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slovo otce Petra
Drazí Boží přátelé, sestry a bratři 
v Kristu,

zvolil jsem toto formální oslovení, 
i když ho nerad používám, protože 
je devalvované. Ale přesto bych byl 
rád, kdybychom dokázali překročit 
své stíny a dokázali jimi skutečně být. 
Bohužel v minulosti se slovo bratr a 
sestra stalo spíše slovem s nádechem 
ironie, než že by vyjadřovalo blízkost, 
sounáležitost a solidaritu věřících. 

Pán Ježíš mluví o bratrech po-
měrně dost často. Nazývá se naším 
bratrem a nestydí se jím být. Svatý 
otec František používá toto oslovení 
ve svých promluvách, a nejen on. CO 
znamená být bratrem? Je to něco po-
dobného jako se slovem „soudruh“, 
které bylo zneužito režimem komuni-
smu k prezentaci něčeho, co pokřivilo 
náš pohled na to být druhem člověku. 
A přitom slovo druh vyjadřovalo něco 
velice hlubokého. Druh byl muž, 
žena družka, kteří provázeli člověka 
na jeho životní cestě. Nebyli to lidé, 
kteří ztělesňovali zlo nebo hřích, ale 
lidé čistého srdce a charakteru. Být 
„druhem ve zbrani“ znamenalo nejen 
spolubojovník, ale i opora a ochránce. 
Slovo „soudruh“ je jedno z mnoha 
slov, kterému jsme my lidé ublížili a 
tím jsme ublížili hlavně sami sobě. 
Vedle něj stojí slova bratr a sestra, 
která znamenají víc než jen formální 
oslovení a pro věřícího by měla zna-
menat neskonale mnoho. Jsme bratři 
a sestry, protože máme jednoho otce a 
tím je Bůh. Jsme křtem „adoptované“ 
Boží děti, a proto bratři a sestry.

Vím, nezměním myšlení lidí… Já 
ne, ale lidé sami a především my věří-
cí. Nejde o to oslovení, jde o postoje 
z něj vyplývající. Ono oslovení samo 
o sobě nic neznamená, pokud není ne-
seno podstatou samotnou a tím je být 
Božím dítětem. Přeji nám, abychom 
dokázali být bratry a sestrami. Sku-
tečně a reálně přes všechny překážky 
a rozdíly v našich životech, myšlení, 
názorech a postojích. Kéž vám, bratři 
a sestry, Bůh žehná!                   o. Petr

„Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15) Začala doba postní.                            foto: -red-

Farní shromáždění
V neděli 5. února v podvečer 
se ve farní kavárně konalo farní 
shromáždění – souhrnná zpráva 
o stavu farnosti za rok 2022. 
Pozváni byli všichni, zejména 
však ti, kterým záleží na dalším 
rozvoji farnosti. Přišla zhruba 
necelá dvacítka farníků.

Oproti předchozím rokům 
nebyla k dispozici finanční uzá-
věrka (příjmy a výdaje), která 
bude vyhotovena ke konci břez-
na. Ale i tak byla prezentace 
připravená otcem Petrem nabita 
informacemi  a bylo o čem dis-
kutovat.

Nejprve otec Petr hovořil 
o svátostné pastoraci. Celkem 
bylo v loňském roce pokřtěno 
15 dětí, sezdány 4 manželské 
páry, první svaté přijímání přija-
lo 6 dětí, biřmování 34 mladých 
lidí. Toto číslo je zavádějící, 
jelikož z naší farnosti se jed-
nalo pouze o 11 biřmovanců. 
Pohřbeno bylo 20 farníků. Čís-
lům a statistice předcházela ze 
strany otce Petra delší rozprava 
o tom, že svátostná pastorace 
by neměla být spojována pouze 
s osobností kněze, ale v přípra-
vě na svátosti by se měli anga-

žovat i farníci, zejména celé ro-
diny. Postupně se tuto myšlenku 
daří realizovat v přípravě snou-
benců na svátost manželství. Ve 
farnosti se této přípravy ujaly 2 
manželské páry.

Do výuky náboženství ve 
škole je přihlášeno 59 dětí od 
1. do 9. třídy. Náboženství kro-
mě otce Petra vyučují i 2 kate-
chetky – Eva Horáková a Jana 
Prudká.

Dále otec Petr připomněl 
pravidelně asi dvě desítky pra-
videlně se opakujících aktivit 
– od Tříkrálové sbírky v lednu 
po živý betlém a slavení Vánoc 
v prosinci. Ve farnosti v sou-
časnosti fungují 4 společenství 
– Společenství Jezulátka (Je-
DeM), společenství živého rů-
žence, společenství manželů a 
společenství mladých (mládež 
z 8. a 9. třídy). Co se týče spo-
lečných modlitebních aktivit, 
stále je pro nás výzva středeční 
a sobotní adorace, kdy kostel 
bývá téměř prázdný. Dále otec 
Petr hovořil o děkanátních ak-
cích, zejména o těch pro mlá-
dež.

A jaké jsou pastorační vy-

hlídky do dalších let? Farnost 
by měla být živá komunita, 
každý člen by se měl aktivně 
účastnit, nejenom pasivně přijí-
mat. Centrem života farnosti je 
Kristus v eucharistii. Pastorační 
aktivity by měly vést a napomá-
hat k hlubšímu prožívání svá-
tostného života. 

Je také třeba počítat s nově 
příchozími do našeho farního 
společenství. Nebojme se je 
oslovit, všímat si jich, zajímat 
se o ně. Přemýšlejme o jejich 
zapojení.

Na závěr otec Petr zmínil již 
dříve zpracovanou studii far-
ního komunitního centra. Otec 
Petr oslovil Ing. arch. Jiřího 
Šťastu, se kterým probíhá tvor-
ba vize komplexního řešení in-
teriéru kostela.

Padlo ještě mnoho dalších 
podnětů a připomínek, např. 
stále chybí kostelník, co s plís-
ní na zdech kostela… Nezapo-
meňme, že každý z nás se může 
nějakým způsobem zapojit, 
najít si ve farnosti své místo a 
přispět tak k opravdu živému 
společenství.

Alena Hladilová
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Katechumeni v naší farnosti
Neděje se to vždycky, ale vždy, 
když se to děje, je to radost. O le-
tošních Velikonocích přijmou 
svátost křtu v naší farnosti dvě 
ženy, matky a manželky. Mým 
úkolem je vám je představit, 
protože křtem se stanou součástí 
naší farní rodiny a komunity. Za-
čnu od té mladší. 

První žena se jmenuje Lucie, 
je poměrně čerstvou maminkou 
a pochází z Drnovic. Do Kun-
štátu se přivdala, respektive do 
Újezdu, tam skutečně bydlí. 
V roce 2021 uzavřela zde v Kun-
štátě sňatek se svým manželem 
Davidem Martínkem. Vlastně 
přistěhovalci jsou oba. Buďte 
proto na ně milí a hodní. A pro-
sím „nevyplašte“ je. Můžete je 

vídat každou neděli v kostele. 
Obvykle stojí vzadu s kočárem 
se svým prvorozeným synem 
Tadeášem (1), který byl pokřtěn 
vloni. A letos bude pokřtěna jeho 
maminka.

Druhá žena se jmenuje Ve-
ronika. Je maminkou dvou dětí 
a můžete ji též vídat v neděli 
v kostele – častěji na kůru. Po-
chází z Březové a do Sychotína 
se přivdala v roce 2014, když 
si vzala za manžela pana Zdeň-
ka Štěrbu. Je maminkou dvou 
dětí, Emy (7) a Olivera (5,5), 
které můžete vídat též při mších 
svatých. Paní Veronika žije zde 
v Kunštátě již osm let. Svatbu 
měli také zde v Kunštátě a svoje 
děti zde též pokřtili. Nyní bude 

Křest dospělých
V letošním roce proběhne v naší 
farnosti křest dospělých. S tím 
se pojí také vysvětlení, co to 
všechno obnáší. Křest dospě-
lých je v církvi běžnou praxí již 
od prvotní církve, kdy apošto-
lové křtili především dospělé, 
a děti jen výjimečně. Křest do-
spělých je rozdělen na několik 
různě dlouhých etap. Tato praxe 
církve se vyvíjela během sta-
letí a přizpůsobila se současné 
době. My se zaměříme hlavně 
na to, co se týká současnosti. 
Minulost může být zajímavá, 
pokud chceme porozumět tomu 
současnému.

Křest dospělých má čtyři 
etapy. 

1. Prekatechumenát – 
v tomto období se člověk se-
tkává s vírou jako něčím, co 
je nové a neznámé. Navazuje 
vztahy s lidmi, kteří jsou věřící 
a setkává se s vírou především 
jako pevnou a nedílnou součás-
tí života člověka. Tady je buď 
osloven, anebo odrazen příkla-
dem věřících. Toto buď končí 
odmítnutím, anebo rozhodnu-
tím jít cestou ke křtu.

2. Katechumenát – člověk 
se rozhodne, že chce být po-
křtěn, osloví kněze a zahajuje 
přípravu. Toto období je zahá-
jeno přijetím mezi katechume-
ny. Tím se stávají účastnými 
na modlitbě a plodech milosti 
církve. Příprava je zahájena při-
jetím do katechumenátu a odvíjí 

se v několika oblastech. V první 
oblasti jsou vědomosti a jejich 
integrace do osobního života. 
Druhá je osobní život podle 
křesťanských pravidel a třetí je 
začlenění do společenství círk-
ve, tedy vztahy ke společenství 
a ve společenství. Toto období 
trvá obvykle rok a je také ob-
dobím očišťování. Chápáno ve 
smyslu ztrácení iluzí a přede-
vším uvědomování si, že víra 
má svá úskalí, ale i své majáky 
a přístavy. Toto vrcholí přijetím 
mezi čekatele křtu o 1. neděli 
postní v katedrále v Brně a děje 
se tak prostřednictvím otce bis-
kupa.

3. Čekatel křtu je ten, kdo 
byl shledán způsobilým při-
jmout křest. Připraveni nebu-
deme nikdy dost dobře, ale 
způsobilost není jen splnění kri-
térií, ale především to, že člověk 
vytrval, očistil svoje pohnutky a 
důvody ke křtu a je tedy scho-
pen přijmout křest jako osobní 
závazek pro život ve spole-
čenství církve. Toto období je 
provázeno modlitbou církve za 
ty, kteří budou pokřtěni. Tato 
modlitba se nazývá skrutinium. 
Skrutinium je výraz označující 
původně zkoušku, dnes je to 
však přímluvná modlitba, aby 
katechumen hlouběji připra-
vil sám sebe na přijetí milosti 
svátosti křtu. Jedná se o mod-
litbu církve, která je doprová-
zena tzv. exorcismem. Prosím, 

vymažte ze svých hlav pojem 
exorcismus jako vymítání ďáb-
la. Exorcismus vždy v církvi 
byl a je modlitba, které svolává 
Boží ochranu a milost na člově-
ka, aby ho chránil před zlem a 
hříchem. Bude to tedy modlitba 
církve za katechumeny a prosba 
o ochranu a milost. Tyto skruti-
nia jsou vždy o 3., 4. a 5. neděli 
postní. I my je prožijeme s naši-
mi katechumeny právě o těchto 
nedělích.

V tomto období jsou také če-
katelům svěřeny dva tzv. pokla-
dy církve. Proč poklady? Jedná 
se o dvě reálie, které ve starově-
ku nebyly známy každému a jen 
ti, kdo byli pokřtěni, je ovládali, 
rozuměli jim a z nich čerpali pro 
svůj osobní vztah s Bohem. Prv-
ní je Credo = Vyznání víry, jak 
je recitujeme při mši svaté v ne-
děli. Má trojí formu, ale o tom si 
řekneme někdy jindy. Druhým 
pokladem je modlitba Páně = 
Otče náš… protože je nejdoko-
nalejším vyjádřením křesťanské 
modlitby a je darem Ježíšovým 
učedníkům… „Pane nauč nás 
modlit se ..(Lk 11)“.

Po tomto období následují 
vlastní obřady před křtem. Tyto 
probíhají v bezprostředním čase 
před křtem. Tedy obvykle na 
Bílou sobotu ráno (dopoledne), 
kdy katechumeni a případně jim 
blízcí jsou přítomni těmto obřa-
dům.

• Složení vyznání víry. Ka-

techumeni každý sám za sebe 
vyznávají svou víru, skládají 
tzv. Credo.

• Obřad Efetha, kdy jsou ka-
techumeni označováni křížem 
na několika místech na těle, aby 
víru, kterou vyznali, též všemi 
smysly žili.

• Další obřad je volba křes-
ťanského jména, kdy si kate-
chumen volí nové jméno křes-
ťanského rázu.

• Posledním obřadem před 
přijetím křtu je mazání olejem 
katechumenů (Oleum Cate-
chumenorum), které symboli-
zuje Boží moc a milost, která 
dává vítězit člověku nad zlem a 
hříchem.

Poté následuje slavnost křtu 
při Velikonoční Vigilii, kdy 
katechumeni přijmou jak svá-
tost křtu, tak svátost biřmování 
(confirmatio = utvrzení, potvr-
zení) a poprvé přijmou svátost 
eucharistie. To je vrchol celé 
přípravy, ale nikoliv její konec.

4. Období mystagogie - čas, 
kdy se nově pokřtění scházejí 
s knězem, případně s kmotry 
a dalšími věřícími a společně 
vstupují do slavení jednotlivých 
svátostí. Mystagogie = uvádění 
do tajemství víry. Tato poslední 
etapa přerůstá v živé společen-
ství věřících a jejich život ze 
svátostí a ve společenství círk-
ve. Doprovázejme naše kate-
chumeny v této jejich cestě víry.

otec Petr

Přímluvy
Je dobré, že jsme živou far-
ností a že jsme se společně 
pustili do příprav nedělních 
přímluv. Všem, kteří se zapo-
jují do jejich čtení, patří velký 
dík. Pokud by se mezi vámi 

pokřtěna i ona.
Takto bych jen stručně před-

stavil dvě katechumenky, kte-
ré dnes, v neděli 26. února, při 
slavnostní bohoslužbě v Brně 
otec biskup Pavel přijal mezi če-
katele křtu, tedy ty, kteří budou 
v brzké době pokřtěni. Naše dvě 
katechumenky budou pokřtěny o 
slavnosti Vigilie Zmrtvýchvstání 
Páně na Bílou sobotu v noci. Vás 
prosím o modlitbu za ně.    o. Petr

našel někdo další, kdo by chtěl 
přímluvy číst, obraťte se na 
paní Helenu Videmanovou.

Možná se může zdát, že se 
některé přímluvy častěji opa-
kují. Jedná se zvláště o přímlu-
vy, které jsou prioritní v naší 
diecézi a farnosti. Otec biskup 
Pavel nás vyzývá, abychom se 
modlili zvláště za nová kněž-
ská a řeholní povolání a také 
za všechny mladé lidi.

Důležitá je ale hlavně 
tvorba přímluv. Svoji vlastní 
přímluvu můžete napsat a 
vložit do označené krabič-
ky vzadu v kostele. Využít 
můžete také mailovou adresu 
primluvy@seznam.cz. 

Radka Olšanová
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Postní zamyšlení sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Farní shromáždění
Druhou únorovou neděli jsme 
se v podvečer sešli na faře, 
abychom si vyslechli, co se u 
nás ve farnosti v uplynulém 
roce událo, jak si jako farnost 
stojíme, a to nejen ekonomic-
ky, a co nás v nejbližší době 
čeká. Konalo se pravidelné 
farní shromáždění. Otec Petr 
měl připravenou přehlednou 
prezentaci a nejprve nás se-
známil s několika důležitými 
čísly. 

Dozvěděli jsme se, že se 
loni v našem kostele konaly 
čtyři křty a čtyři pohřby a ne-
byla ani jedna svatba. Celkem 
má farnost naspořeno zhruba 
milion korun, z toho částka 
přes 300.000 korun se sešla 
na transparentním účtu veřej-
né sbírky na opravu kostela. 
Průměrná nedělní sbírka činí 
2.200 Kč, prvonedělní, určená 
na opravy kostela, pak 5.000 
Kč. Farnost i v loňském roce 
pořádala aktivity, určené ať 
již pro konkrétní skupiny, tak 
i pro všechny zájemce. V nové 
sestavě funguje čtvrteční ná-

boženství, na které navazují 
mše svaté pro děti. V neděli se 
pravidelně koná farní kavár-
na. Mládež se účastní táborů 
pořádaných Kolpingovou ro-
dinou, ti starší jako vedoucí, 
mladší jako účastníci. Během 
roku proběhla setkání pro děti, 
křížová cesta Kunštát – Sebra-
nice, výroba adventních věnců 
na podporu Adopce na dálku 
a po omezeních v minulých 
letech také Tříkrálová sbírka. 
Perfektně funguje rozpis úkli-
du kostela a nově se věnují 
dvě farnice každotýdenní kvě-
tinové výzdobě, přičemž na fi-
nanční dary na pořízení květin 
je určena kasička nad kropen-
kou u vchodu do kostela. 

Při diskusi ohledně pokra-
čování stavebních plánů v na-
šem kostele bylo nutné zmínit 
nepříznivou ekonomickou si-
tuaci, která v současné době 
znamená zejména zdražování 
stavebních prací i komodit. 
Farnost se snaží hledat dotační 
zdroje, které by nám umožni-
ly provést nákladnou opravu 

věže. Vedle toho bude zadán 
podrobný průzkum hlavního 
oltáře, který je po technické 
stránce ve vážném stavu. 

Co se týká aktivit pro letoš-
ní rok, nejbližší bude křížová 
cesta, tentokrát Sebranice – 
Kunštát. V postní době se bu-
dou konat nedělní odpolední 
křížové cesty v kostele.  Dále 
bychom se chtěli zapojit do 
Noci kostelů, která se koná 
první červnový pátek. Far-
ní den je plánován na neděli 
18. června. V dubnu by mělo 
proběhnout jarní setkání pro 
děti a začátkem května výro-
ba mýdel a malý jarmak pro 
Mary‘s Meals. Během léta bu-
dou opět farní tábory pro děti, 
včetně přífarního pro nejmenší 
v druhé polovině srpna. 

Setkání bylo jak poučné, 
tak i podnětné. Odnesli jsme 
si zejména myšlenku, že smy-
slem farnosti je stmelování a 
posilování společenství, kaž-
dý tak, jak umí a jak nejlépe 
může.

Eva Škrabalová

Květinová výzdoba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sebranicích

V postní době si květinové výzdoby kostela sice moc neužijeme, o to více se na krásu barevných květů 
budeme těšit na Velikonoce. Přispět na květinovou výzdobu je možné do původní kasičky umístěné nad 
kropenkou u vchodu do kostela. Za Vaše finanční dary Pán Bůh zaplať.        Foto: Vladimíra Ducháčková

Rozdělím se s vámi o osobní 
zkušenost - byla jsem na návště-
vě v nemocnici u člověka, který 
nemůže chodit, maximálně sedí 
na posteli. Sebeobsluha je pro-
blém, chození na nočník na žid-
li v přítomnosti druhých běžná 
věc. Obyčejné čištění zubů ve-
čer je nedosažitelný luxus (jed-
na sestra na třicet pacientů na 
oddělení), umytí rukou v teplé 
vodě víc než jednou denně – 
nesplnitelné přání (koupelna 
je deset kroků daleko)... A tak 
jsem si uvědomila, jak denně 
dělám tisíc věcí, o kterých vů-
bec nepřemýšlím, protože jsou 
samozřejmé, lehce dosažitelné, 
všední a dokonce otravné (třeba 
čištění zubů, že?). Jak jinak to 
ale vidíme, když už to dosažitel-
né není! Nebudu vám teď tvrdit, 
že pokud nejste upoutaní na lůž-
ko, tak se máte skvěle (protože 
spousta z nás se takhle necítí 
a dost lidí se skutečně skvěle 
nemá). Místo toho nabízím pro 
postní dobu drobný úkol. (Pr-
votní je samozřejmě půst, který 
nás učí opouštět něco příjem-
ného, aby bylo místo na něco 
užitečného. Modlitba, která 
nás učí nemyslet jen na sebe a 
samozřejmě almužna, která nás 
učí dělit se chlebem i radostí…) 
A já k tomu přidávám: cvičení 
se v dívání a vděčnosti. Až na 
vás přijdou chmury, únava nebo 
znechucení, zkuste si na pět 
minut nařídit stopky a během 
té chvíle přemýšlet nad tím, za 
co byste v tu chvíli mohli být 
vděční – drobnosti nebo funkční 
vztahy; milá setkání; překonané 
těžkosti; splněné úkoly; kytka u 
cesty, pohodlná židle, šálek tep-
lého čaje, hezká písnička, přítul-
ný pes nebo teplá deka. Vypadá 
to snadno, ale sami si vyzkou-
šejte, jak těžké je si v duchu 
skutečně říct větu – „Teď jsem 
vděčný/-á za to, že…“ (už je 
hotová večeře, můžu jít domů, 
svítí slunce, slyším kosa). Ješ-
tě těžší je pak vykoumaných 
(vypocených) několik věcí pro-
měnit v modlitbu. Výsledek je 
ovšem náramný – máte chvíli 
jen pro sebe, pokoj v duši nebo 
dokonce radost. A to potřebuje-
me každý. Tak hodně chuti a sil 
do doby postní přeje IK.
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co nás čeká
1. STŘEDA V MĚSÍCI

1. března
po mši sv. adorace za nová 

kněžská, řeholní a manželská 
povolání

1. ČTVRTEK V MĚSÍCI
2. března

mše sv. na penzionu v 9:30

1. PÁTEK V MĚSÍCI
3. března

dopoledne návštěva nemoc-
ných, po mši sv. adorace a 

svátostné požehnání

1. SOBOTA V MĚSÍCI
4. března

program nebude – přednáška 
v Boskovicích na kurzu

KŘÍŽOVÉ CESTY
neděle 5.3., 12.3., 19.3. 26.3. 

vždy v 15:00 hod

SKRUTINIA
neděle 12.3., 19.3., 26.3.

při mši sv. v 11.00 udílena 
skrutinia katechumenům

NOVÉNA 
KE SV. JOSEFOVI

neděle 12.3. – pondělí 20.3.
vždy v 19:00 ve farním 

kostele

SPOLEČENSTVÍ JEDEM
18.3. a 25.3. v 15:00 - setkání

NEDĚLE – LAETARE
19. března

 SLAVNOST SV. JOSEFA, 
snoubence Panny Marie

pondělí 20. 3.
mše sv. v 17:00 - Sebranice, 
18:00 - Kunštát – adorace a 

modlitba za manžele

SLAVNOST 
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

sobota 25. 3.
8:00 mše sv. Kunštát

5. NEDĚLE POSTNÍ 
26. března

14:00-16:00 sv. smíření Sebranice
16:00-19:00 sv. smíření Kunštát

Sklípek

Naši budoucí prvokomunikanti

Jako každý rok, tak i letos pro-
běhne v naší farnosti příprava 
na 1. sv. přijímání dětí. „Pro-
běhne“ neznamená, že jen pro-
letí a zasyčí jak meteorit a pak 
zhasne. Doufám, že děti, které 
přijmou eucharistii, nebudou 
jako meteority, které zasyčí a 
zhasnou, ale budu jako slunce, 
které zůstane zářit, a budou 
světlem pro druhé. Chci vám 
představit tuto skupinu dětí, 
které poprvé přijmou Pána 
Ježíše, slunce našeho života. 
Jsou to tito:

Jan Dostál z Újezda,
Jana Huková z Kunštátu,
Gabriela Ježová z Kunštátu,
Dorotea Nina Kintrová z Kunštátu,
Jan Kotouček z Kunštátu,
Kamila Křepelová ze Zbraslavce,
Benedikt Lepka z Kunštátu,
Klára Staňková z Kunštátu.

Vás všechny, nejen ty, co 
schytali jejich papírovou kouli, 
prosím o modlitbu za ně. Prová-
zejme je modlitbou a prosbou o 
Boží milost a požehnání. Svátost 
bude udělena v neděli 4. června 
při mši sv. v 11:00.       otec Petr

Nač vymýšlet stále nové věci? 
Což takhle obnovit starší for-
my „lidové zbožnosti“, které 
se dříve praktikovaly a v po-
sledních letech upadly v za-
pomnění? Zrodila se myšlen-
ka oslavit dobu velikonoční 
posezením ve vinném sklípku 
a cestou na jih do autobusu 
v Křepicích přibrat milého 
kněze Víťu Fatěnu. O organi-
zaci zájezdu budete včas infor-
mováni. Již teď se můžete těšit 
na některý velikonoční pátek 
či sobotu.              -red-

Šibřinky

V soboru 11.února se v Kun-
štátě uskutečnil tradiční bál 
Šibřinky, pořádaný Kolpin-
govou rodinou Kunštát. Plesu 
se zúčastnilo zhruba 250 lidí 
z nichž většina se přestrojila 
do různých masek. O cenu 
pro nejlepší masky na plese 
bojovali indiáni, lesní víly, 
punkeři, discotéři a mnozí 
další. Skupinovou masku po 
tuhé bitvě na tanečním par-

ketě vyhráli punkeři a cena 
za nejlepší masku jednotliv-
ce putovala za tanečníkem 
na kolečkových bruslích v 
převlečení za rozhodčího. O 
příjemný doprovod k tanci 
se postarala kapela I.U.CH. 
z Letovic. Děkujeme všem, 
kdo se postarali o hladký prů-
běh tohoto večera, i všem zú-
častněným!

Ondřej Sojka

JeDeM
JeDeM zve děti všeho věku na 
další setkání: 18. a 25. března 
od 15 hodin ve farním kostele 
v Kunštátě. Přijďte zjistit ne-
jen to, jakou barvu šatů oble-
čeme našemu Jezulátku, ale 
také co nás v blízké době čeká 
za akce pro děti a mládež. 

Marie Holasová

POUŤ NA VIGILII 
KVĚTNÉHO PÁTKU

čtvrtek 30. března
info viz plakát - bude zveřejněn

1. SOBOTA V MĚSÍCI
1. dubna

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše sv.

15:00 společenství JeDeM

KVĚTNÁ NEDĚLE
2. dubna

zahajujeme Svatý týden, 
žehnání ratolestí a průvod 

s ratolestmi
14:00 křížová cesta 

ze Sebranic do Kunštátu

Pomazání nemocných
Udělování svátosti pomazání 
nemocných proběhlo v nedě-
li 12. února. Nezapomeňme 
však na nabídku otce Petra. 
Kdo potřebuje posilu v nemo-
ci či před operací, ať neváhá 
a obrátí se na otce Petra. Udě-
lení svátosti může proběhnout 
i v zákristii a zabere pouze 
několik minut. Nebojme se a 
využijme bohatství církve!

-red-


