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Hromničky jsou svíčky, 
které se zapalovaly proto, 
aby ochránily dům před 
úderem blesku. Křesťané se 
při jejich zapalování vždy 
modlili. Ochranu tedy čekali 
od Boha, nikoliv od svíček, 
to by bylo pohanské. Církev 
však nespoléhala pouze na 
ochranu modlitbou, vždyť 
jeden z jejích kněží – Prokop 
Diviš – se stal vynálezcem 
bleskosvodu. Velmi mne 
to zaujalo. V dnešní nejisté 
době, kdy všichni cítí, že se 
nacházíme v čase dějinných 
změn, na přelomu, po němž 
nevíme, co bude následovat, 
je jistě dobré se modlit, ale 
také aktivizovat veškerou 
svoji invenci proto, aby 
blesk nezapálil dům. A týká 
se to úplně všech. Na hrom-
nice si připomínáme den, 
kdy Maria a Josef přinesli 
Ježíška do chrámu. Setká-
vají se tam mj. s prorokyní 
Annou. Katolické světice 
nejsou jen typu mystiček 
žijících v ústraní a jeptišky 
umírající na těžkou nemoc. 
To dokazuje např.v Ra-
kousku právě blahoslavená 
Hildegarda Burjanová, po-
slankyně bojující počátkem 
20. stol. za práva pracujících 
a aktivistka v sociální oblas-
ti. Úsilí o duchovno, změnu 
sebe, okolí i světa jsou pro-
pojené nádoby a ne etapy po 
sobě jdoucí. K tomu ať nám 
– ženám zvláště - pomáhá 
Duch svatý, vždyť je podle 
teologů, ač to tutlají, rodu 
ženského.

-hh-

Bleskosvod

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Pokud si na svou poštovní 
schránku nepřipevníte ce-
dulku „Nevhazujte prosím 
reklamu“, může se stát, že 
vám v ní téměř každý týden 
přistane asi tuna všelijakých 
letáků a všemožných nabídek. 
Já osobně ale mezi „vyháněče 
reklamy“ nepatřím. Ne že 
bych holdoval dnes poměrně 
oblíbenému sportu shánění 
co nejlepších a nejvýhodněj-
ších slev. Jenom se bojím, že 
bych tím zákazem mohl přijít 
o něco přece jen zajímavého, 
a navíc aspoň trošku odtuším, 
čím lidé kolem mne žijí. Ale 
snad pokaždé se zamyslím 
nad tím, jak se může těmto 
fi rmám či obchodním řetěz-
cům vyplatit každý týden 
vychrlit tyto tiskoviny v tisí-
cových nákladech. Asi může. 

Možná to souvisí s tím, že 
kdo chce prosadit své zboží, 
služby či myšlenky, musí o 
nich dát vědět. 

Mám proto velikou radost 
z toho, že součástí naší měst-
ské knihovny může být nově 
i křesťanská literatura. Tato 
sekce knihovny nebyla dlou-
hodobě rozvíjena, takže se regál 
s náboženskou literaturou i po 
20 letech náboženské svobody 
pyšnil pojmenováním „vědecký 
ateismus“ a jeho obsahem bylo 
několik skutečně „mysterióz-
ních“ svazků. Pro začátek naše 
farnost věnovala knihovně asi 
150 knih spíš encyklopedické-
ho a slovníkového charakteru, 
které mohou zaujmout oprav-
du široký okruh čtenářů. Pro 
někoho bude možná milým 
překvapením, na jaké úrovni, 
obsahové i formální, se křes-
ťanská literatura nachází. Dobře 

také víte, jak velký důraz kladu 
na vzdělávání ve víře. Tváří 
v tvář mnoha předsudkům 
ohledně Boha a víry jsme totiž 
často bezbranní právě pro svou 
vlastní nevzdělanost. Proto zvu 
všechny k četbě těchto i jiných 
titulů. A pokud byste měli ná-
pad, jaké knihy v našem fondu 
chybí, nebojte se ozvat. Tento 
náš počin našel odezvu i na bis-
kupství, které se rozhodlo téměř 
polovinu knih zafi nancovat. Je 
to tedy příležitost pro nás zase 
třeba o kousínek poporůst v naší 
víře i možnost pro druhé sezná-
mit se s křesťanstvím, jež má 
rozhodně co nabídnout. I když 
tou nejosvědčenější reklamou 
stále zůstává živá víra skutečně 
věřících lidí. A na úplný závěr 
chci ještě touto cestou poděko-
vat za vstřícnost vedení města 
i knihovny při realizaci tohoto 
projektu.

PÁNSKÁ JÍZDA. Příjemný lednový víkend na faře v obci Fryšava na Vysočině společně strávili chlapci 
a chlapi z kunštátské a sebranické farnosti. Více uvnitř listu.



 anketa
Po mužském pobytu na 
Vysočině jsme se několika 
tatínků a jejich synů zeptali:
 
1. Co jste od víkendu oče-
kávali? 
2. Čím vás společný pobyt 
na Fryšavě překvapil?

■ Milan (táta) a Ondra 
Hladilovi:

1. M: Další poznání víry, 
vztah otce k dětem (synům) 
a vedení k víře, což se mi 
díky otci Tomášovi splnilo. 
A nad očekávání byla spous-
ta legrace při společných 
hrách.
2. M: Nejdříve mě překva-
pilo množství sněhu na Fry-
šavě. Dalším překvapením 
byl úspěšný zpěv nás všech 
tatínků při sobotní mši, kte-
rou pro nás sloužili otcové 
Jiří a Tomáš.

1. O: Že se seznámím s ji-
nými kamarády a jejich 
tatínky.
2. O: Překavilo mě, že na 

Fryšavě ministrují i holky 
a ne jenom kluci, jak u nás 
v Sebranicích. 

■ Pepa (táta) a Štěpán 
   Čechovi:

1. P: Vůbec jsme netušili, co 
máme od takového víkendu 
očekávat. Přiznám se, že 
jsme byli na takové akci po-
prvé a moc nás se Štěpánem 
překvapila.
2. P: Po duchovní stránce 
pro nás byla velkým příno-
sem a zanechala (aspoň ve 
mně) hluboký zážitek.

Štěpán si ji užil s ostatníma 
klukama po svém a myslím si, 
že byl moc spokojenej.

Celkově byl víkend na 
Fryšavě vynikající a rádi po-
jedeme zase.

■ Vladimír (táta) 
a Kryštof Kintrovi:

1. V: Já jsem byl ze začátku 
trochu rozpačitý z toho, že se 
dlouho vůbec nevědělo, o co 
se bude jednat. Ale vyrovnal 
jsem se s tím a neočekával 
jsem nic konkrétního, nedě-

lal jsem si žádnou představu, 
co se tam bude dít. Kryštof 
řekl, že to bral jako skok do 
vody, tedy do neznáma… 
Žádnou představu jsem si 
nevytvářel z toho důvodu, 
abych mohl být pouze pří-
jemně překvapen. A to se i 
stalo – byl to příjemně strá-
vený čas, protože tam byli 
samí příjemní lidé.
2. V: Překvapilo mě množství 
– neuvědomil jsem si, že po-
jedou i Sebraničtí. Byl jsem 
rád, že se sešli lidé, kteří 
se nechovají stylem – tak 
tady mě máte, zabavte mě a 
postarejte se o mě. Naopak 
všichni se automaticky 
snažili přiložit ruku k dílu, 
kde to bylo potřeba. Myslím 
si, že byl také důležitý prvek 
to, že jsme mohli být se svý-
mi syny, na které většinou 
máme málo času, nebo méně, 
než bychom chtěli. Kryštofa 
překvapilo množství sněhu 
(to mě vlastně taky) a hraní 
večerníčků.

■ Jindřich (táta), Vojtěch 
a Libor Pavlů:

1. J:  Moje očekávání bylo 
naplněno vrchovatě. Po-
zastavení se u toku času a 
setkání s otci a syny spřízně-
nými ve víře.
2. J: Atmosféra přátelství až 
rytířskosti bez jakéhokoliv 
konfliktu.

1. V: Očekával jsem, že up-
evníme své vztahy se svými 
otci a vrstevníky, což se nám, 
myslím, povedlo.
2. V:  Překvapilo mě naše 
rozdělení do skupinek podle 
ročního období, ve kterém 
jsme se narodili. Podle mě je 
to docela praktické.

1. L: Že budeme hrát hry, bob-
ovat, hodně se modlit, hodně 
chodit do kostela, budeme si s 
klukama povídat.
2. L: Bylo dost lidí, hodně 
postelí, byl dost hodnej pan 
farář, byli tam šipky, fotbal a 
pěkná fara.

„Hrozný“ víkend na faře ve Fryšavě
Duchovní víkend jen pro 
chlapy? Sami bez žen a 
navíc ještě s následníky 
trůnu? To nemůžou přežít. 
To bude hrůza. A taky že 
byla. Jen namátkou uvedu, 
co všechno hrozného nás 
potkalo. 

Začalo to organizačními 
zmatky se zásobováním. 
Cestou na Fryšavu není ni-
kde žádný sníh, tak na co 
sebou táhneme ty běžky? 
Modlení nešpor – v pátek i 
v sobotu. Mše svatá – v so-
botu i v neděli. Málem jsme 
to tolikerým modlením v ne-
bi zahltili. Duchovní cvičení 
o mužské spiritualitě. Pro-
mítání filmu, u kterého se 
musí přemýšlet. Běžkování, 
sice nakonec na sněhu, ale 
zato ve vichřici. Úkol se-
cvičit herecké představení 
bez herců. Kuchyňské práce. 
Závěrečný generální úklid. 

Pravda, někteří slabší jedin-
ci toto všechno nevydrželi a 
uprchli již v noci ze soboty 
na neděli. No, byla to prostě 
hrůza. Na závěr dodám jen 

jednu větu snad za nás za 
všechny: ,,Doufám, že se ta-
kový „hrozný“ víkend bude 
zase co nejdříve opakovat.“

P.S. Velký dík otcům To-

mášovi a Jiřímu za dokona-
lou organizaci a Marku Lep-
kovi za to, že nás nenechal 
zemřít hlady.

Pavel Hladil

PŘÍPRAVA SCÉNY. V sobotu večer se v podkroví fary hrálo divadlo.



Sebranické perly
V minulém čísle jsme si 
v rytmu kyvadla věžních 
hodin zahrávali s časem, 
což nezůstalo bez odezvy. 
Již první dny nového roku 
přinesly dvě „časové“ per-
ličky spojené se sebranickou 
farností. Pro mě osobně je to 
víceméně potvrzení toho, že 
o čase − kromě jeho měření 
− toho vlastně až tak moc 
nevíme a jeho vnímání může 
mít více rovin či podob.

S časem je určitě spojena 
trpělivost a ta se vyplatila mu-
žům a hochům z farnosti v po-
lovině ledna. Po sedmdesáti 
letech také došlo na jejich den 
(lépe řečeno víkend) a konečně 
alespoň částečně srovnali krok 
s ženami a dívkami. O jejich 
setkáních se v kronice uvádí: 
„29. srpna 1943 se v Sebra-
nicích konal Duchovní den 
katolických žen a dívek z okolí. 
Kázal (4x) Msgre. prof. Karel 
Žák z Brna. Účast asi 1200 
účastnic. Podobný duchovní 
den byl i loni, kázal prof. P. Jo-
sef Poul z Brna a P. František 
Strnad, který mimo to několi-
krát v neděli odpoledne zde 
měl mariánskou promluvu.“ 
Mezi námi chlapi si musíme 
na rovinu přiznat, že co se týče 
účasti, máme ještě co dohánět 
− leda, že bychom to nadehnali 
počtem setkání?

S kratšími časovými úseky 
je naopak spojena bdělost a 
připravenost, abychom mohli 
pohotově reagovat na to, co se 
okolo nás děje. A v první řadě 
je třeba o tom vědět. Paradox-
ně celá republika již ve středu 
díky Katolickému týdeníku 
věděla, co bylo v neděli na 
farním shromáždění, ačkoli 
farníci o tom ještě příliš ne-
věděli, spíše jen hrstka z nich. 
S časem to tedy opravdu není 
jednoduché, ale zaplať Pán 
Bůh za něj a k Němu ještě 
prosba, abychom sice dokázali 
vše vnímat v širších souvislos-
tech, ale současně neztratili 
cit pro všední a současně vý-
jimečné okamžiky, ve kterých 
se odehrávají zásadní události.

připravil Jiří Votoček

 sebráno v Sebranicích

Nadpis obsahuje nezvykle 
číselných údajů, ale statis-
tika k farnímu shromáždění 
patří. Pojďme se tedy na jed-
notlivé cifry blíže podívat. 

V neděli 22. ledna se v sále 
sebranické fary sešlo jedenáct 
farníků, jeden pan farář a jeden 
redaktor Katolického týdeníku. 
Přesné matrikové a číselné 
údaje nechme nyní trochu stra-
nou a soustřeďme se na to, co 
z nich vyplývá. Rok 2011 byl 
z pohledu ekonomického ro-
kem šetření, čili něco málo na 
účet přibylo, ale vyvstává otáz-

ka, jak s touto částkou pokrýt 
osminásobně vyšší náklady na 
opravu statiky klenby kostela a 
z toho co zbude, pořídit topení 
do lavic. O úpravě prostranství 
za farou a omítkách v kostele 
nemluvě. Nicméně zkušenosti 
z loňské „josefské“ brigády 
nastiňují cestu, kudy se ubírat. 
Fotoprezentace z loňského 
roku současně připomněla, že 
je nejvyšší čas se nachystat 
na letošní větší akce typu Noc 
kostelů a Farní den. 

Farní shromáždění bylo 
také okamžikem tří význam-

ných premiér. Za prvé jsme 
se dozvěděli, že letošní farní 
putování bude směřovat do 
Říma, ale ještě předtím pro-
běhne v postní době setkání 
a beseda na sebranické faře 
s kadeřníkem Janem Špilarem 
alias Střihorukým Edvardem a 
jinak také magistrem teologie. 

Závěrečnou tečkou byly 
promítané premiéry čtyř 
dílů fryšavských večerníčků 
v podání otců a synů spřáte-
lených farností Sebranice a 
Kunštát. 

-jiv-

Farní shromáždění ke zhodnocení roku 2011 aneb 11+1+1 a k tomu 3x1

Poslední neděli v lednu za-
mířily kroky farníků do farní 
kavárny, kam nás vlákal pan 
farář s tím, že nám něco hez-
kého řekne. Nakonec nám 
k tomu i promítal a byly to 
kupodivu zajímavé, místy 
dramatické záběry, i když se 
jednalo o statistiky, tabulky a 
dokumentační fotky.

Nejdřív na nás vytáhl data 
ohledně počtu udělovaných 
svátostí a výuky náboženství za 
minulý rok i předešlá léta. Vy-
plynulo z nich například to, že 
i když je dětí každý rok křtěno 
kolem dvaceti, do náboženství 
jich začne chodit o čtvrtinu méně 
v první třídě a do osmičky či de-
vítky pak vždy doputuje asi pě-
tina původního početního stavu, 
jakási věrná hrstka. Je to obvyklý 
vývoj, nebo máme my zodpověd-
ní dospělí farníci něco dělat? 

Zajímavé téma poskytla 
tabulka sbírek darů při mších, 
které jsou jednak pro potřeby 
farnosti, na zvláštní úmysly 
nebo jako desátek pro potřeby 
biskupství. V loňském roce bylo 
mimořádného sbírání povícero, 
abychom mohli našemu kostelu 
poskytnout opravu pokrývky. 
Zaplať Pán Bůh za dary malé 
i velké, máme střechu nad hla-
vou a ještě něco zbylo. Jak nás 
p. farář ujistil, nezbylo nám to 
nadlouho, protože své si žádá 
kostel na Lipce (říká si o opravu 
střechy, odvlhčení zdí, opravy 
interiéru atd.) a k tomu se se 
svou trochou do mlýna přidala 
i kaplička ve Zbraslavci, která 

by také ráda novou pokrývku 
krovu a zdí. Má to výhodu – ne-
musíme shánět ohnivého draka, 
který by si lehl na hromadu 
zlaťáků a hlídal, takže ušetří-
me za ustájení a krmení dravé 
zvěře. Kromě klasického sbírání 
darů od dárců a sponzorů tvoří 
část farního rozpočtu získané 
dotace na projekty. To je dosti 
nevděčná – časově a papírově 
náročná činnost, už proto, že 
se všechna musela zvládnout 
do konce ledna – uzavřít vyúč-
tování získaných dotací a podat 
žádosti o nové. Je za tím spousta 
skryté dobrovolné práce, která 
však přináší dobré ovoce – díky 
dotacím se nemusely žádat od 
farníků příspěvky na úpravu ne-
využívané farní zahrady a přes-
to se podařilo vybudovat krásné 
nové hřiště… A ještě jedna za-
jímavá skutečnost – díky sčítací 
lístkové akci se odhaduje, že do 
kostela v neděli přijde přes čtyři 
sta lidí (včetně těch co přijedou 
v kočárku), a každý z nich 
každou neděli podle statistic-
kého průměru vloží do košíku 
25,- korun. Zdá se vám to málo 
nebo moc? (Zdůrazňuji, že je to 
vypočítaný průměr na osobu a 
nikoli výtka nebo pochvala).

Pak následovala opravdová 
pochvala, kterou by možná mohl 
dostat každý, kdo se na životě 
farnosti nějak aktivně podílel 
(od duchovní služby a modlitby 
za farnost přes úklid, hudbu při 
mších, výzdobu kostela, orga-
nizování akcí farnosti nebo již 
zmíněnou finanční podporu, 

účast na brigádách, opravách 
a vůbec i ta neviditelná oběta-
vost lidí, které v tomhle výčtu 
nepíšu). Ono se toho za loňský 
rok stihlo totiž dost – za vše 
mluví fotky z přípravy na první 
svaté přijímání, opravy střechy, 
dětského tábora, otevření hřiště, 
benefičního koncertu, farního 
dne, zájezdu do Izraele atd. 
K pochvale přidal náš duchovní 
pastýř ještě pobídku: oslovujme 
druhé hloubkou a opravdovostí 
svého duchovního života, proto-
že farnost uzavřená sama v sobě 
hyne. To by mohlo být i novo-
roční předsevzetí naší farnosti 
s přáním, abychom je každý 
sám u sebe zkusili každodenně 
alespoň trochu naplnit. K tomu 
ať nám žehná Hospodin. 

-ik-
PS: Kdo tam nebyl, škoduje, 
neb se nedověděl, co pěkného 
nás v letošním roce čeká, ale 
snad to pan farář prozradí při 
ohláškách. Jo – a taky zazněl 
zajímavý dotaz v diskuzi 
– jestli se naší farnosti budou 
nějak týkat církevní restituce 
(pokud by k nim vůbec došlo, 
že?). Bohužel se ukazuje, že 
pokud nám někdo nezatajil 
nějaký poklad zakopaný 
v poli, kunštátská farnost asi 
nedostane nic. Nu což. Ale 
kdybyste náhodou věděli o 
nějakých farních zlatých pru-
tech, střechy a zdi církevních 
objektů vám budou vděčny, 
jinak to totiž zase bude na 
nás, drobných i větších dob-
rovolných dárcích…

Bilancování v Kunštátě aneb shromáždění farní i zlaté
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MŠE SVATÁ V LATINĚ
neděle 26. února

8:00 a 11:00 Kunštát
9:30 Sebranice

bohoslužby doprovodí
Svatomichalská gregoriánská 
schola z Brna pod vedením 

RNDr. Josefa Gerbricha

KNĚZ MIMO FARNOST
(exercicie)

6. – 10. února 

NÁBOŽENSTVÍ PRO 
DOSPĚLÉ

v Sebranicích
pondělí 13. února 
od 19:00 na faře

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI
NEMOCNÝCH
neděle 12. února

při mši sv. v 8:00 v Kunštátě
a v 9:30 v Sebranicích

KRÁLOVÉ, DĚKUJEME. Tahle parta tříkrálových koledníků shromáždila při sbírce na 
podporu projektů Charity přes 38 tisíc korun.

Při letošní Tříkrálové sbírce 
v Kunštátě skončilo v kasič-
kách koledníků rekordních 
38. 579 korun. Při porovnání 
výnosů ve všech uplynulých 
ročnících jde v naší obci o 
nejvyšší vybranou částku za 
posledních devět let. 

Oblastní charita Blansko, 
pod kterou Kunštát spadá, 
plánuje vybrané prostředky 
použít například na podporu 

volnočasových aktivit pro děti 
a mládež ohrožené sociálním 
vyloučením, na  pomoc ne-
mocným v domácí hospicové 
péči, na pomoc lidem v nouzi 
bez rozdílu či na podporu vý-
jezdního krizového týmu. 

Sbírka pod hlavičkou bla-
nenské Charity proběhla letos 
ve většině obcí našeho okresu 
a dárci zde v celkovém součtu 
věnovali milion čtyři sta tisíc 

korun. Výtěžek v celé repub-
lice pak překonal hranici 74 
milionů.

Pro srovnání uvádíme vý-
nosy v okolních obcích (za-
okrouhleno na tisíce): Oleš-
nice 36 tisíc, Lysice 23 tisíc, 
Letovice 50 tisíc, Boskovice 
28 tisíc, Černá Hora 31 tisíc, 
Rozseč 17 tisíc, Drnovice 27 
tisíc. 

-red-

Štědrost lidí roste, ukázala letošní Tříkrálová sbírka

REKOLEKCE KNĚŽÍ 
BOSKOVICKÉHO 

DĚKANÁTU
čtvrtek 16. února

v Sebranicích

POPELEČNÍ STŘEDA
začátek doby postní

středa 22. února
mše sv. v 17:00 v Sebranicích

v 18:00 v Kunštátě

1. – 4. POSTNÍ NEDĚLE
vždy ve 14:30 křížová cesta,

v 15:30 beseda se 
zajímavým hostem

BESEDA S 
JANEM ŠPILAREM,
kadeřníkem a jáhnem 

z Brna
1. neděle postní 26. února

od 15:30 
na faře v Sebranicích

POUTNÍ SLAVNOSTI 
V ROCE 2012

sv. Stanislav v Kunštátě  
neděle 6. května

P. Marie v Sebranicích 
neděle 19. srpna

HLASTE SE NA TÁBOR
Kolpingova rodina Kunštát 
pořádá o letních prázdni-
nách tábory pro děti.

MLADŠÍ DĚTI  
Kdy: 1. – 7. 7. 2012 
Kde: Sobotín (fara)
Kdo: Děti od 1. do 4. třídy 
Cena: 1500 Kč  
Odpovědný vedoucí: Iveta 
Bašná 

STARŠÍ DĚTI
Kdy: 22. – 31. 7. 2012
Kde: Sobotín (fara)
Kdo: Děti od 5. do 9. třídy
Cena: 2000 Kč
Odpovědný vedoucí: Jana 
Olšanová

Bližší informace na 
přihláškách v kostele.

U SV. STANISLA-
VA SLOUŽÍ TRO-
JICE NOVÝCH 
MINISTRANTŮ.
Radek Šafář, 
František Prchal a 
Libor Pavlů složili 
v polovině ledna 
ministrantské sli-
by a získali tak 
oprávnění nosit při 
bohoslužbách litur-
gický oděv – černou 
sukni, límec a bílou 
rochetu. 

Kluci se na službu 
připravovali řadu 
měsíců, kdy patřili 
mezi tzv. ministran-
ty-čekatele a kolem 
oltáře se mohli pohy-
bovat jen v běžných 
šatech.


