy nepracují pouze ti, kdo 
jsou vidět v „první linii“, ale prospívá jí ten, 
kdo se snaží ve svém každodenním životě 
hřivnu víry zúročit. A tak se sice můžeme 
radovat z toho, že jsme životaschopná a 
rostoucí farnost, které bylo hodně svěřeno 

– pomysleme jen na to, kolik dětí navštěvuje 
hodiny náboženství – musíme mít ale vždy 
na paměti, že víra buď roste nebo se ztrácí. 
Nebylo by tedy dobré usnout na vavřínech, 
které ostatně mohou být v Božích očích 
mnohdy jen obyčejnou trávou na místech, 
kde měly růst květiny. Rozhodně však máme 
mnoho důvodů k radosti a k vděčnosti. Na 
závěr mše svaté jsme popřáli otci Pavlovi 
k narozeninám, které nedávno oslavil.

I VE DVOŘE
Ve 14 hodin začínal program na farním 

dvoře. Počasí nám přálo, ač to zpočátku dne 
nevypadalo, byl tu krásný letní den. Nabízené 
občerstvení všem přišlo k duhu. Každý pří-
chozí dostal kousek chleba z jediného boch-
níku jako symbol sounáležitosti. K dobré 
pohodě přispíval vynikající Dixieland pana 
Kučery a rodinnou atmosféru podtrhovala 
přítomnost velkého počtu dětí, které si také 
přišly na své – byly pro ně připraveny sou-
těže a přístupná farní zahrada přímo lákala 
k dovádění. 

O program se z velké části starali na-
stávající biřmovanci. Brilantně předvedená 

Pouť na Slovensko a do Maďarska

Farní den


