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slovo otce Petra
Milí farníci, farnice a farníčata!
Za námi je spousta krásných 
událostí. Vánoce – ty už dáv-
no, farní ples, koncert sbo-
ru TACET, dětský karneval. 
Všechny jsou to krásné mo-
menty v životě našich farnos-
tí. Chtěl bych poděkovat ještě 
jednou všem, kdo jste přispěli 
k jejich zdárné přípravě a prů-
běhu. Mnoho se toho událo a 
ještě mnohé se dít bude. To 
nejdůležitější v tomto měsíci 
se dočtete v našem zpravodaji. 
Postní doba začíná ve středu 
6. března. Do té doby nás ne-
čekají žádné závratné události. 
V neděli 10. února prožijeme 
Udílení svátosti pomazání ne-
mocných a ve středu 20. února 
začne příprava na 1. sv. přijí-
mání. Završí to Šibřinky a to 
je vše. 

Víte, proč se rychlíku říká 
rychlík? Ne proto, že jede 
rychle, ale že nikde nezasta-
vuje. Náš život je cesta… Ces-
tu mezi body A a B můžeme 
absolvovat různými způso-
by. Někdo rychlíkem, někdo 
osobákem, někdo autem či 
autobusem a někdo pěšky. 
V čem je rozdíl? Ve vnímání 
cesty. Pro křesťana cesta není 
jen přesunem z bodu do bodu. 
Cesta sama má svůj význam. 
Na ní najdeme místa důležitá a 
krásná, proměňující náš život. 
Kolem krásné zahrady může-
me profrčet rychlíkem a určitě 
si jí ani nevšimneme, a když 
všimneme, zůstane u toho, že 
tam kdesi bylo cosi krásné-
ho. Jiný způsob dopravy nám 
dává větší šanci ji objevit. Je 
to výzva, abychom vstoupi-
li do doby postní naladěni…  
Doba postní je čas milosti, je 
krásnou zahradou plnou květů 
určených pro nás. Každý květ 

Celý farní ples se „niesol v duchu česko-slovenského priateľstva“.                    FOTO: Petr Sojka.

Farní plesání!
Ke svátkům vánočním i 

k začátku roku nového už 
tradičně (Bohu díky) patří 
několik akcí, které jsou kaž-
dým rokem důvodem k ple-
sání ducha i duše. Ano, náš 
„živý betlém” ukazuje pořád 
ten stejný příběh, na kterém 
se (díky Bohu) nedá vymyslet 
nic zhola nového, než co platí 
už 2000 let. Ale kupodivu při-
vede na náměstí vždycky dost 
lidí z řad ochotníků i diváků, 
kteří opustí pohodlí svého do-
mova a ze společného setkání 
si mohou odnést kousek ra-
dosti. Radosti, která pramení 
z naděje tohoto stále stejného 
vyprávění. Také jsme si už 
několikrát ověřili, jak moc je 
uchu příjemné, když sváteční 
bohoslužby doprovodí náš pří-
ležitostný sbor „Tacet“, který 
doposavad nezahynul (Bohu 
díky), neboť všichni zpěváci 
se činí ve svém volném čase 
a dobrovolně. Když navíc 
provedou i vánoční koncert 

s hosty, pak je třeba zaplesat, 
poděkovat a pochválit.  

Další dík a zaplesání patří 
těm, kdo se jako každý rok i 
letos nechali též dobrovolně 
zahltit množstvím úkolů spoje-
ných s farním plesem. Nevím, 
jak to dotyční dělají a zvlád-
nou, ale smotat losy, sehnat a 
nachystat tombolu, vymyslet a 
připravit občerstvení, starat se 
o šatnu, úklid i výzdobu, včas 
objednat kapelu i sál, připravit 
program a sehnat do něj účin-
kující… to není maličkost. A 
to všechno jen proto, aby si 
řadový farník nebo návštěvník 
(třeba i netanečník) mohl na-
třást kosti, omrknout cvrkot a 
třeba i konstatovat, že místní 
pan farář „neni žádnej náfuka, 
dyž dokáže takhle blbnout…” 
(téměř věrná citace pochvaly 
jednoho z hostů odjinud). A 
co víc! Kromě mládeže, která 
se každoročně v doprovodu 
známé režisérky a inspirátor-
ky vzepne k nějakému výko-

nu, se letos podařilo zapojit i 
členy servisního týmu „farní 
kavárny”. Není to ta imaginár-
ní pražská, na kterou se zlobí 
často jeden z našich čelních 
politiků, ale ta naše, opravdic-
ká. Schází se tu vlídná parta 
lidí různých profesí, zájmů, 
věku, výšek i tvarů… plná ži-
votních zkušeností. Letos svo-
lili, že do programu přispějí 
také a vyšli doslova s kůží na 
trh, když se zapojili do mód-
ní přehlídky. Tématem této 
plesové taškařice bylo pomy-
slné okénko do budoucnosti, 
kdy jsme sledovali, jak i po 
stu letech dobře vypadají naši 
poutníci na svatá místa, super-
moderní ministranti, uklízecí 
stroj a dokonce v blýskavém 
obleku zahalený velebný otec 
Košu 3. (Bohu díky, že má 
tolik synovců, viďte?). Abso-
lutním překvapením večera 
však bylo předvedení relikvie 
cechu kostelníků – jistě pečli-

pokračování na 4. straně pokračování na 2. straně
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Během prvního lednového 
víkendu probíhala v Kunštátě i 
okolních vesnicích Tříkrálová 
sbírka.  Výtěžek na Kunštátsku 
činil 62 522,- Kč.  Celkem 
koledovalo asi 30 koledníků, 
kteří střádali dary do sedmi 
pokladniček.  Pokud se k vám 
koledníci nedostavili, mohli jste 
přispět do pokladničky uložené 
v kostele. 

Oblastní charita Blansko letos 
získala 2 234 633,- Kč, a to z 432 
pokladniček,  což je o 128 553,- 
Kč více než v loňském roce.  Za 
vybrané peníze bude pořízen 
automobil pro Mobilní hospic 
svatého Martina, a tak budou 

moci jeho pracovníci i nadále 
pomáhat těžce nemocným 
z celého okresu. Další prostředky 
půjdou na pomoc matkám 
s dětmi v nouzi, seniorům a 
zdravotně postiženým.  Z dalších 
peněz bude podpořen projekt 
Charitní záchranná síť, která 
pomáhá těm nejpotřebnějším 
z našeho regionu.

Děkujeme všem dárcům 
za štědrost. Velký dík patří 
také malým i větším králům, 
kteří věnovali svůj čas a vyšli 
v zimním počasí koledovat, a 
samozřejmě organizátorům celé 
akce.

Helena Videmanová 

O čem jsme jednali na pastorační radě?
Ve čtvrtek 24. 1. jsme se již 
podruhé od našeho jmenování  
sešli, abychom společně na-
plánovali nadcházející měsíce 
a také se ohlédli za akcemi již 
proběhlými.

Pár poznámek a návrhů na 
zlepšení akcí již uskutečněných:

• Roráty – příště by si zaslou-
žily větší propagaci, budeme 
více upozorňovat.

• Živý betlém – což takhle 
k polévce a punči přidat i hor-
ký čaj pro děti a namísto re-
produkovaných koled požádat 
kunštátskou dechovku, aby 
náměstí oživili svou hudbou 
před začátkem živého betlé-
ma? Jak vylepšit pěvecký do-
provod (ozvučení, počet zpě-
váků)?

• „Péefka“ (novoročenky) – 
zajistit spolehlivější distribu-
ci, letos nebyly doručeny do 
všech domácností.

• Tříkrálová sbírka – najde se 
více dětí na koledování? Ne-
musí být nutně z náboženství, 
farnost netvoří pouze „kostel-
ní“, ale všichni zde žijící.

Z akcí, které nás teprve čekají:
• Co s týdnem modliteb za 

jednotu křesťanů? – letos už 
nestihneme, ale v příštích le-
tech.

• Katecheze pro nejmenší 
děti během části nedělní mše 
sv. „hrubé“ – mladí manželé 

K. zatím sbírají odvahu.
• Návrhy na rozšíření pravi-

delných rubrik Okna – Spo-
lečenské okénko – křtiny, 
svatby, výročí, úmrtí; dále 
pak seriál na pokračování re-
gionální poutní místa, kaplič-
ky, Boží muka, kříže v okolí 
– najde se ochotný a nadšený 
přispěvatel se zájmem o regio-
nální historii? Hlásit se může-
te u redaktorů.

• Postní pátky – přijmou 
pozvání naši bývalí p. faráři? 
Jaká témata by nás zajímala 
v příštích letech?

• Sobota pro ženy v období 
půstu – uspořádáme? Koho 
pozveme?

• Křížové cesty – mohli by 
je vést tyto 4 skupiny – mini-
stranti, mládež, děti, senioři/ 
prarodiče.

• Hlavní pouť  5. 5. – je po-
zván biskup Pavel.

• Děkanátní pouť ve Vřesi-
cích 8. 5. 

• Jaké akce uspořádat pro 
naše seniory?
Výše uvedené body nejsou 
kompletním výčtem všeho, 
o čem jsme jednali, ale mohly 
by být zamyšlením pro ostatní 
farníky. Budeme rádi, pokud 
nás oslovíte se svými nápady, 
názory, nabídkami. Další se-
tkání PRF se uskuteční kon-
cem března.

Alena Hladilová

Farní plesání!
vě zakonzervovaného, opečo-
vávaného a i po sto (šedesáti?) 
letech zachovalého modrého 
kabátovitého útvaru. Nejstarší 
pamětníci jej mají spojený se 
silně dynamickou osobností 
muže neuvěřitelné pracovitos-
ti a mravenčí šikovnosti s pro-
slulými iniciálami J. M. Tento 
památeční útvar předvedl po-
tomek legendárního nositele, a 
to zcela kvalifikovaným způ-
sobem, když dokázal všechny 
knoflíky rozepnout velikou 
rychlostí. Bohužel se však 
tato nevinná ctihodná oděvní 
součástka stala zdrojem veli-
ké názorové bouře. A to, když 
se přihlížející diváci nemohli 

dohodnout, zda je tato věc: 
převlečník, trenčkot, burnus, 

baloňák, krešlák, cibelák, 
mantl, koverkoťák, dubeňák, 

hubertus, kožeňák, havelok 
nebo montgomerák. Movi-

tější občané navrhovali také 
nabubřelý typ „riding coat“ 

nebo „duffle coat“, jejichž 
cena začíná na čísle 4 a třech 
nulách. Diskuzi utnul jeden 
z přihlížejících slovy - (záměr-
ně nepřesně citujeme: „v naší 
rodině se nikdá nic nevyho-
dilo. Na půdě máme všechno 
a tendle kabát taky, říkalo se 
mu „OBEROŇÁK“)! Tím je 
tedy tato záhada zcela jasně 
a nezrušitelně objasněna! My 
všichni, kdo známe trochu di-
vadlo, víme, že osoba, po kte-
ré kabát dostal své jméno, byla 
tak trochu kouzelná a místy 
neviditelná. Stejně jako všich-
ni, které nevidíme, a přesto 
pro farnost kouzelně fungují. 
Bohu díky za ně!

Irena Kintrová

dokončení ze strany 1

FOTO: Petr Sojka

Ráda bych Vám všem poděko-
vala za pomoc, kterou jste nám 
poskytli při plnění vánočních 
přání pro naše uživatele. Jsem 
moc ráda, že naši mentálně po-
stižení uživatelé mohli prožívat 
u vánočního stromečku stejnou 
radost jako ostatní zdraví lidé.

Do nového roku přeji mno-
ho zdraví, osobní pohody a ješ-
tě jednou moc děkuji.

S pozdravem Hana Tenorová, 
vedoucí charitního zařízení 

Emanuel Doubravice

PoděkováníRozšíření sboru 
ministrantů

Sbor kunštátských ministrantů 
rozšířili dva dosavadní čeka-
telé Jiří Bednář a Lukáš Pavlů. 
Při mši svaté pro děti ve středu 
16. ledna si poprvé oblékli mi-
nistrantský oděv.                     

FOTO: Václav Líkař
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Překvapení?

sebráno v Sebranicích

Sebranice se letos poprvé zapojily do ce-
lostátní Tříkrálové sbírky. V obci se kole-
dovalo v neděli 6. ledna, tedy přesně na 
slavnost Tří králů. Podařilo se nám sesta-
vit čtyři skupiny nadšených velkých i ma-
lých koledníků. Krátce po obědě jsme se 
od fary rozešli 
symbol i cky 
do čtyř směrů 
a s nadšením 
zejména těch 
malých jsme 
obešli celou 
vesnici. Poča-
sí nám docela 
přálo, dokon-
ce vysvitlo i 
sluníčko, tak 
jsme si i poří-
dili pěkné fot-
ky. Koledníčci brzo chytili společnou notu 
a poctivě zpívali u každého domu, někde 
pro velký úspěch i opakovaně! Obejít ce-
lou vesničku byla nakonec pěkná fuška, 
ale zvládli to i ti nejmenší a společně jsme 
putování zakončili horkým čajem a slad-
kou dobrotou k tomu v podvečer na faře. 
Byli jsme nadšení vstřícností lidí, kteří 
štědře přispívali nejen do kasičky, ale i do 
košíčku koledníkům čokoládkou či lízá-
tkem.  Celkově sbírka vynesla 17.705,- 
Kč, za což všech dárcům patří upřímné 
Bohu díky! Stejně tak důležité je, že děti 
si mohly uvědomit, že jsou mezi námi 
lidé, kteří potřebují pomoc druhých, a 

pochopily, že i ony mohou přispět svým 
dílem a mít ze svého přispění dobrý pocit.  
Skupina - Karel, Mirek, Martínek, Jareček
Naše čistě klučičí sestava se vůbec ne-
zalekla společného zpěvu. Dva nejmenší 
naopak říkali, že zpívání je na tom celém 

bavilo nejvíc! My dva starší jsme byli 
zase potěšeni z milého přijetí ve většině 
domácností, z nějaké té dobroty do košíč-
ku i z pěkné procházky. Všichni společně 
si myslíme, že bylo moc fajn, jak lidé při-
spěli pro dobrou věc, a jsme rádi, že jsme 
se mohli do koledování zapojit. 
Skupina – Kristýna, Adéla, Kristýna
Jsme tři kamarádky z jedné třídy a moc 
jsme se na koledování těšily. Prý jsme 
měly túru ze všech nejdelší, vydaly jsme 
se totiž obejít Vaculku. Velmi se nám lí-
bilo milé přijetí u spousty lidí a potom 
také pohoštění na motorestu, kde jsme za-
zpívaly všem hostům. Jsme moc rády, že 

lidé přispívali do kasičky a že se vybralo 
spoustu peněz pro pomoc druhým.
Skupina – Lucka, Janička, Dominiček
I když se u nás Tříkrálová sbírka konala 
poprvé, příjemně nás překvapilo přijetí a 
vlídnost, někteří lidé se dokonce přida-

li k našemu 
zpěvu. Je moc 
fajn, že jsme 
se mohli za-
pojit, a vybrat 
tak peníze 
pro ty, kteří 
to nejvíce po-
třebují. Byla 
to moc pěkná 
vycházka, jen 
nás trochu 
zlobilo po-
časí. Krásné 

bylo, že jsme se nakonec všichni setkali 
a zbytek odpoledne strávili na faře s hor-
kým čajem a spoustou dobrot. Moc se tě-
šíme na další ročník.
Skupina – Táňa, Čenda, Ivoš
Ze začátku jsme byli trošku nervózní ze 
zpívání před cizími lidmi, ale rychle jsme 
to překonali a moc nás to bavilo. Líbilo 
se nám, když jsme zpívali tam, kde bydlí 
naše rodiny a kamarádi. Taky jsme měli 
radost, když nám někde dali za odměnu 
cukroví. Je super, že jsme mohli pomoct 
vybrat peníze pro nemocné, staré a opuš-
těné lidi. Tak třeba zase příští rok!

Připravila Eva Škrabalová

Sebranická sbírka tříkrálových koledníků

SETKANÍ S MARY‘S 
MEALS

Sobota 16.2. v 15:00

Téma: Jednoduché řešení 
hladu ve světě

(vznik, založení a vize hnutí, 
film Child 31)

Kulturní dům Sebranice

přednáší Dita Arabo, 
dobrovolnice z brněnské 
centrály Mary‘s Meals

vstupné a občerstvení za 
dobrovolný příspěvek,  

propagační materialy k rozebrání 

ADORACE
Pátek 8.2. v 19:00 

v kostele v Sebranicích

Některých z dobrovolníků-
organizátorů letošního Minecraft 
karnevalu jsem se zeptala, 
co je na přípravě nejvíce 
bavilo nebo pře-kvapilo. Co 
překvapilo mě? Nejprve to, 
kolik krabic je naše farnost 
schopna nashromáždit. Pak 
také ochota lidí pomoci při 
barvení a skládání krabic, 
balení losů, vyrábění draka, 
vedení skupiny, moderování… 
A nezapomeňme na štědrost 

farníků a nejedné organizace 
při darování příspěvků do 
tomboly. Překvapením snad 
také bylo i to, že i na letošní 
ročník karnevalu dorazila 
spousta krásných masek nejen 
v Minecraft stylu. Zkrátka, 
těším se, že nás nějaké to 
překvapení čeká i příští rok! 
Martínek, nejmladší pomocník

Nejvíc se mi líbilo malovat 
krabice modrou barvou. A 
na karnevale byl nejlepší 

fotokoutek. Fotil jsem se tam 
jako Steve.
Michal, moderátor

Když jsem došel na 
karneval, nejvíce mě překva-
pily nachystané rekvizity 
z krabic a kulisy, které 
vzbuzovaly opravdu dobrý 
dojem. Při úklidu se mi líbilo, 
jak se všichni zapojili a během 
půl hodiny bylo vše poklizeno 
a zpět na svém místě.

Markéta Kudláčková
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co nás čeká
Vloni na podzim se kunštátská 
farnost zapojila do projektu 
Adoptuj misionáře, když 
část výtěžku z misijní neděle 
věnovala na podporu působení 
salesiánů v Bulharsku. 

Představený misijní komu-
nity, boskovický rodák Petr 
Cvrkal, v neděli 21. ledna 
sloužil v Kunštátě spolu se 
svým spolubratrem z Indie 
obě mše svaté. Ve 
farní kavárně jsme 
mu položili několik 
otázek.
Jaký smysl má to, že 
si Vás naše farnost 
adoptovala?

Smysl to pro nás 
má velký, protože kro-
mě finanční podpory 
vnímáme podporu duchov-
ní, věříme, že se za nás hodně 
lidí modlí a obětuje. Člověk se 
v Bulharsku určitým způsobem 
dotýká zázraku. V roce 2013 
jsme začali stavět kostel, dům 
komunity a školu, přitom jsme 
neměli žádné peníze a všich-
ni nás od toho zrazovali. Od té 
doby ale pokračujeme ve stav-
bě, aniž bychom ji museli přeru-
šit. A to je pro mě velký zázrak. 
Proč jste si vybrali zrovna Bul-
harsko, vždyť většina lidí se 
tam hlásí k pravoslavné církvi?

Já jsem salesián a salesiáni 
dostali po revoluci Bulharsko 
jako misijní území. Během no-
viciátu jsem vnímal povolání jít 
do misií. Nejdřív to vypadalo, 
že mě pošlou někam do Afriky, 
ale když jsme dostali přidělené 
Bulharsko, vyslali mě právě 
tam. Katolíků je tam opravdu 
málo, méně než jedno procento, 
je to pravoslavná země. Bulhar-
sko bylo navíc pět set roků pod 
nadvládou Turků, takže je tam i 
dost muslimů. 
S jakou reakcí místních se jako 
katoličtí misionáři setkáváte?

Ve městě Kazanlak, kam 
jsme přišli v roce 1995 a kde 
žije asi šedesát tisíc obyvatel, 
tam máme dobré jméno. Teď 
jsme měli pouť a na pohoštění 
po mši za námi přišla i starost-
ka. Vztahy s pravoslavnými 

kněžími máme lidsky dobré, 
známe se. Když jsme do Kazan-
laku přišli, místní byli dost proti 
tomu, abychom otvírali kostel. 
Přirozeně jsme pátrali po ně-
jakém biskupovi, který by nás 
přijal do diecéze. Spolubratři se 
po usilovném hledání obrátili 
na nuncia do Sofie a ten je na-
směroval. Jedna z prvních otá-
zek našeho biskupa byla, jestli 

nemají hlad nebo žízeň. A tohle 
lidské přijetí rozhodlo, že jsme 
nakonec zůstali v jeho diecézi.
Co na misiích vlastně dělá-
te, jak si vaše působení máme 
představit?

Biskup v Sofii nám řekl, že 
v městě Kazanlak už čtyřicet 
roků není kněz. Spolubratři se 
tam jeli podívat a našli faru, u 
které těsně před navrácením 
církvi zapálili střechu. Poslední 
kněz, který tam byl, začal stavět 

kostel, postavil několik stěn, 
pak přišli komunisti, zabrali to, 
dostavěli a udělali tam fabriku. 
Před pádem komunismu z toho 
pak byla mateřské škola. Bylo 
to v hrozném stavu, spolubratři 
řekli: To je ideální místo, tady 
začneme. V neděli přišel třeba 
jenom jeden člověk nebo nikdo. 
Salesiáni mají ve svém poslá-
ní práci s dětmi a mládeží, tak 
jsme začali dělat programy pro 
ně. A pak přišel velký zlom, 
v roce 2008 jsme se v Kazan-
laku rozdělili a začali pracovat 
s Romy ve Staré Zagoře, proto-
že nás bylo šest a zdálo se nám, 
že můžeme dělat ještě něco dal-

šího. Dneska už i v Kazanlaku 
pracujeme především s Romy. 
Ve Staré Zagoře pracujeme ve 
čtvrti, která má asi dvacet pět 
tisíc Romů. Právě tam stavíme 
kostel, školu a dům komunity. 
Škola bude hlavně pro romské 
děti.
Jaký úkol připadá na Vás, také 
vedete nějaký kroužek?

Já jsem tam ředitel, jakoby 
šéf spolubratrů. V Ka-
zanlaku mám na sta-
rosti ještě jednu malou 
farnost a malý inter-
nát, kde jsou dneska 
dva kluci, kteří s námi 
bydlí. Chceme jim 
pomoct ve vzdělání, 
doučujeme je, protože 
v rámci jejich romské 

čtvrti jsou asi jen dvě školy, 
jejichž úroveň je hrozná. Vzdě-
lání je cesta, jak jim můžeme 
pomoct, protože když je člověk 
vzdělaný, je mnohem hůř ma-
nipulovatelný. Oba kluci u nás 
byli pokřtěni. 
Kolik dětí do vašich kroužků 
dochází?

V Kazanlaku asi deset dětí, 
ve Staré Zagoře tak padesát, še-
desát. 
Kolik má vaše misionářská ko-
munita členů?

Celkem pět Čechů a jednoho 
Inda – Donbora, který se mnou 
dneska přijel do Kunštátu. Kro-
mě toho přijímáme taky dobro-
volníky. Kdybyste někdo chtěl, 
můžete k nám jako dobrovolníci 
přijet. Máme dva druhy dobro-
volníků, buď jsou u nás na je-
den školní rok, nebo přijedou na 
měsíc o prázdninách a pomáhají 
nám s tábory. 
Co vás přivedlo k návštěvě Čes-
ka?

Jako salesiáni jsme teď měli 
kapitulu, což je v rámci salesi-
ánské provincie týdenní setkání 
všech spolubratří, které se koná 
jednou za tři roky. Hodnotí se 
zde minulost a otvírají otázky, 
jak dál do budoucnosti.
Děkujeme za rozhovor a přeje-
me hojnost Božího požehnání.

Ptali se Alena Hladilová a 
Marek Lepka

Bulharský misionář „adoptovaný“ farností navštívil Kunštát

Slovo otce Petra
je konkrétní milostí, která je 
jedinečným, speciálním a oso-
bitým darem každému. Nedo-
stáváme něco obecného, ab-
straktního. Milost je v našich 
životech konkrétní, vztahující 
se k naší povaze, charakte-
ru, schopnostem a povolání. 
Pokud ji chcete najít, je třeba 
nalézt vhodný způsob cesto-
vání… 

Přeji vám, abyste se doká-
zali v tomto měsíci zpomalit a 
našli si způsob, jak prožít dobu 
postní a tím i celé Velikonoce.

P. Petr Košulič

dokončení ze strany 1

„Když je člověk vzdělaný, 
je mnohem hůř 

manipulovatelný,“
říká salesián Petr Cvrkal.

FOTO: Lenka Císková

UDÍLENÍ SV. POMAZÁNÍ 
NEMOCNÝCH

Neděle 10.2.
8:00 při mši svaté

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY 
NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 

Středa 20.2.
16:30 ve farní kavárně - 

informační setkání pro děti 
i rodiče

SBÍRKA 
SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

Neděle 24.2.

ŠIBŘINKY
 Sobota 2.3.

20:00 v KD Kunštát
pořádá Kolpingova rodina 

Kunštát, předprodej 
vstupenek v prodejně paní 

L. Ježkové

POPELEČNÍ STŘEDA
6. března

17:00 mše sv. Sebranice
18:00 mše sv. Kunštát

PRVNÍ POSTNÍ PÁTEK
8. března

18:00 mše svatá
po mši sv. setkání s Pavlem 

Kafkou

- postní páteční večery -

bude upřesněno v ohláškách 
a na plakátě.


