
měsíční zpravodaj farností Kunštát a Sebranice         

Nový rok. Copak přinese? Co nás čeká? Bude to rok dobrý, špatný, 
studený, deštivý, úspěšný, zajímavý, plný radosti a spokojenosti, či 
pláče a bolesti? Ani kdybych takto pokračoval až do konce stránky, 
nikdy by nezmizel onen malinkatý otazníček na konci věty. Jaký 
ten právě odstartovaný rok bude? A odpověď není příliš těžká: jed-
noduše nevíme. I proto se někdy hloubavé hlavičky neptají, copak 
nám budoucnost přinese, ale spíš, co my přineseme jí.  

Tyto dny jsou opravdu velmi 
vhodné k vyslovování plánů i 
přání. Ještě předtím ale bilan-
cujeme rok uplynulý. Ukončení 
určitého časového úseku vybízí 
k počtům, někdy nás účetní 
uzávěrky dokonce přímo nutí zabývat se čísílky (hlavně nulou), 
mluvit o dluzích pak už téměř patří k dobrým mravům.

Ani já nebudu jiný. A to i přesto, že se protentokrát tématu 
fi nancí vyhnu, jak jen to nejvíc půjde. Chci totiž načrtnout úplně 
jiné ukazatele než jenom ty ekonomické. Ohlédnutím nazpět 
vždy zjistíme, co se nám loni podařilo a co ne, a podle toho 
upravíme své vize pro letošek. Takto to praktikujeme všichni, ať 
jsme řídícím mozkem velké společnosti anebo máme na starosti 
pouze své porcelánové prasátko někde doma. Snažíme se sklou-
bit vrtkavou nejistotu, že nevíme, co přijde, s životní zkušeností, 
že nelze všechno řešit na poslední chvíli, a podle toho spřádáme 
sítě svých životních plánů.

Už jste ale zkoušeli podobný postup v duchovní rovině? 
Má každý z nás pevný a jasný plán svého duchovního života? 
Pohledem nazpět nacházíme svá slabá místa, uvázané smyčky, 
bludné kruhy a hledáme z nich cestu ven. Snažím se poctivě 
využít všech prostředků, které se mi nabízejí? Jak bude letos vy-
padat má modlitba, co si přečtu z Písma svatého, jaký další krok 
udělám vstříc druhému člověku, kolik času daruji své rodině, jak 
řeknu své ženě, že ji mám rád? Vím, častokrát nás realita překva-
pí a zaťuká na dveře, nezvána, nečekána. I tak jí ale můžu otevřít 
připravený, ochotný a s přívětivým slovem na rtech.

„Nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku.“ (Řím. 13,8).
P. Tomáš Koumal
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Jak bude letos vypadat 
má modlitba, co si přečtu 

z Písma svatého, jaký další 
krok udělám vstříc 

druhému člověku…?

             ročník V/5
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Lednem začal nový občan-
ský rok. Krásné kulaťoučké 
datum 2010 je hodné něja-
kého významného předse-
vzetí – proč zatracovat tento 
lidový zvyk a trochu ho ne-
pokřesťanštit? Koneckonců 
každý věřící je praxí církve 
od malička vybízen, aby měl 
dobrou vůli „se zlepšovat“. 
Námitky, že příchod Nové-
ho roku je uměle vytvořené 
datum a papež Silvestr byl 
jen nevýznamným světcem 
(může být světec nevýznam-
ný?), nechme stranou.

Pusťme se do toho. Co 
kdybychom si předsevzali 
přitáhnout k víře co nejvíce 
lidí? Např. vytvořením alter-
nativní kultury? Poslouchej-
me jen křesťanská média (a 
ostatními tiše opovrhujme), 
nakupujme dárky jen v ob-
chůdcích charity, pouštějme 
před sebe v zácpě jen auta 
s rybičkou na kapotě, navště-
vujme jen farní kavárny... To 
nebude ono. Vraťme se raději 
na osobní rovinu. Nietzsche 
prý jednou poznamenal: Já 
bych v toho jejich Boha i uvě-
řil, kdyby vypadali více vy-
koupení. Možná bude skvělé, 
když si dáme za cíl mít v sobě 
skutečnou duchovní radost.                              

H. H. 

NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
8. prosince – Křížové výpravy
15. prosince – Mistr Jan Hus

vždy v 19 hodin ve farní kavárně

Děti v keramickém kroužku vyrobily před Vá-
nocemi malé svícínky jako dárek pro asi dvě 
desítky osamělých starých lidi v naší farnosti. 
Zároveň s touto pozorností jim bylo předáno 
přání s programem vánočních bohoslužeb. 
Sama jsem byla požádána, abych některé z 
nich navštívila a vyřídila i pozdravení od pana 
faráře.

Zažila jsem překvapení, radost a dojetí. A 
nebyli obdarováni jen oni, ale také já – jejich 
laskavým přijetím a vděčností, že je někdo na-
vštíví. Každý člověk, obzvláště osamělý,  potře-
buje všimnutí, projevenou lásku, dobré slovo, 
pohlazení a úsměv. To všechno je v našich 
možnostech. Jen je třeba mít oči otevřené, být 
vnímavý ke svému okolí a mít odvahu uvést 
dobrou myšlenku ve skutek.

Marie Líkařová

Aby se nepřerušila předávka štafety mezi 
právě skončeným a čerstvě rozběhlým rokem, 
pokračujeme i v tomto čísle v tématu hudeb-
ních aktivit, tentokrát je pozornost věnována 
scholce. A co spojuje začátek nového roku 
a činnost sebranické scholky? Jsou to různá 
očekávání, naděje, kouzlo „nového“, ale také 
plány, starosti či přípravy, co a jak dělat dále. 
Na základní otázky ohledně fungování nově 
vzniklé scholky odpovídá Míša Zouharová, 
která se věnuje jejímu působení.
■ Jak a kdy scholka vznikla?
Scholka hraje a zpívá od začátku školního 
roku 2008/2009. Hlavním důvodem, proč 
scholka zahájila svou samostatnou činnost, 
byla potřeba zajištění zpěvu a hudebního 
doprovodu při čtvrtečních mších svatých. Ty 
jsou zaměřeny zejména pro rodiče s dětmi.
■ Jaké je složení scholky, kdy a jak se zkouší, 
co se hraje?

S  S

Ve scholce zpívá Terka Štenclová, Peťa Chloup-
ková, Míša Páralová, Domča Čechová, Káťa 
Řezníková a Eliška Zouharová. Na klávesy 
hraje Aneta Konečná, na fl étnu Míša Zouha-
rová a Klárka Štenclová. Hrou na kytaru do-
provází Monika Zouharová a Míša Vaněrková. 
Zkoušíme každý čtvrtek od 17. hod. na faře a 
potom v 18. hod. zpíváme na dětské mši. Hra-
jeme písničky převážně z Hosany a Koinonie. 
Tímto bych také chtěla pozvat všechny holky a 
kluky, kteří rádi zpívají nebo hrají na některý 
z nástrojů, ať určitě přijdou mezi nás. Budeme 
moc rádi za každou novou posilu.

V jednom aforismu se vypráví, že Bůh 
dostal otázku ohledně toho, kdy se nejvíce 
nasměje. Odpověď byla velmi pohotová, jas-
ná a stručná: „Tehdy, když lidé něco plánují.“ 
Osobně jsem ale přesvědčen (za předpokladu, 
že plány a úmysly jsou v jádru dobré), že to 
je tiše laskavý úsměv a pokud ho člověk ne-
přeslechne, je současně i souhlasem a povzbu-
zením. V tomto smyslu zní závěrem i přání do 
nového roku: Hojnost Božích pousmání při 
plánování osobních i farních aktivit.

 Jiří Votoček

Život a lidé ve farnosti
Nástup nejmladších hudebníků

Dobrý nápad přinesl radost

► 9. a 10. ledna – Tříkrálová sbírka v okol-
ních vesnicích (sobota) a v Kunštátě (neděle)
► 10. ledna – závěrečný vánoční koncert, 
sbory Cantamus, 7 Pumprlíků a Smyčcový or-
chestr (vše ZUŠ Letovice). Kostel sv. Stanislava
► 12. ledna a poté každé další úterý – modli-
tební setkání nad Písmem – od 19.00 na faře
► 16. ledna – návštěva P. Fatěny a P. Ka y. Dva 
busy vyjíždí v 7.30 od kostela a pokračují přes 
Újezd a Zbraslavec, třetí vyjíždí ze Sebranic 
► 21. ledna – farní rada od 19.30 na faře
► 23. ledna – fotbalový turnaj ministrantů 
od 15 do 21 let za účasti Kunštátu, Letovic, Bo-
skovic, Protivanova a Mutěnic – hala Kunštát
► 2. února – Hromnice. Mše sv. v 17.00 Se-
branice, 18.00 Kunštát 



Z 
Noční putování aneb zhasnout 
okolo a rozsvítit v sobě
Jsou okamžiky, které nám utkví v paměti a 
jsou momenty, které opakujeme pravidelně a 
po krátkém čase na ně většinou zapomeneme.  
Výjimečností adventní pouti ohlášené otcem 
Tomášem byl zejména její začátek v 21 hodin. 
Kouzlo noční přírody může objevit jen ten, 
kdo se dokáže odtrhnout od zářivé obrazovky 
televizorů, počítačů a od pohodlí domova. In-
spirací zúčastnit se pouti byla snad i nedávná 
přednáška otce Lizny o cestě do Compostely. 

V pátek před třetí nedělí adventní, v devět 
hodin večer, jsme před farou převzali od otce 
Tomáše svíčky a dozvěděli se, že cílem naší 
cesty je kostelík zasvěcený sv. Stanislavovi 
v Osikách. Dvanáct poutníků pak vyrazilo os-
trou chůzí směr Sychotín, Hluboké, Tasovice, 
Brumov, Osiky. V každé osadě u kaple jsme se 
sešli, zapálili svíčku a pomodlili se za potřeby 
tohoto světa i našich bližních. 

V čem bylo kouzlo tohoto putování? Pře-
devším v rozhodnutí změnit obvyklé trávení 
pátečního večera a noci, v pohybu na čerstvém 
vzduchu (dlužno dodat, že okolo Tasovic byl 
místy až příliš čerstvý) a také v příležitosti 
udělat něco pro zdraví. Hlavní kouzlo ale 
měla cesta tmou za světlem. Bylo to až příliš 
symbolické. Před každou kaplí na návsi spoře 
osvětlených obcí stála skupinka mladších lidí 
se svíčkami v rukou, s očima upřenými do 
plamene a s prosbou za druhé, kteří potře-
bují pomoc a ochranu. A pak to byl kostelík 
v Osikách, který se před námi rozsvítil  právě 
v okamžiku, kdy jsme se jako poslední čtveřice 
poutníků neznalých cestu opozdili za vedoucí 
skupinou a snažili se nepropadnout panice, že 
nedojdem k cíli. 

 Světlo a teplo též silně vyzařovalo z přijetí 
lomnického pana faráře a farníků z Osik, když 
jsme společně slavili pravou půlnoční mši a také 
když nás občerstvovali výborným čajem, slivovi-
cí, koláči a hlavně obdivným úsměvem, co že to 
jsme za hrdiny, kteří v noci jdou šestnáct kilome-
trů tam a zpět poklonit se památce sv. Stanislava.

Náboženství pro dospělé 

Přestože zpět do Kunštátu došla kolem 
čtvrté hodiny ranní jen šestice statečných v 
čele s otcem Tomášem, nezbývá, než se těšit 
na příští, snad postní putování. My, kteří jsme 
postupně odpadli (dva za Sychotínem a další 
čtyři podlehli nabídce pana faráře z Lomnice, 
který nás zavezl autem z Osik zpět) si můžeme 
jen přát, že příště to bude lepší.

Alois Dobeš ml.

Otec Tomáš se velmi moudře rozhodl po-
kračovat v tradici kurzů náboženství pro 
dospělé. Tu založil otec Kaa a měla několik 
pokračování. Musím přiznat, že jsem nebýval 
pravidelným návštěvníkem těchto večerů, ale 
když už jsem se zúčastnil, tak jsem poslouchal 
s otevřenou pusou. A také proto jsem pojal 
rozhodnutí, že se všechny tři adventní večery 
stanu pozorným posluchačem.

Také tentokrát byla témata více než zají-
mavá – Inkvizice, Křížové výpravy a Mistr 
Jan Hus.  

Ruku na srdce – kdo z nás o těchto kon-
troverzních tématech ví něco více než je 
všeobecně v povědomí? Dokonce bych řekl, že 
povědomí je stejné u věřících i nevěřících. A z 
tohoto důvodu je pro mne důležité se o těchto 
věcech co nejvíce dozvědět.

A ať už ze stejného důvodu jako já, nebo 
z jakéhokoliv jiného, se nás scházelo ve farní 
kavárně v Kunštátě tolik, jako by bylo kafe 
zadarmo.

Pravda, je velmi nesnadné v krátkosti o jed-
notlivých tématech povyprávět. Výstižně to při 
diskuzi komentoval pan Chvíla: „Všechny tyto 
informace jsou pro nás tak nové, že je těžké na 
něco se ptát.“ Tak snad jen krátce. 

Inkvizice se velmi snažila být spravedlivá a 
v historii se objevila různá náboženská hnutí 
nebo různí jednotlivci, kteří opravdu nešli 
správnou cestou. Při Křížových výpravách šlo 
zpočátku o opravdu ušlechtilé cíle, ale postu-
pem času, jak se výpravy stávaly spíše doby-
vačnými, stávaly se také neúspěšnými.

No a Mistr Jan Hus? Tak to je kapitola sama 
pro sebe. Jako každý správný Čech mám sklo-
ny mu nekriticky fandit. Jenomže jeho kázání 
nebyla ve všech zásadních věcech tak docela 
správná. A navíc si je v Kostnici nedokázal 
proti tehdejším teologickým špičkám obhájit. 
(I když, kdoví jak to bylo, že?)

Na závěr musím smeknout klobouk 
před otcem Tomášem. Nastudovat obrovské 
množství materiálů o tak složitých tématech, 
to musela být otázka mnoha a mnoha hodin. 
Navíc jsem se v osobním rozhovoru dozvěděl, 
že většina literatury, ze které čerpal, je v ital-
štině, protože česky psané knihy, pojednávající 
o těchto tématech, vlastně neexistují. A tak Vy, 
kteří neumíte italsky, jste přišli o jedinečnou 
příležitost, jak se něco neobvyklého dozvědět. 

Tak snad příště.
Pavel Hladil

Pravidelní návštěvníci středeční bohoslužby 
vědí, o čem bude řeč, ostatní si možná všimli 
nebo slyšeli něco málo, tak ještě přidám malé 
ohlédnutí. Pastorační farní rada (PFR) vymýš-
lela na advent něco pěkného pro dospělé, pro 
mládež i pro děti. Pro ty nejmenší to byla jed-
nak sobota na faře s tématem „Hvězda“ a jako 
druhá aktivita to bylo „vkládání lístečků“ do 
prázdných jesliček v kostele. V době, kdy měli 
dospělí sobotní adventní duchovní obnovu 
s otcem Pavlem Pacnerem ve farní kavárně, 
tak děti vyráběly, hrály si, obědvaly a povídaly 
si s panem farářem a dvěma obětavci. Dítky 
vrátily se pak domů z pobytu na faře tuze spo-
kojené a nadšené, k obědu byl řízek... Ale teď 
vážně – výsledkem jejich společného snažení 
byl parádní obrázek betlémské hvězdy, který 
jste následně mohli obdivovat u oltáře. Také 
hvězdičky a přání, které udělalo radost osamě-
lým lidem. 

ROZDÍL MEZI JEŽÍŠKEM 
A SANTA KLAUSEM

Kromě toho jsme si v PFR vytkli nelehký 
úkol trochu dětem osvětlit zásadní rozdíl mezi 
Ježíškem a Santa Clausem. Mimochodem 

– víte, jaký je mezi nimi rozdíl, milí čtenáři? 

Ha? Ne? Tak Santa alias „červený dědek“ na 
nás jednou za rok vyskočí z reklam a kýčovité 
výzdoby, pak nasype horu dárků a zmizí. Na-
proti tomu Ježíšek je neviditelně s námi celý 
rok a chce, abychom se učili milovat svého 
Otce, sebe, bližní, a dokázali to svými skutky. 
Tudíž místo abychom jen žadonili o splnění 
svých přání, naopak on od nás něco chce! A 
tak bylo žádoucí, aby děti nejen nadšeně vyrá-
běly dlouhé seznamy předmětů, co mají dostat, 
ale dostaly navíc každý týden jinak barevný 
lísteček, na který měly napsat nebo nakreslit 
co dobrého kvůli Ježíškovi udělají pro druhé. 
Komu se to podařilo, vložil do prázdných 
jesliček – staré známé kolíbky v kostele - svůj 
dobrý skutek, aby se Ježíškovi dobře spinkalo, 
až ho tam položíme. Kromě toho dostávaly 
děti zlaté lístky navíc, kam psaly své jméno 
když se zúčastní nedělní mše.

MOTIVACE PRO DĚTI

Možná vám to celé připadá zbytečné, ale 
pro některé z dětí to skutečně byla velká moti-
vace – udělat doma nebo ve škole bez řečí něco 
navíc, abych si to pak mohl napsat na lísteček, 
nebo bez odmlouvání jít v neděli na mši, ačko-
li v televizi je spousta pohádek, lámat si vůbec 
hlavu s tím, co bych mohl udělat dobrého. A 
tak se scházely pracně vymyšlené, realizované 
a kreslené situace typu: půjčil jsem bráškovi 
svoje nové auto, uklidil jsem si bez řečí hračky, 
šel jsem na návštěvu starého strýce, i když se 
mi nechtělo... Nebo i dlouhé, krasopisně psané 
seznamy svědomitých holčiček, které pečlivě 
plnily zadání. Občas se někomu stalo, že lís-
tek sice vzal, ale pak už o něm nevěděl, nebo 
zapomněl něco napsat, nebo si ho radši vůbec 
nebral, aby se nemusel namáhat... Rozhodně 
ale děti věděly, co to znamená někomu po-
moci. Jestli máte nějaké neposedy kolem sebe, 
můžete dobře vidět, že přes všechno zlobení 
mají většinu času čisté srdce, pomáhají, když 
je to napadne, a nespekulují o tom, co z toho 
budou mít. A bylo by moc dobré, kdybychom 
si my sami spolu s dětmi víc uvědomili, že mů-
žeme všechny drobnosti našeho života sdílet 
s tím, kdo nás miluje tak, že nás stvořil a také 
vykoupil. Proto také přece slavíme, ne? 

Irena Kintrová

Ježíškova prázdná kolíbka


