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HELENA HLADILOVÁ

Pozorovala jsem za tmy 
sněhové vločky, jak se po-
zvolna snášejí k zemi. Bylo 
jich nespočet. Každá jakoby 
představovala jeden lidský 
život. Padaly pozvolna, 
harmonicky, některá se za-
třpytila více, některá méně, 
podle toho, v jakém úhlu na 
ně dopadalo světlo lampy.  

V encyklopedii, vlastně 
wikipedii,  jsem se dočetla, 
že pravděpodobně neexistují 
dvě naprosto stejné vločky. 
A co mě překvapilo nejvíc 
– každá je mírně asymetrická. 
Přesto jsou krásné. Ne vždy 
je symetrie tím nejlepším ře-
šením. Někdy je spíš šedým 
průměrem.    

Něco tak titěrného jako 
sníh, řekne si někdo. Skutečně? 
Wilson Bentley byl sněhovými 
vločkami nadšen. Zajímal se 
o ně od svých patnácti let a 
vynalezl metodu, jak je nejlépe 
fotit – chytal vločky na černý 
samet. Ještě dnes nad jeho 
výzkumem můžeme žasnout. 
Fotogalerie jeho snímků na 
internetu za to stojí. Bez nad-
šení není umění a Bůh, k jehož 
obrazu jsme stvořeni, je uměl-
cem par excellence. Kéž tedy 
v novém roce najdeme čas jak 
na tiché rozjímání přinášející 
pohled na život v jeho celku, tak 
i na objevování a uskutečňování 
věcí, ze kterých jsme nadšeni. 
Po prosincových uzávěrkách a 
všeobecném shonu snad na to 
konečně přichází ten pravý čas. 
Škoda jen, že advent nezačíná 
na Silvestra, klidně bych si dala 
repete.

Vločky

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Mezi základní povinnosti 
každého kněze patří úkol 
kázat Boží slovo. Jenže ono 
se řekne kázat! Zkusme si to 
projít pěkně popořádku. Když 
si chce kněz připravit pro-
mluvu, otevře nejprve Písmo 
svaté a začte se do předem ur-
čených biblických čtení. Pak 
se postupně vrací k místům, 
která ho zaujala, a snaží se 
pochopit smysl jednotlivých 
slov i celého textu. Hledá 
v biblických komentářích, 
studuje související literaturu, 
dělá si poznámky a zároveň si 
uspořádává myšlenky v hla-
vě. Celý tento proces samo-
zřejmě zavlažuje modlitbou, 
protože Duch Svatý, který 
kdysi vedl mysl i pero sva-
topisců, provází svou radou 
i ty, kdo se v jeho světle snaží 

proniknout do hlubin Božího 
poselství. Já osobně považuji 
modlitbu za nejdůležitější 
faktor vlivu na „úspěšnost 
nebo neúspěšnost“ promluvy, 
proto se vždy znovu a znovu 
Boha ptám: „Co chceš, abych 
lidem řekl? Co potřebují 
slyšet?“ a odpovědi nachá-
zím v rozjímání, ale také 
zpovědích a rozhovorech či 
prostém pozorování života 
kolem. Když přicházím k am-
bonu, prosím velmi úpěnlivě, 
abych se stal ústy, kterými 
bude mluvit on sám. Jistou 
roli při homilii určitě hraje i 
schopnost kněze mluvit sro-
zumitelně, nahlas apod. Celý 
odstavec bychom také mohli 
klidně napsat o životě kněze, 
protože i ten je součástí kázá-
ní. K čemu by byla sebekrás-
nější slova, kdyby „pil víno a 
kázal vodu“?

Příprava, modlitba, před-
nes, život, ba celé kázání by 
bylo ale úplně na nic, kdyby 
nenašlo otevřené srdce po-
sluchače. Nedávno jsem měl 
pozitivní ohlasy na promlu-
vu o odpuštění. Ale dokud 
neuvidím odvážlivce, kteří 
mají po dlouhé době koneč-
ně chuť podat si ruku, dokud 
neuvidím odpadající balvany 
minulých bolestí, odfouknuté 
tisíce peříček každodenních 
netaktností a neupřímností, 
dokud neuvidím lidi navzájem 
si odpouštět a žádat o odpuš-
tění, pak moje radost nemůže 
být úplná. Proto se i v novém 
roce, prosím, navzájem pod-
porujme modlitbou. Modlete 
se za svého kněze, aby dobře 
kázal i žil. A já se modlím za 
vás a za všechno to krásné, co 
letos může vyrůst z vašeho 
života s Bohem.

 co nás čeká
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FARNOST KUNŠTÁT 
NA MŠI SV. V OSTRAVĚ 

přímý přenos TV Noe 
neděle 16. ledna v 10.30

v Kunštátě v tento den 
mše svatá nebude

HALOVÝ FOTBALOVÝ 
TURNAJ STARŠÍCH 

MINISTRANTŮ 
sobota 22. ledna

sportovní hala Kunštát

ŽE BY NOVÁ TRADICE? V poledne Štědrého dne si cestu na náměstí našlo několik stovek lidí. A neprohloupili, 
živý betlém s koledami, polévkou a betlémským světlem se farníkům povedl. FOTO: Jiří Suchomel

Cílem letošní adventní poutě 
byl chrám sv. Jiří v Kochově. 
V pátek 3. prosince po osmé 
večer se nás sešlo osmnáct 
poutníků ve věku třináct až 
šedesát let. Před kostelem 
jsme si zapálili kalíšky a 
po krátké modlitbě vyrazili 
směrem Rudka. Tam jsme se 
znovu pomodlili za místní 
obyvatele, ale i za Kunštát-
ské a za naše rodiny. Cesta 
dál vedla do Nýrova, kde 
je malá, ale fungující škola 
a naše další modlitba tak 
patřila školákům. Z Nýro-
va jsme si prošlápli cestu 
polem a lesem do Lhoty u 
Letovic. Odtud je krásný 
pohled na Letovice a v noci 
je obraz ozářený světlem 
města. Pocity při tom pohle-
du nejlépe vyjadřují slova 
básně, která se mi vybavila: 
„Ať svítí světla milovaných 
chalup ne jako bóje v dálce, 
ale betlémsky radostně a vy-
trvale...“ (František Halas).

Z kopce do Letovic po pro-
hrnuté cestě to šlo dobře. Pod 
kopcem zase zastavení při mod-
litbě a pak přes město nahoru 
směrem Kladoruby. Kousek za 
městem jsme v dálce na kopci 
viděli světla, kde jsme tušili cíl 
naší poutě. I v Kladorubech 
bylo krátké zastavení a mod-
litba s přímluvou za všechny 
nemocné. Do Kochova zbývaly 
už jen dva kilometry.

Na kopci nad vesnicí je 
kostel. V minulosti několikrát 
vyhořel, ale i když Kochov 
je malá vesnice, lidé jej vždy 
znovu postavili. Uvnitř je kos-
tel krásně udržovaný, světlý a 
čistý. Nad oltářem je klenutý 
románský strop, který zdobí 
znázornění evangelisté Ma-
touš, Marek, Lukáš a Jan. Na 
hlavním oltáři je obraz sv. Jiří, 
a před obrazem soška Jezulátka 
se zlatou korunou. Při pohledu 
na obraz se mně znovu vyba-
vila slova básníkova: A svatý 
Jiří zvedá kopí, aby jej vrazil 

ve chřtán dračí a motýl spěchá 
po bodláčí a jako krůpěj na 
prstenu, třpytí se drobná kvítka 
rmenu. Tu nemohu se vynadí-
vat a všechno ve mně začne 
zpívat. Zpívat i plakat mamin-
ko má, jak je to hezké u nás 
doma. Skutečně je krásně na 
této zemi. Pokud nás nepotká 
nějaká bolest a trápení.

Ale v kostele byla krásná 
atmosféra, trochu chladno, 
protože topení tam nemají. 

Po mši se nás ujali místní 
farníci. V nedaleké bývalé 
škole nás hostili, že by se 
dalo vydržet až do rána. Ale 
čekala nás cesta zpět a vidina 
kopce z Letovic mě popohna-
la, protože tempo mladých už 
nezvládám.

Tak odpočaté a řádně posíle-
né jsme vyrazily dříve – babička 
dcera a vnučka. Předběhli nás 
mladí manželé z Újezda a Hlu-
bokého. Cesta dobře ubíhala, 
i když dost mrzlo. Nevím, co 
všechno nás hřálo. Nebe bylo 

plné hvězd a vnučka zaregistro-
vala, jak  čtyři padají. Nestačila 
si ale nic přát – ani aby nás už 
konečně dohnali šikovní minis-
tranti s panem farářem. Čekala 
nás cesta mezi poli a lesem, a 
tak nám začalo být úzko. Prozí-
ravě jsem šetřily baterku na zpá-
teční cestu, ale přesto nesvítila. 
Abychom zahnaly divou zvěř 
a strach, začaly jsme si zpívat. 
Tichou krajinou se rozléhalo: 
Hvězda zářila a vzduch se chvěl 
a taky Červená se line záře a 
jak Bejvávalo dobře za našich 
mladejch let. Bezpečně jsme 
se dostaly do polí k Nýrovu 
a jaké bylo naše překvapení, 
když v Nýrově na křižovatce 
čekalo auto s panem farářem. 
Jako dobrý pastýř nešel spát, 
dokud všechny ovečky nebyly 
bezpečně doma.

Byla to dobrodružná, krás-
ně prožitá noc. Boha je slyšet 
nejen v ranním vánku, ale i v 
mrazivém nočním tichu.

Marta Pitnerová

Noční adventní putování z Kunštátu do Kochova

Když jsem zpětně přemýšlel, 
proč jsem putoval před dru-
hou nedělí adventní s otcem 
Tomášem a dalšími šestnácti 
poutníky do malého kostelíku 
v Kochově za Letovicemi, 
narazil jsem v Bibli u proro-
ka Izajáše na výše uvedený 
verš. Bylo to – alespoň pro 
mne – symbolické, že na 
konci noční poutě ke svatému 
Jiří jsme dorazili do rozsvě-
ceného starobylého kostelíku 
v jedné z místních částí Leto-
vic. Ušli jsme od kunštátské 
fary třináct kilometrů, za tmy, 
v mrazu kolem minus deseti 
stupňů, přes sněžné pláně 
mezi Nýrovem a Lhotou nad 
Letovicemi. 

V Kochově žije zhruba 
sto obyvatel, kteří se dělí na 
katolíky a evangelíky. Při 
téměř půlnoční mši zde však 
byla jiná atmosféra, než při 
jiných bohoslužbách. Nešlo 

jen o kouzlo přechodu ze tmy 
do rozsvěceného, upraveného 
kostelíku. Bylo zde i světlo 
v očích těch, kteří podnikli 
tuto cestu a zářili radostí 
z dosažení cíle, ale také po-
hostinnost  místních farníků, 
kteří nedali přednost teplým 
příbytkům a přišli se s námi 
podělit o radost ze společného 
a neobvyklého setkání. Všich-
ni přítomní zde byli na základě 
vlastního rozhodnutí, svobod-
né vůle překonat všednost 
každodenního pohodlí, přinést 
určitou oběť a za odměnu 
vstřebat kouzlo okamžiků,  jež 
dlouho nevymizí z paměti.

V Katolických novinách 
jsem četl, že při poutích jde o 
tzv. objektivní působení Boží 
prozřetelnosti. Nejde tak snad 
ani o cíl, jako o vlastní cestu, 
o čas věnovaný nevšednosti. 
O to mít při překonávání pře-
kážek a strastí během putování 

možnost nechat na sebe půso-
bit tajemství Božího vesmíru, 
který vnímáme a cítíme jinak 
než z tepla svých domovů.

V dnešní přetechnizované 
době jde o balzám pro tělo 
i duši,  vždyť chůze je nejpři-
rozenější pohyb, důležitý pro 
zdraví a pohodu člověka. Chů-
ze ve tmě nebo spíš v jakémsi 
pološeru nás více nutí komuni-
kovat s vlastní duší, je to o vůli 
překonat určité obavy, o důvěře 
v schopnost překonání vlastního 
pohodlí, o možnosti uspořádání 
myšlenek. Prostě  o prožití něče-
ho, co zcela určitě neprožijeme 
v strnulých polohách při umělé 
náhražce života u programů 
komerčních TV programů. 

A tak chci poděkovat otci 
Tomášovi za jeho nápad, za 
myšlenku obohacení života, 
což pro nás  může být inspirací 
nejen pro  adventní večery.

Alois Dobeš ml.

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo“
Aneb co nám dala pouť do Kochova

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
v Sebranicích 

neděle 23. ledna od 17.00

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
v Kunštátě

neděle 30. ledna od 17.00

FARNÍ FILMOVÝ 
KLUB

sobota 29. ledna
v 19.30 ve farní kavárně



 sebráno v Sebranicích
Mikulášská nadílka s divokými čerty

Když člověk 
vyslechne 
osud někoho druhého, 

V sobotu 4. prosince   pod-
večer přišli malí i velcí 
v Sebranicích k vánočnímu 
stromu u staré fary. I přes 
velkou zimu jsme se sešli 
v hojném počtu. Očeká-
vání sv. Mikuláše nám 
zpříjemnilo pásmo koled 
v podání místní scholky a 
poté nás přivítali starosta 
Jiří Sedláček a otec Tomáš 
Koumal. 

A nastal čas, kdy přišel sv. 
Mikuláš s družinou moderních 
andělů. Sv. Mikuláš nás uvítal 
a vyprávěl nám příběh o třech 
chudých dcerách. A pak se 

začaly dít věci. Za branou staré 
fary začaly šlehat plameny a 
stoupat hustý dým. Brána se 
otevřela a vyjel houf čertů na 
pekelném stroji. Některé děti 
byly strachy bez sebe.Naštěstí 
zakročil sv. Mikuláš a čerti se 
zklidnili. Poté byly rozdány 
mikulášské balíčky. Hladoví a 
promrzlí účastníci se mohli jít 
občerstvit a zahřát na starou 
faru, kde bylo bohaté občer-
stvení. Nadílka je rok od roku 
zajímavější. Už se všichni 
těšíme na další setkání se sv. 
Mikulášem za necelý rok.

Eliška Zouharová

 anketa

Začněme tentokrát malou 
novoroční hádankou: Dává o 
sobě vědět každou čtvrthodi-
nu, váží asi 200 kg, vysoký je 
70 cm, je mu pravděpodobně 
okolo 530 let a přesto se o 
něm téměř nevědělo. Kdo či 
co to může být? 

Na vlastní oči ho můžeme 
vidět, když vystoupáme přes 
šest desítek schodů sebranické 
věže. A co něm píše odborník 
přes zvony František John: 
„Mezi čtyři známé dochované 
signované zvony olomouckého 
zvonaře Václava je třeba nově 
zařadit zvon zavěšený ve věži 
v Sebranicích, který byl do-
nedávna v odborné literatuře 
považován za zničený při vá-

lečných rekvizicích.“
K tomuto objevu přispěl 

i následující zápis z naší farní 
kroniky (r. 1917): „U nás ve 
věži dosud ponechány všecky 
zvony pro jejich starobylosť (ze 
16. století) ač jinde mnoho zvo-
nů pobráno (prý) na děla!“

Na závěr už nechme pro-
mluvit sebranický zvon, (jeho 
hlas je laděn do d2) a bude to 
opět malá hádanka, kterou 
představuje nápis na tomto 
zvonu: „o rex glorie veni cum 
pace“. Pokud je to pro někoho 
příliš jednoduché, může hle-
dat žalm, který tuto invokaci 
(ve své době celoevropsky 
rozšířenou) inspiroval.

připravil Jiří Votoček

Na počátku bylo slovo. A to 
slovo otce Tomáše. To slovo 
bylo – živý betlém. Živý 
betlém byl od počátku přá-
ním otce Tomáše a bez něj 
by se nekonalo nic.

A jak to bylo dál. Dál bylo 
dlouho moje vzdorování té 
myšlence zatěžovat sebe a 
ostatní na Štědrý den ještě 
chystáním nějakého divadla. 
Nechuť otravovat ostatní a 
sebe sháněním všeho kolem… 
Pak dlouho nic. A pak už téměř 
začal advent a ledy se hnuly. 
Stačilo jen přepracovat třešť-
ský scénář a mohlo se začít. 
Už jen ulovit nějaké dušičky 
svolné propůjčit se roli.  Po 
předchozích zkušenostech při 
práci s mládeží, kdy zejména 
hoši vždy delší dobu dělají 
drahoty, než je člověk pro 
danou roli zpracuje, čekala 
jsem u starších ročníků ještě 
zdlouhavější odhodlávání. A 
ejhle, pokaždé, když jsem ně-
koho oslovila s prosbou, zda 
by si s námi zahrál v živém 
betlému, dotyčný ani moc 
nezaváhal a odpověděl: tak jo. 
A já nemohla uvěřit vlastním 
uším: vážně? A on zase: jo. 
Takže to začínalo vypadat, jako 
by se slovo opravdu pomalu 
mělo stávat skutkem. Když už 
jsme měli kompletní obsazení, 
dostávalo i přání otce Tomáše 
detailnější nuance. A že je to 
škoda, tak hvězdné obsazení a 
tak málo textu. A já zase: Po-

čkej, ti budou reptat, ale svedu 
to na tebe. Jenže nejen že nikdo 
nereptal, oni se stále více těšili. 
Pořád jsem nechápala. A šlo to 
ještě dál. Brzy mi začali nosit 
na zkoušky kostýmy, které si 
všichni sami sehnali. Sami mě 
přemlouvali, abychom už šli 
zkoušet ven na mráz pod strom, 
abychom ještě nějaké zkoušky 
přidali a sami si dávali závaz-
ky, jakože do příště už to budou 
umět zpaměti. A sami taky za-
čali jako v té koledě: Já přinesu 
veselého beránka (dvě ovečky) 
ze stáda svého, já ohrádku udě-
lám, vždyť přece ruce mám, já 
pro vojáky šat půjčím, já krá-
lům truhly doručím, já bubny 
zajistím, já chvojky připevním, 
já zdarma polévku dávám, a já 
ledy posypávám. Kozičku půj-
číme, koníčka přivedeme. A co 
my schola ti dáme, i tak často 
zkoušky máme, ale zadudáme, 
písně zazpíváme…

Tak tohle jsem ještě neza-
žila. Připadala jsem si v tom 
týmu úplně nadbytečná a jen 
jsem se čím dál víc nechávala 
unášet a nabíjet tím nadšením 
a těšením…

Štědrý den, který po krás-
ném adventu nakonec přišel, 
nebyl pak vůbec oloupený a 
ochuzený o čas věnovaný bet-
lému. Byl tím vším okrášlený, 
svátečnější a štědřejší. Celá 
rodina se těšila. A nejúžasnější 
bylo, že jsem se ani teď nemu-
sela o nic starat. Chlapi při-

vezli štěrk a posypali náměstí, 
postavili ohrádku pro ovečky 
i půjčenou kozu. Dobré duše 
nazdobily jesle, obětavé ruce 
nalévaly polévku a rozdávaly 
světlo. Všichni byli (až na 
mne) včas na pravém místě a 
mohlo se začít. 

Nevím, jak to vnímali di-
váci v zadních řadách, a že se 
těch řad nakupilo (skromnější 
odhady hádaly až 500 hlav). 
Takže nevím, jak to viděli „ti 
černí tam vzadu“, ale doufám, 
že i na ně dýchlo trochu té 
vánoční radosti. Té upřímné 
radosti z toho, že Bůh tak 
miloval svět a daroval svého 
jediného syna. Té radosti, že i 
já mohu o tom svým kouskem 
odvedené práce, svou rolí, 
vyprávět ostatním. Protože to 
jsem cítila z každého herec-
kého výkonu. A když se Josef 
s Marií skláněli nad kolébkou, 
když pastýři, králové i betlém-
ští občané poklekali u jeslí, 
bylo to naprosto upřímné a 
čisté. Bylo to opravdové.

Byl to pro mne nádherný 
vánoční dárek. A mám velikou 
radost, že mohu těmito řádky 
poděkovat ne všem, ale jedno-
mu každému z vás, kteří jste 
se podíleli. 

No jo, u Boha asi vážně 
není nic nemožného. Kdo by 
to byl řek?

Monika Lepková
fota: Jiří Suchomel 

 Marek Lepka

Na vysokých školách fun-
gují programy celoživotní-
ho vzdělávání, které slouží 
k prohlubování znalostí 
těch, kteří už mají vysokou 
školu dokončenou. Název 
programu napovídá, že člo-
věk by se měl vzdělávat celý 
život. To platí i pro nás, pro 
křesťany. Často si říkáme, 
že náboženství je určeno 
jen dětem na základní škole. 
Myslíme si, že už toho víme 
ze školy dost. Ale opak je 
pravdou. Kdo z nás dokáže 
v širším kontextu vysvětlit 
i méně známé knihy z Pís-

ma? Kdo zná význam všech 
liturgických gest a úkonů? 
Snad i z těchto důvodů 
probíhá v naší farnosti nábo-
ženství pro dospělé. 

Letošní adventní cyklus se 
skládal ze tří podvečerních 
přednášek. Kdo je Ježíš? Co 
se o něm píše v historických 
pramenech? Co o něm říká 
věda? Na tyto a mnohé další 
otázky nám odpovídal otec 
Tomáš v první z přednášek, 
která nesla název Ježíš jako 
historická postava. V té další 
jsme měli možnost přenést 
se pomocí fotografií do Izra-

ele, Ježíšova rodiště a místa, 
kde žil. S úryvky z Písma 
svatého jsme prošli zemí 
křížem krážem. Od Betléma 
a Jeruzaléma jsme putovali 
až do Nazareta a ke Geneza-
retskému jezeru. Cestou jsme 
se nezapomněli „vykoupat“ 
v Mrtvém moři. Téma puto-
vání Izraelem bylo zvoleno 
snad i proto, že se na podzim 
připravuje farní zájezd právě 
do těchto míst. Poslední pre-
zentace byla opět cestopis-
ná, tentokrát po stopách sv. 
Pavla.

Jana Olšanová

Náboženství pro dospělé – příprava na podzimní pouť

Betlém ožil, radujme se, veselme se
Tým herců a dobrovolníků odvedl výbornou práci

Několika účastníků advent-
ního vzdělávacího kurzu 
jsme se zeptali: 
Co vás v letošním nábo-
ženství pro dospělé nejvíce 
zaujalo?

Tomáš Videman
Dnešní pohled na místa, kde 
pobýval Ježíš. Názory na 
Ježíše a historické prameny 
z jiné strany než z Nového 
zákona.

Jitka Olšanová
Zajímavé bylo dozvědět se, 
co o Ježíšovi říkají histo-
rické dokumenty. Také mě 
zaujala přednáška o Izraeli. 
Prostřednictvím fotografií 
jsem měla možnost pro-
cestovat místa, která znám 
z biblických vyprávění.

Věra Lepková
Nejvíce mě oslovila první 
přednáška na téma Ježíš, 
historická postava. Pan 
farář autenticky vyprávěl 
o příbězích Ježíše Krista 
a přibližoval nám to, co už 
jsme věděli. Chtěla jsem 
vědět více o jeho civilním 
životě o přátelích, odpůrcích 
a o běžných lidech, které 
v té době na zemi potkával. 
Dále byly zajímavé obrázky 
chrámů a okolí jeho rodiště, 
které nebyly zdaleka tak 
honosné, jak je známe dnes.

Pozvání pro 
spolupracovníky

Děkanství boskovické pořá-
dá kurz pro spolupracovníky 
ve farnosti. 
Tento vzdělávací kurz je 
určen především těm, kteří 
spolupracují se svým farářem 
na pastoračních aktivitách ve 
farnosti, vykonávají službu při 
liturgii apod.

Kurz bude probíhat na faře 
v Boskovicích v termínech 15. 
ledna, 29. ledna, 12. února a 26. 
února. Jedná se vždy o sobotu 
dopoledne a odpoledne. Před-
nášejícími budou kněží z dě-
kanství. Přihlašování a bližší 
informace u svých farářů.

-red-

Sebranické perly

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V SEBRANICÍCH 
neděle 23. ledna od 17.00 na faře

Příchod tří králů s dary sledoval betlémský lid, kožišník, hostinský atd. Římský císař necháva svými vojáky vyhlásit povinné sčítání obyvatelstva

Bílé plenky nažehlené, s láskou tobě přinesené. K tomu peřinku máš… Nejen Josef s Marií, ale i pastýři žasli nad narozeným Spasitelem


