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KOLPINGOVA RODINA
provede v sobotu 9. dubna

sběr starého železa
Prosíme, připravte nepo-
třebné železo před domy

Po kostele dostala nové topení konečně i fara

Promítání fi lmu
JAN PAVEL II.

v sobotu 30. dubna 
v 19.30 ve farní kavárně

POUŤ HASIČŮ
v neděli 1. května 

8.00 mše sv. v kostele

POUŤ KE CTI 
SV. JOSEFA

v neděli 1. května
11.00 mše sv. na zámku

HOVORY O VÍŘE
PRO DOSPĚLÉ

4. dubna v 18.00 na faře
v SEBRANICÍCH

KVĚTNÁ NEDĚLE
17. dubna

příležitost ke sv. smíření
14:00 – 15:00 Sebranice

16:00 –18:00 Kunštát

Poslední únorový týden 
letošního roku proběhla zá-
věrečná fáze rekonstrukce 
vytápění fary a kostela. Pro 
osvěžení paměti něco málo 
z nedávné historie.

Kostel i fara byly původně 
vytápěny z kotelny na faře 
kotlem na tuhá paliva a po 
plynofi kaci města v roce 1989 
plynovým kotlem. Teplá voda 
do kostela vedla pod silnicí 
v betonovém kanálu a odtud 
proudila do původního pod-
lahového topení. Teplá voda 
na faru vedla přes průjezd. 
Vzhledem k velkým tepel-
ným ztrátám a dosluhujícímu 
systému vytápění bylo třeba 
přistoupit k celkové rekon-
strukci.

První fází rekonstrukce 
bylo v roce 2006 umístění 
plynového kotle do kostela 

a jeho napojení na původní 
podlahové topení. Toto bylo 
pouze provizorní řešení. 

V roce 2008 se podařilo vy-
budovat nové podlahové tope-

ní. Díku tomu máme v kostele 
novou dlažbu, elektroinstalaci, 
ozvučení, nově vymalováno a 
teplo.

V letošním roce byl přímo 
na faru (na původní WC v pří-
zemí) umístěn nový plynový 
kotel. Staré silné železné po-
trubí vystřídalo nové měděné. 
Vysloužilé radiátory potkal 
stejný osud. Každé patro 
fary tvoří jeden topný okruh 

ovládaný termostatem. Farní 
kavárnu a kaplanku vytápí pů-
vodní plynový kotel v kotelně. 
O svůj příděl tepla ze silného, 
špatně izolovaného a zbytečně 
dlouhého potrubí tedy přišel 
průjezd a kanál pod silnicí.

Rekonstrukci topení na 
faře provedl pan Miroslav 
Prudký, kterému patří velký 
dík. Velké poděkování za-
slouží také za svoji obětavou 
brigádnickou práci pan Josef 
Mágr, který obdivuhodně 
zvládl veškeré zednické vý-
pomoci, od bourání průrazů, 
vyřezávání starého topení, 
až po zazdívky, nátěr potrubí 
a vylíčení. Zároveň byl ale 
vyškolen i v odborných 
topenářských pracech, na-
příklad zavěšování nových 
radiátorů.

za ERF Vladimír Olšan

POŘAD BOHOSLUŽEB
O VELIKONOCÍCH

Zelený čtvrtek 21. dubna
17:00 mše sv. Sebranice
18:30 mše sv. Kunštát

Velký pátek 22. dubna
7:00 ranní chvály Kunštát

15:00 křížová cesta Kunštát
17:00 obřady Sebranice
18:30 obřady Kunštát
Bílá sobota + vigilie 

23. dubna
7:00 ranní chvály Kunštát
20:00 mše sv. Sebranice
22:00 mše sv. Kunštát

Neděle zmrtvýchvstání 
24.dubna

8:00 a 11:00 mše sv. Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice
při všech mších sbírka 

na opravy kostelů
Velikonoční pondělí
8:00 mše sv. Kunštát

9:30 mše sv. Sebranice

V rámci přípravy na letošní 
Velikonoce jsme měli mož-
nost na vlastní oči, nebo spíš 
na vlastní uši potkat v Kun-
štátě 20. března otce Martina 
Holíka, ředitele Radia Pro-
glas. Přišel nám zvěstovat, 
jak to vypadá v mediálním 
světě. Nejprve nám objas-
nil, že už to není jen tisk, 
rozhlas a televize, ale že je 
nutné také počítat se silou a 
existencí internetu, protože 
tenhle kanál (informační, sa-
mozřejmě) dokáže pojmout 
v nebývalé šíři všechny 
způsoby záznamu, předání a 
interpretace informací. 

Pak nastínil, čím by se měla 
lišit televize, rozhlas nebo 
tisk určené křesťanům (nebo 
křesťany tvořené) od médií 
jiného charakteru. Vyšla mu 
pravdivost, etika a zřetel či 
ohled na posluchače – zod-

povědnost. Vycházel přitom 
i z papežských dokumentů, 
které se o médiích zmiňují a 
vlastní praxe. 

Nechyběla samozřejmě ani 
zmínka o samotném Radiu 
Proglas, o Televizi Noe a 
také o způsobech spolupráce, 
kterou tato dvojice od začátku 
pěstuje. V letošním roce by 
měla být květem jejich vzá-
jemné souhry společná účast 

na mezinárodním setkání 
mládeže v Madridu, odkud 
bychom díky tomu mohli 
nasát něco atmosféry setkání 
křesťanského dorostu. 

Není tajemstvím, že větši-
nu prostředků pro fungování 
obou médií darují každoročně 
sami posluchači (v případě 
Radia Proglas tato štědrost 
trvá již patnáctým rokem), což 
je pro většinu lidí naprosto ne-
představitelné až neuvěřitelné 
– důkazem budiž nedávný 
rozbor způsobů získávání pe-
něz pro vysílání komerčních 
stanic, který proběhl na Radio-
žurnálu. V závěru relace autor 
řekl: „(…) a jak je fi nancované 
Radio Proglas nebo Televize 
Noe, když nevysílají reklamu, 
tak to ví… jen Pán Bůh!“ Ano, 
jen on a tisíce štědrých dárců. 
Bohu díky. 

Irena Kintrová

Třetí postní setkání: P. Martin Holík o médiích 

Staré železné potrubí 
vystřídalo nové měděné. 
Každé patro fary tvoří 

jeden topný okruh 
ovládaný termostatem.

LETNÍ TÁBOR pro mladší děti
věk: 1. – 4. třída

termín: 10. – 16. července
místo: Osová Bítýška 

 téma: Cestování časem  cena:1.500 Kč

LETNÍ TÁBOR pro starší děti
věk: 5. – 9. třída 

termín: 17. – 26. července 
místo: Sklené (okr. ZR)

téma: Po stopách Mojžíše cena: 2.000 Kč
Přihlášky ve škole nebo v kostele

P. Martin Holík
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MAREK LEPKA

Moje kolegyně Petra jezdí 
každého půl roku na víken-
dový harmonizační pobyt 
do Jeseníků. Se skupinou 
dalších lidí (většinou žen) 
tam pracuje s vnitřní ener-
gií, učí se, jak správně dý-
chat, jak makrobioticky jíst, 
cvičit, jak zvládat stresy... 
Namáhá se, aby ve svém ni-
tru navodila klid a vytvořila 
harmonii mezi tělem, duší a 
vesmírem. Hodně dá i na nu-
merologii – odmítá používat 
internet, protože třikrát dvo-
jité vé v ní evokuje takzvané 
ďáblovo číslo, a svým při-
buzným dokonce vypočítala, 
jak by měli pojmenovat své 
děti, aby jim nezkomplikovali 
budoucnost.

Vzpomněl jsem si na Petru  
při duchovní obnově farnos-
ti, kterou na začátku postní 
doby připravil podle metody 
sv. Ignáce rájecký farář Pavel 
Klouček. Středem pozornosti 
při ní nebylo naše já a nešlo ani 
o nalezení osobní rovnováhy. 
Spíš naopak. V první fázi vedla 
člověka k lítosti nad zlem a 
vlastními hříchy, ve druhé k ra-
dosti z Ježíšova zmrtvýchvstá-
ní a ve třetí nakonec k prosbě, 
abych i já – stejně jako apošto-
lové, kteří se po velikonočních 
událostech vraceli z neúspěš-
ného rybolovu – poznal Pána a 
spěchal za ním.

Hlavně nekončit pateticky, 
ale fakt je ten, že život podle 
evangelia nepřináší vždycky 
klid a harmonii, zato je však 
postaven na vztahu, k jakému 
se nejde prodýchat. 

Rozdíl tu je

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Někdy na tomto místě rád 
píšu o tom, co považuji za 
důležité, ale zrovna se to ne-
hodí do konceptu nedělních 
kázání. Tentokrát bych se 
chtěl věnovat postavě kněze 
ve světle tři zásadních úryv-
ků Janova evangelia.

Ježíš a samařská žena 
(Jan 4). Židé se se Samaritány 
nestýkali, mezi těmi národy 
stála obrovská bariéra, ale 
právě nečekané setkání Krista 
a Samařanky u studny přispěje 
k vnitřní proměně života této 
ženy. Stejně tak i kněz je pro 
všechny. Ne jen pro vybrané, 
ani jen pro mladé, ani jen pro 
věřící. Nechci být knězem jen 
určité skupiny lidí, jen jedné 
části města, jen jediného 
klubu, jen jedné rodiny. Rád 
bych se postupně poznal se 

všemi lidmi našich farností, 
protože vzájemné poznávání 
ubourává zdi mezi námi, čas-
to navíc uměle vytvořené. Při 
ohlédnutí nazpět si myslím, 
že už jsem se snažil leckde 
úspěšně „vnutit“, přesto jako 
člověk ostýchavý vnímám 
ještě další rezervy v této ob-
lasti. Proto zvu všechny, se 
kterými jsme neměli možná 
ještě příležitost setkat se tvá-
ří v tvář, ať už je to rodina, 
spolek, sdružení či jedinec: 
Buďte první, nečekejte, až se 
ozvu já.

Ježíš a slepý od narození 
(Jan 9). Když Kristus uzdraví 
slepce, vyvolá velkou nevoli 
farizejů a diskuzi, kdo je ve 
skutečnosti víc slepý: slepec 
nebo farizeové? Nemusíte se 
svým knězem ve všem sou-
hlasit, ani on nemusí ve všem 
souhlasit s vámi. Kněžské 

svěcení neuděluje všemoud-
rost a všeznalost. Farář není 
odborníkem v ekonomii, 
politice, stavebních techno-
logiích či fotbale. Pokud ale 
mluví o Kristu a životě podle 
evangelia, myslí to vážně. Ze 
své zkušenosti vím, že mno-
hem pravdivější než jen líbivé 
přitakávání na všechny strany 
je dobře míněné napomenutí 
či poctivě nastavené zrcadlo. 
Když někomu řeknu: Obraťte 
se a věřte evangeliu! je to víc 
osvobozující než falešné při-
vírání očí.

Vzkříšení Lazara (Jan 11). 
Ježíš pláče nad hrobem svého 
přítele Lazara. I jako kněz 
jsem jen obyčejným člově-
kem, se všemi chybami a 
nedostatky. Bůh si mě ale vy-
bral a já ho mám rád. A díky 
němu mi opravdu záleží i na 
každém z vás.

SEZONA ZAČALA. Desítky cyklistů se po nedělním žehnání kol na faře vypravily na projížď-
ku do Sulíkova a zpátky. Trať nebyla dlouhá, ale zato s častými zastávkami na občerstvení. 



První postní setkání: P. Petr Šikula o islámu 
Islám očima křesťana – ten-
to název nesla první z před-
nášek, které pro nás byly 
připraveny během prvních 
třech postních nedělí. Před-
nášející ThLic. Petr Šikula 
přednesl danou problema-
tiku velice srozumitelně a 
přehledně. Přednáška byla 
protknuta názornými ukáz-
kami, ve kterých jsme si 
mohli poslechnout svolávání 
k modlitbě prostřednictvím 
muezzinů nebo zhlédnout 
videoukázku muslimské 
modlitby včetně všech pře-
depsaných pohybů a úklon, 
které mají symbolický vý-
znam.

Přednášející nás seznámil 
s pěti pilíři muslimské víry. 
Prvním pilířem je vyznání 
víry: „Není božstva kromě 
Alláha  a Muhammad je jeho 
prorok“. Proto, aby se člověk 

stal muslimem, stačí pronést 
toto vyznání. Vyznání je pro 
muslimy velice důležité, je 
součástí modliteb, šeptá se 
dětem do ucha při narození 
a mělo by být tím posledním, 
co muslim vysloví, než umře.  
Dalším ze sloupů muslimské 
víry je almužna, která je 
chápána jako vrácení části 
majetku, který Bůh umožnil 
člověku získat. Třetí povin-
ností je dodržování půstu od 
rána do večera během celého 
měsíce Ramadánu. Čtvrtým 
sloupem víry je pouť do 
Mekky, kterou by měl jednou 
za život absolvovat každý 
muslim. Poslední povinností, 
kterou je důležité dodržovat, 
je modlitba. K modlitbám 
volá muslimy muezzin pět-
krát denně. Přesná doba mod-
liteb se každý den mění a je 
závislá na východu a západu 

slunce. Modlitba se může 
provádět kdekoliv, ale modlit 
se v mešitě je považováno za 
prospěšnější. Věřící jsou vždy 
otočeni směrem k Mecce. 
Modlitbě předchází povinné 
omytí a očista. Zasvěceným 
dnem je pro muslimy pátek a 
nejdůležitější modlitba je pá-
teční polední, kdy by všichni 
muži měli přijít do mešity. 

Islám se v souvislosti 
s vysokou migrací obyvatel-
stva prosazuje i v naší zemi. 
V České republice funguje 
přibližně patnáct islámských 
modliteben a za mešity lze 
označit pouze dvě, a to v Brně 
a v Praze. 

V Česku žije přibližně pat-
náct až dvacet tisíc lidí mus-
limského vyznání, pravidelně 
islám  praktikuje  zhruba jeden 
až dva tisíce muslimů. V sou-
časné době probíhají v Brně 

jednání o výstavbě nové me-
šity, protože ta nynější zhruba 
se 150 místy začíná být nedo-
stačující.

Veřejnost má ke stavbě me-
šit v Česku negativní stanovis-
ko. Jedním z důvodů nevole je 
fakt, že muslimský svět není 
ke křesťanství zdaleka tak ote-
vřený, jako Západ k islámu. 

Helena Videmanová

Co je Jeruzalémská bible? 
To nám přišli osvětlit třetí 
neděli postní manželé Dag-
mar a František Halasovi, 
kteří přeložili původně fran-
couzské dílo do češtiny.

Jeruzalémská bible je 
moderní překlad původních 
biblických textů (hebrejských, 
řeckých, aramejských) do 
francouzštiny. Vytvořila jej 
biblická a archeologická škola 
bratří dominikánů se sídlem v 
Jeruzalémě. A to je to důleži-
té, jak zdůrazňovala Dagmar 
Halasová, že jsou TAM. Že 
tou řečí žijí, slyší na místě, jak 
jsou přesně která slova použí-
vána, jaké významy nesou atd., 
zkrátka jsou u zdroje. Snaha o 
co nejvyšší přesnost překladu 
je jedno z hlavních kritérií 
nového textu. Proto je také bib-
lický text doprovázen pečlivě 
propracovaným poznámkovým 
aparátem a obsáhlými úvody 
k jednotlivým knihám, které 
dodávají čtenáři maximum 
možných informací.

A je tu ještě druhé krité-
rium – snaha o maximální 
srozumitelnost, čtivost nového 
překladu. František Halas k 
tomu říká, že Bible není jen 

vědeckým textem, je v prvé 
řadě textem, který má přibli-
žovat člověka k Bohu a ne jej 
odrazovat. V českém překladu 
Jeruzalémské bible toho prý 
dosáhli důrazem na přesný 

český slovosled. A také si vše 
nahlas předčítali, aby to „šlo 
do ucha“.

Manželé Halasovi nám 
dobrodružnou cestu za čes-
kým textem barvitě popsali. 
Za vše vlastně mohl pan pro-
fesor Stanislav Krátký, který, 
jak jsem vyrozuměla, celou 
věc vymyslel a zorganizoval a 
především manžele Halasovy 

pro mravenčí a zdlouhavou 
práci přesvědčil. Vždyť celá 
práce jim trvala bezmála třicet 
let. „Za totality se pracovalo 
dobře, pak to všechno zbrzdila 
Sametová revoluce, ale Pán 

Bůh zaplať za ni,“ řekl s nad-
sázkou F. X. Halas a upozornil 
na fakt, že za devět totalitních 
let i přes veškeré obtíže spoje-
né s naprostým utajením jejich 
práce přeložili více textu než 
za dvacet jedna roků následu-
jících. (Připojili se další povin-
nosti a času nenafoukli.) Bible 
tak začala po uvolnění poměrů 
vycházet alespoň po kouscích 

a až v roce 2009 spatřila světlo 
světa ve své celé kráse. Do-
zvěděl se o ní i Benedikt XVI, 
kterému manželé Halasovi na 
Pražském hradě jeden výtisk 
osobně předali. 

A v čem je ono kouzlo a 
přínos Jeruzalémské bible? 
Inu právě v té přesnosti a 
srozumitelnosti. A že tak jejím 
prostřednictvím můžeme být 
blíže původním formulacím a 
tedy i původnímu obsahu.

A že to nebylo vždy snad-
né a že občas bylo potřeba 
jít i trošku proti chronicky 
známým věcem, protože byly 
nepřesné. Paní Halasová cel-
kem ostře kritizovala zejména 
liturgický překlad, který se 
čítává při mších. Např větu 
z Janova evangelia: „Jakmile 
Šimon Petr uslyšel, že je to 
Pán, přehodil přes sebe svrch-
ní šaty – byl totiž oblečen jen 
na lehko – a skočil do moře.“ 
Jak ale řekla paní Halasová, 
„já nevím, čeho oni se pořád 
bojí, ten Petr byl při rybolovu 
jednoduše nahý, aby se neu-
mazal, a když poznal Krista, 
oblékl se a skočil do vody.“ V 
Jeruzalémské bibli se tedy do-
čteme: „Šimon Petr si přehodil 

Druhé postní setkání: Manželé Halasovi o Jeruzalémské bibli

P. Petr Šikula, farář v Brně 
na Petrově

Dagmar a František X. Halasovi



 sebráno v Sebranicích
Sebranické perly

Začněme tentokrát ma-
lou statistikou a zkusme 
přemýšlet, co nám údaje 
popisují: 10 kg párků, 100 
piv, 50 porcí guláše, velká 
miska cibule, 10 bochníků 
chleba, 32ampérový staveb-
ní rozvaděč, téměř 400 m2 
zakrývacích folií a plachet, 
150 m prodlužovacích kabe-
lů a viditelnost do 2 metrů. 
Ač se jedná o rozmanité 
údaje, jedno mají společné: 
je to sebranická brigádnická 
perla, která byla téměř celou 
sobotu 19. března ukryta 
v hustém prachu, ale odpo-
ledne začala probleskovat a 
večer již téměř zářila. Pojď-
me ale ve statistice pokračo-
vat, protože nyní se teprve 
dostáváme k tomu podstat-
nému: 35 mužů od ranních 
hodin osekávalo omítku, 
aby stihli zavčas vyklidit 
prostor, protože byly hláše-
ny odpolední přívalové vlny, 
které skutečně od Újezda, 
Voděrad a Sebranic dorazily. 
Čítaly okolo 20 žen a řádně 
spláchly všechen usaze-
ný prach. Brigáda na dvě 
směny, k večeru skoro vše 
hotovo a v neděli dopoled-
ne mše svatá v téměř plné 
parádě. Jak si vysvětlit, že 
se to vše podařilo? Z mého 
pohledu vcelku jednoduše: 
naše Paní domácí je také 
žena a ty mají rády, když je 
doma pořádek a uklizeno, 
zvlášť když mají v neděli 
přijít hosté. Navíc tam Pan-
na Maria sebranická byla ce-
lou dobu s námi a jistila nás 
z výšky. Všem, kdo přispěli 
ke zdárnému průběhu prací 
patří upřímné díky.

Jiří Votoček

Farnost Sebranice
srdečně zve na 

koncert písničkáře

SLÁVKA 
KLECANDRA

ve čtvrtek 7. dubna 
od 19.30 na faře
 v Sebranicích

Tak by se dalo nazvat setká-
ní, které proběhlo v Sebrani-
cích na faře 7. března.

Bylo to první setkání z cyk-
lu tzv. Náboženství pro dospě-
lé, které již v minulých letech 
s velkým úspěchem probíhalo 
v Kunštátě. Účast byla hojná 
a nejen Sebraničtí, ale i farníci 

z okolí byli zvědaví a měli 
zájem rozšířit si své obzory o 
víře. Při prvním setkání jsme 
se prokousávali historickými 
údaji a prameny, které se zmi-
ňují o osobě Ježíše Krista.

Zvláště v tuto postní dobu 
je vhodné najít si chvilku a vě-
novat se i věcem, které občas 

odsouváme do pozadí a přitom 
nás tolik obohacují. 

Tato setkání by měla pro-
bíhat pravidelně každé první 
pondělí v měsíci a téma nám 
vždy sdělí pan farář, ovšem 
jistě uvítá i náměty všech 
ostatních.

Milada Hladilová

Novinka nejen pro Sebranické aneb hovory o víře pro dospělé

šaty – byl totiž nahý – a vrhl se 
do vody.“ 

Jenže přesný překlad je 
něco mnohem více, než jen 
hraní si se slovy. Jedno slovo 
může naprosto změnit význam 
celého sdělení. A Dagmar 
Halasová uvedla další příklad. 
Srovnejte jak vyznívá věta v 
liturgickém překladu: „Ty jsi 
Petr – Skála – a na té skále 

zbuduji svou církev a pekel-
né mocnosti ji nepřemohou.“ 
oproti znění v jeruzalémské 
bibli: „Ty jsi Petr, a na té skále 
zbuduji svou církev, a brány 
podsvětí před ní neobstojí.“ 
Z ustrašené církve v defenzivě 
tu rázem máme neohroženou 
bojovnici. A to ani nemluvím 
o tom, že u slova Petr je pod 
čarou připojena obsáhlá po-

známka, že řecké slovo Petros 
„skála“... nesloužilo jako muž-
ské jméno, dokud Ježíš takto 
nenazval hlavu apoštolů, aby 
symbolicky naznačil Petrovu 
úlohu při založení církve.

„A teď se těším z toho, že 
mohu bibli už jen číst.“ Uza-
vřel velmi zajímavé odpoled-
ne F.X. Halas.

Monika Lepková

Ještě chvíli a hotovo. Vpodvečer se již mohla brigáda hodnotit jako úspěšná

Asfaltový nátěr v presbytáři Dopolední svačinka. Brigádníků byla plná fara


