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Co myslíte, uměl Ježíš tančit? Že vás tato otázka snad vůbec ni-
kdy nenapadla? Není divu, protože když si pročítáme jednotlivá 
vyprávění evangelistů, opravdu žádnou zmínku o Ježíšově tanci 
tam nenajdeme. Situace se ale velmi rychle změní, když nahléd-
neme do soudobých knih, které nejsou součástí Bible. Tam se 
s tancem v Ježíšově životě počítá. Dokonce v okamžicích nejsvě-
tějších – při Poslední večeři. Opravdu, apokryfní Janovy skutky 
vyprávějí o Ježíšově tanci s učedníky. Nebyla to jistě ani polka, 
ani valčík či některý z latinskoamerických tanců, ale typický 

židovský tanec, při kterém 
se všichni drží v kruhu 
za ruce a melodicky se 
pohupují. I když je celý 
tento literární pramen 

nevěrohodný a nemá sílu opravdového Božího slova, samotná 
představa tančícího Ježíše mi nevadí. Dokonce krásně zapadá do 
kontextu jeho činů. On přece proměnil vodu ve víno na svatbě 
v Káně, on se nebál přijmout pozvání ke stolu hříšných lidí, v po-
dobenstvích mluvil o radosti a veselí. Ježíš uměl slavit! To nám 
může být velmi blízké, zvláště když plesová sezóna je kolem nás 
v plném proudu. Když slavit, tak pořádně.

V polovině února se ale do všeobecného veselí zakousne na 
celých čtyřicet dnů postní doba a jen tak lehce nepustí. Tady nás 
trochu úsměv na rtech přejde a my jsme konfrontováni s nepří-
jemným, suchým, tvrdým slovem „půst“. Ale podívejme se znovu 
na Ježíše. Když začínal své veřejné působení, odešel nejprve na 
poušť a tam se postil s modlitbou na rtech. Ježíš se uměl postit! 
Půst mě upozorní, jak moc jsem svázán s věcmi, jak na nich lpím, 
jak mě potají a obratně obírají o svobodu. Ukáže mi bláhovost 
mých siláckých řečí o tom, že s alkoholem, cigaretou, pornem 
mohu přestat, kdykoli budu chtít. Oloupe ze mě všechny slupky, 
které jsem během roku získal, a ukáže mě v pravém světle slabé-
ho ubožáka. Není přece nic krásnějšího, než mít hlad po chlebě, 
není nic přitažlivějšího, než mít nad sebou moc. Když se postit, 
tak pořádně. Pojďme to zkusit! Jen pořádný půst nás totiž naučí 
pořádně slavit.

P. Tomáš Koumal
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Tady nás trochu úsměv na rtech 
přejde a my jsme konfrontováni 
s nepříjemným, suchým, tvrdým 

slovem „půst“.

             ročník V/6C   
SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI 

NEMOCNÝCH
neděle 14. února při mši svaté
8:00 Kunštát, 9:30 Sebranice

POPELEČNÍ STŘEDA
17. únor –  den přísného postu

mše svatá:
17:00 Sebranice, 18:00 Kunštát

Vytvářel jsem si vlastní akordový doprovod 
k písním z kancionálu, ale nebylo to ono – ne-
byla to ta krásná melodie z kostela. Když se mi 
pak poprvé dostal do rukou varhanní dopro-
vod kancionálu, byl jsem nadšený, že si písně 
můžu zahrát s doprovodem, jaký jsem slýchal 
při mších svatých. Jako varhannímu samou-
kovi pro mě však bylo náročné se „prokousat“ 
první písní. Velkým přínosem pro mě bylo 
absolvování dvouletého varhanického kurzu 
v Boskovicích, kde jsem se o liturgické hudbě 
mnohé dozvěděl a potkal spoustu zajímavých 
lidí. Jsem rád, že svoji službou varhaníka můžu 
přispět ke slavení mše svaté a Boží chvále.
§ Role varhaníka v aktivní záloze je vlastní 
Heleně Votočkové a také jí jsem ptal na to, 
jak se ke hře na varhany dostala.
Na varhany jsem se začala učit hrát před 
osmnácti lety. Spolu s ostatními dětmi 
z okolních obcí jsme jezdily za bývalým 
boskovickým panen děkanem Jindrou. 
V Sebranicích jsem převzala hraní po panu 
Pulcovi, který tu dlouhé roky hrál. S při-
bývajícími rodinnými povinnostmi se pro 
mě hraní, ale hlavně také cvičení, stávalo 
obtížně zvladatelným, proto jsem byla ráda, 
že začal hrát Jirka Rosenberg. Ten mě také 
před třemi roky opět oslovil, zda bych v pří-
padě potřeby nepřispěla svojí hrou. Samotné 
hra během bohoslužeb je totiž jen zlomkem 
času, který musí člověk hře na varhany vě-
novat. Asi také pro svoji náročnost je hra na 
tento nástroj rovněž tak krásná a v podání 
varhanních mistrů i uchvacující.

Závěrečnou otázku už jsem si zodpově-
děl sám. Zajímalo mě, na co vlastně sebra-
ničtí varhanící hrají. Odpověď mi poskytla 
farní kronika: Varhany byly zakoupeny 
v roce 1991 od varhanáře Bohumila Žloutka. 
Jedná se rekonstruovaný nástroj postavený 
původně Ch. Fr. Raisem v r. 1854 (z něj zby-
ly jen některé části, vše ostatní je zhotoveno 
nově). Nástroj je jednomanuálový s pedá-
lem a devíti rejstříky. 

připravil Jiří Votoček

Slyšet místo nedělního 
kázání návod, jak má lektor 
zacházet s mikrofonem 
a jaké fi nty může použít, 
aby během četby z Písma 
udržel pozornost publika, 
bylo pro část farnosti 
natolik šokující, že v ní 
téma jedné z lednových 
promluv otce Tomáše 
rezonovalo snad ještě na 
cestě z kostela domů. Jinou 
část posluchačů zase výčet 
pravidel, jež by měl správný 
lektor dodržovat, zbavil 
posledních zbytků odvahy, 
že by se snad sami jednou 
možná někdy k amboně 
odhodlali. 
   Jenže náš farář zvolil 
nezvyklé kázání evidentně  
ne proto, že ho zrovna nic 
lepšího nenapadlo. Důraz 
na Boží slovo, na jeho 
důležitost a váhu, na jeho 
moc a roli v živově křesťana, 
stejně jako důraz na 
důstojnost celé liturgie, je 
u něj nepřehlédnutelný už 
delší dobu a zdá se, že i nás 
chce pro život z tohoto slova 
nadchnout. A to nejenom 
jako pozorné posluchače, ale 
i jako ochotné a připravené 
čtenáře. Takže hurá na 
to – koupit Bibli a trénovat.

M. L.

Postní duchovní obnova farnosti
vede: P. Jan Hanák, farní vikář v Boskovicích

sobota 20. února od 9:00 hodin na faře
 program pro děti zajištěn

BĚHEM POSTNÍ DOBY
o nedělích: 

14:30 modlitba křížové cesty 
15:30 přednáška a beseda s hostem na faře

témata budou upřesněna

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ NAD PÍSMEM
každé úterý od 19:00 hodin na faře

téma: evangelium z následující neděle

28. února – 5. března
KNĚZ MIMO FARNOST

kontaktní osoba M. Lepka, tel.: 736 529 266 

Přehled výnosů Tříkrálové sbírky 2010
Kunštát   34.494 Kč
Olešnice   30.664 Kč
Letovice   43.223 Kč

Boskovice   33.498 Kč
Černá Hora   25.136 Kč

Velké Opatovice   66.335 Kč
Rájec-Jestřebí   52.547 Kč

Blansko   66.162 Kč
celkem v ČR   cca 68 milionů Kč



Z 
Na návštěvě u P. Fatěny v Ivančicích a u P. Kay v Hustopečích
V sobotu 16. ledna ráno vyjely dva autobu-
sy z Kunštátu a jeden autobus ze Sebranic 
plné farníků za našimi bývalými  faráři - do 
Ivančic za Vítem Fatěnou a do Hustopečí za 
Pavlem Kaou.

Do Ivančic, kde nás již očekával otec Vít, 
jsme přijeli kolem půl jedenácté. Po přivítání 
jsme sešli po schodech do kostela Nanebevze-
tí Panny Marie. O. Vít nám ukázal kostel, řekl 
nám i něco o jeho historii, vzpomínal také na 
svůj pobyt v Kunštáté a při pohledu na nás 
si vybavoval různé příhody. Nás zase zajímal 
život v jeho farnosti, do které patří Ivančice, 
Polánka, Budkovice, Biskoupky  a  Řezno-
vice.  Dozvěděli jsme se, že měl osm dětí u 
prvního svatého přijímání, má ministranty 
starší, než je sám a že se vždy těší na nedělní 
mši svatou v devět hodin, na kterou chodí 
děti. V pátek pokračuje v setkáních s mládeží 
tak jako v Kunštátě, na která rád vzpomíná.  
Nyní připravuje mládež ve farnosti na svátost 
biřmování.

Mši svatou jsme slavili za Františka Hala-
se a za zemřelého přítele o. Víta. Během mše 
hovořil o. Vít o tom, že si na mši svatou každý 
přineseme své starosti, radosti a také lidi, které 
máme rádi.  On si nás stále nese ve svém srdci, 
protože byl u nás na svém prvním samostat-
ném místě. Hovořil také o tom, že největší po-
klad, který máme, jsou vztahy. A tyto vztahy ži-
vila naše setkání. Zmínil se také o tom, že naše 
domovy jsou svatostánky duší. Vzpomínal, jak 
jsme byli společně za P. Čermákem, který svou 
láskou poznamenal naše srdce. Zmínil se také 
o schopnostech P. Kay. Jen o sobě toho ve své 
skromnosti moc neprozradil. K jeho blížícím 
se 40. narozeninám jsme mu předali malý dá-
rek  s podpisy všech zúčastněných. Po mši sva-
té nás polovina odjela na oběd a zatímco jsme 
si pochutnávali na polévce a řízku se salátem, 
druhá polovina strávila hodinku s o. Vítem. 
Potom jsme se vyměnili a první polovina od-
jela s o. Vítem do starého románského kostela 
sv. Petra a Pavla v Řeznovicích, kam jezdí lidé 
nejen z naší země ale i z ciziny. V kostele mě 

zaujal presbytář s freskami sv. Jana a sv. Ond-
řeje a sochami sv. Petra a Pavla. Velmi zvláštní 
je svatostánek a nový oltář vyrobené ze skle-
něných cihel. Obětní stůl připomíná na první 
pohled kachlová kamna. Pozoruhodné jsou 
také náhrobní kameny a čtvercový kámen 
s vtesaným templářským křížem.  Asi 2,5 roku 
pobývaly na faře u kostela sestry Karmelitky z 
Itálie, než byla dokončena rekonstrukce jejich 
kláštera ve Volfířově. Sestrám se v Řeznovicích 
moc líbilo a těžce se s tímto místem loučily. O. 
Vít vzpomínal na každodenní mše, které sest-
řičkám jezdil sloužit. Jejich modlitba byla pro 
něj obrovskou oporou. Čas velmi rychle uběhl 
a my se museli vrátit zpět do Ivančic, kde jsme 
se před kostelem s o. Vitem rozloučili a za svi-
tu slunce jsme pokračovali v naší cestě,

Kolem půl třetí jsme dojeli do Hustopečí, 
kde nás již z daleka vítala věž kostela Sv. Vác-
lava a Sv. Anežky České. Kostel v letech 1992 

– 1994 vystavěl pan děkan Václav Fišer, kterého 
jsme měli možnost pozdravit. Autorem pro-
jektu stavby chrámu byl brněnský architekt 
L. Kolek. Kostel je zajímavá dvoupodlažní 
stavba na půdorysu spirály, symbolizující 
zmrtvýchvstání Krista. Vřetenová střední zeď 
vybíhá do štíhlé věže, jejíž vrcholek zdobí 
svatováclavská koruna. Ve spodní části kostela 
se nachází kaple Sv. Anežky České s kryptou, 
šatna, knihovna, učebna, sál s pódiem, velká 
jídelna, sociální zařízení. V kostele jsme se 
přivítali s o. Pavlem a předali mu malý dárek.  
Společně jsme se pomodlili před vystavenou 
Nejsvětější svátostí. Zajímal nás život ve far-
nosti a o. Pavel rád na naše otázky odpovídal, a 
tak už víme, že má dva ministranty, do kostela 
chodí v neděli asi 280 věřících, ve všední den 
asi 25, nemá kostelníka. Na vlastní kůži jsme 
pocítili, že je v kostele porucha na topení, a 
tak zatím co ráno tam byly tři stupně, v době 
naší přítomnosti už pět stupňů. O. Pavel nás 
pozval na občerstvení – dole v obou sálech 
nás očekával chleba s výbornou škvarkovou 
pomazánkou,  klobásky, salám, sýry. K chuti 
přišly i dovezené koláčky a buchty. K pití bylo 

připravené nealko a víno, které bylo možné 
zakoupit i domů. O. Pavel obešel všechny 
stoly a tak si s ním každý mohl promluvit.  Je 
před ním velký pastorační úkol, protože se do 
Hustopečí sjíždí mnoho dětí. Jsou tam dvě 
základní školy, učňovská a střední škola. Do 
náboženství, které vyučuje o. Pavel, chodí 39 
dětí. Má relativně více času, než měl v Kun-
štátě. Určitě za pár let tento pocit mít nebude, 
protože je v něm schován velký potenciál, kte-
rý ještě nebyl využit. V nejbližší době chystá 
dětský karneval, svěcení domů a na příští rok 
cestu do Říma. Pamatujete, také my jsme takto 
spolu začínali. Příjemné odpoledne velice 
rychle uběhlo a nastal čas odjezdu. V 18 hodin 
jsme se s o. Pavlem rozloučili a vydali se na 
cestu domů.

Den se opravdu vydařil, jako by nám o. Pa-
vel objednal krásné slunečné počasí, jak vždy 
říkal, že si s počasím nemusíme dělat starosti.

Eva Kameníková

Tak jsme se zase sešli, abychom se ohlédli, 
zvážili, posoudili, vymysleli, plánovali. A co 
jsme zjistili? Třeba to, že pozvánky s pořadem 
vánočních bohoslužeb se povedly, organizační 
stránka zájezdu do Ivančic a Hustopečí se 
bohužel nepovedla. Zpívání koled při otvírá-
ní jesliček by bylo lepší s malým zpěvníkem 
v ruce, aby všichni mohli zpívat stejná slova a 
taky bychom – bude-li chuť do díla a dostatek 
nadšenců – mohli zkusit příští vánoce zahrát 
betlémský příběh živě. Plánovaný farní zájezd 
do Medžugorje zatím troskotá na ubytování, 
ale možná by nebylo špatné, pokud se situace 
nezlepší, vymyslet poutní zájezd po naší vlasti. 
Pro rodiny s malými dětmi, které daleko nedo-
jedou, jsme vymysleli jednodenní pouťovýlet 
v sobotu 17. dubna, nejspíš vlakem do Lele-
kovic a pak pěšky na Vranov, jestli nás pustí 
počasí ven. Ona samotná jízda vlakem bude 
dost velká atrakce pro všechny Kunštátské, 
že? A pro ty, kdo umí a chtějí utužit kolektiv, 
jsme vykoumali „večery ve farní kavárně“. 
Setkávací akce podobná „církevnímu silvestru“ 
s programem, posezením, popovídáním, když 

už máme kde. První začne 6. února. Taky pře-
mýšlíme, jak vyřešit další novou plochu pro 
nástěnky, napadá vás něco? A měli bychom si 
začít pořádně lámat hlavu s vybavením a sjed-
nocením interiéru kostela, taky ohlídat, aby se 
nám tu nemnožila plíseň. Najde se někdo, kdo 
by psal příspěvky o tom, co se u nás děje, na 
webové stránky? A taky by bylo bezva, kdyby 
se našli stateční mužové či ženy pro první a 
druhá čtení při mši svaté. Nevíte o někom? A 
na úklid kostela kdyby se našla další pomocná 
ruka, nebo dvě či čtyři… 

Suma sumárum – pastorační farní rada 
něco dělá pro to, abychom nespali. Někdy se 
zadaří, jindy nikoliv. Prosím přijděte se svou 

„troškou do mlýna“ a zkuste se zapojit, otec 
Tomáš i celá farnost to uvítají. Blíží se nám 
postní doba, možná by to mohla být velice 
dobrá součást přípravy na velikonoční svátky 
(včetně sebezáporu typu - místo brblání či 
oprávněné kritiky přiložená paže k dílu). Co 
jsme vymysleli pro postní dobu za program se 
dočtete jinde. Kéž si z toho vyberete.

Za PRF Irena KintrováNad čím dumala farní rada

S  S
Život a lidé ve farnosti
Varhaníci
V tomto čísle bude zakončena pomyslná 
trilogie hudebních aktivit v naší farnosti. 
Pozornost je věnována hře na královský ná-
stroj − varhany. Uvádí se, že na varhaníkovi 
leží jeden z největších dílů odpovědnosti za 
hudební ztvárnění bohoslužby. Současně je 
nutné podotknout, že varhaníků není právě 
nadbytek. Proto mohou být určitou inspirací 
osobní příběhy (o cestě ke hře na varhany) 
v podání našich farních varhaníků. Nejprve se 
jsem se tedy zeptal současného sebranického 

„regenschoriho“ Jiří Rosenberga.
§ Jak jsi se stal varhaníkem?
Varhany – hudební nástroj vzbuzující obdiv 

– tolik knoflíků, táhel, kláves v několika řadách 
a také se dá hrát i nohama! Již od dětství mě 
varhany fascinovaly svým vzhledem a zvukem. 


