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slovo otce Petra
Přátelé a farní rodino, Velikonoce 
jsou za dveřmi. Doufám, že čas 
půstu byl plodným pro Váš du-
chovní život a že jste se posunuli 
blíž k Pánu. A přeji Vám radost ze 
Vzkříšení našeho Pána. Liturgie 
říká: Ať slavné Kristovo vzkříše-
ní, naši tmu, ve světlo promění. 
Tak ať se tak stane i ve vašem ži-
votě. Drazí přátelé a farní rodino,

Khristos Anésti! 
Alithos Anésti!

Christos Voskrese! 
Voistina voskrese!

Kristus vstal z mrtvých! 
Jistěže vstal z mrtvých!

Požehnané Velikonoce.
P. Petr Košulič

Postní děkanátní setkání mládeže v Kunštátě (text na straně 3). Foto: Radek Hanskut 

Farní shromáždění: dokončení výměny oken na faře 
i návštěva biskupa
Kolik bylo vloni křtů, svateb a 
pohřbů, kolik dětí chodí do ná-
boženství, jakou sumu  farnost 
platila za plyn nebo elektřinu, 
co se opravilo, co se nestihlo, do 
čeho se pustíme letos anebo jaké 
oslavy nás v tomto roce čekají? 
To jsou otázky, na které pan farář 
odpovídal při výročním farním 
shromáždění v neděli 31. března. 

V roce 2018 bylo ve farním 
kostele pokřtěno devatenáct dětí 
(vloni deset), dva páry zde uza-
vřely manželství (vloni osm) a 
šestnáctkrát jsme na poslední 
cestě doprovázeli zesnulého. Do 
náboženství v základní a mateř-
ské škole aktuálně chodí čtyřia-
šedesát žáků. Nejvíc, deset, je 
jich tradičně ve třetí třídě, kdy 
děti mají první svaté přijímání, 
zatímco nejmenší zájem je mezi 
sedmáky, osmáky a deváťáky, 
kterých chodí dohromady šest.

V oblasi hospodaření skončil 
loňský rok přebytkem ve výši 
182 tisíc korun. Příjmy dosáh-
ly 1,384 milionu korun, výda-
je 1,202 milionu. Mezi hlavní 
příčiny kladného výsledku pa-
třily na příjmové straně stabilní 
kostelní sbírky a velkou měrou 

přispěla finanční dotace města. 
U výdajů pomohlo meziroční 
snížení plateb za energie a také 
omezené množství investičních 
akcí. Na sbírkách v kostele se 
vloni vybralo 548 tisíc, hlavně 
při pravidelných nedělních, ale 
také při mimořádných sbírkách 
na opravy a údržbu kostela nebo 
o pohřbech a svatbách. Pod-
le propočtu dává každý farník 
(včetně dětí) v neděli do košíku 
v průměru dvacet pět korun. Ze 
strany města Kunštát přišlo vloni 
na účet 600 tisíc korun jako do-
tace na pořízení nového oltáře a 
přípravné práce při budování far-
ního komunitního centra. I když 
se nakonec většina dotace kvůli 
nevyčerpání vracela, pokryly se 
z ní náklady na architektonický 
návrh budoucího presbytáře a na 
zaměření farní budovy.

Na výdajové straně domino-
valy platby spojené s provozem 
farnosti, hlavně režijní náklady 
na administrativu a pastoraci a 
na spotřebu energií, a to v cel-
kové výši 361 tisíc korun. Po-
těšující je, že tato položka je o 
víc než sto tisíc nižší než v roce 
2017. Dalšími většími výdaji 

byly opravy památek, odeslané 
sbírky anebo zmíněná vrácená 
dotace. Platilo se za návrh interi-
éru kostela (150 tisíc), zaměření 
fary (60 tisíc), novou omítku zdi 
vedle fary (36 tisíc), opravu var-
han (20 tisíc), restaurování ob-
razu ze hřbitovního kostela (80 
tisíc) nebo opravu hracích prvků 
na farním dvoře (12 tisíc). 

Na letošní rok se plánuje do-
končení výměny oken a parapet-
ních desek na faře (250 tisíc), 
pořízení brány do areálu farního 
hřiště (45 tisíc) a pořízení studie 
farního komunitního centra (45 
tisíc).

Čekají nás i slavnostní chvíle. 
Za dveřmi je hlavní pouť ke cti 
sv. Stanislava, u něhož si letos 
připomínáme 940. výročí mu-
čednické smrti. V neděli 5. květ-
na přijede na na mši svatou v je-
denáct hodin a následné setkání 
s farníky pomocný brněnský bis-
kup Mons. Pavel Konzbul. Další 
slavení bude na konci prázdnin, 
kdy spojíme Farní den s oslavou 
40. narozenin pana faráře. Už 
teď si v kalendářích rezervujte 
datum 25. srpna. 

Marek Lepka

„…Zanechme sobectví, nehleď-
me jen na sebe samotné a obrať-
me se k Ježíšovým Velikonocům; 
staňme se bližními pro bratry a 
sestry v těžkostech a sdílejme 
s nimi svá duchovní i hmotná 
dobra. Když takto konkrétně při-
jmeme do svého života Kristovo 
vítězství nad hříchem a nad smr-
tí, budeme na celé stvoření při-
tahovat jeho proměňující sílu.“

Poselství papeže Františka 
k postní době
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Pozvání k přednáškám o kardi-
nálních ctnostech přijali dva kně-
ží. Každému z nich jsme položili 
dvě jednoduché otázky.

P. Pavel Kafka, správce fondu 
Puls, kaplan v brněnském kostele 
svaté Máří Magdalény, nedávno 
pověřen koordinací výstavby kos-
tela Ducha Svatého v Líšni a dále 
formací trvalých jáhnů. Mimo to 
působí ve vysokoškolské farnosti 
a připravuje studenty na křest.

1) Co vám v poslední době 
udělalo radost?

„Co mi dělá radost? Podívám 
se, kolik je donátorů a kolik pe-
něz, a hned vím, jakou mám ráno 
náladu. Mám radost, když se dár-
covská rodina rozrůstá. Je to má 
práce, svěřený úkol. Přiznám se 
ale, že mi chybí farnost.”

2) Co vás trápí, co je pro vás 

v poslední době výzva?
„To, co mě opravdu trápí je 

„máslo na hlavě církve“ – všech-
ny skandály, problémy, o kterých 
se sice mluví, ale to, že vůbec 
jsou, mi opravdu vadí. I lidé se 
potom na faráře dívají úplně ji-
nak. Očekávání od církve je velké 

a o to větší je pak zklamání spo-
lečnosti.”

P. Zdeněk Drštka, administrá-
tor farností Ochoz u Brna a Babi-
ce nad Svitavou, bývalý redaktor 
Radia Proglas (na fotografii čtvr-
tý zprava v horní řadě). 

1) Co vám v poslední době 
udělalo radost?

„Letos v lednu jsem se účast-
nil Světového setkání mládeže 
se Svatým otcem v Panamě. 
Věkem už sice mezi mládež ne-
patřím, myslím ale, že jako kněz 
mám i na takovém setkání své 

místo. Rád se držím mladých. 
Hodně mě inspirovala setkání 
s lidmi z druhého konce světa, 
připomněla mi pár základních 
věcí – třeba to, že kdo se chce 
domluvit, ten se domluví, klíčo-
vá je ochota porozumět si; také 

že být jiný není zločin… Část 
pobytu jsem strávil v džung-
li – pět dní při pomoci místním 
s přípravou místa na stavbu 
kaple. Sedmnáct lidí z různých 
konců světa – jen dva Evropané, 
lidé z Mauricia, Mexika, Zam-
bie, Paraguaye, Venezuely… 
Skvělá zkušenost!

2) Co vás trápí, co je pro 
vás v poslední době výzva?

Když se potkávám s černo-
bílým viděním světa, šablonovi-
tým uvažováním, zahleděností 
do sebe, sebestředností… Když 
se z křesťanství vytrácí radostná 
zvěst. Když se živá víra nahra-
zuje formalismem. Když se sta-
ví ideologie nad živou lidskou 
bytost.

Alena Hladilová
Irena Kintrová

O čem jsme jednali na pastorační radě?
Ve čtvrtek 28. března 2019 večer 
se na faře setkalo všech dosavad-
ních devět členů pastorační rady 
farnosti. 

Plánovali jsme, diskutovali, a 
to zejména o těchto tématech:

• Děkanátního setkání mláde-
že v Kunštátě se zúčastnili pouze 
4 místní mládežníci. Příště lépe 
koordinovat jednotlivé akce, aby 
se nekryly – podnět pro děkanát-
ní radu.

• Křížové cesty – Je nedělní 
odpoledne v 15:00 ten správný 
čas? Koho více zapojit do orga-

nizace? Seniory?
• Organizace křížové cesty na 

Květnou neděli – pěší putování 
z Kunštátu do Sebranic – texty 
pro dospělé, aktivita pro děti, ob-
jednání autobusu na cestu zpět.

• Pouť 5. května - připomene-
me si 940 let od zavraždění sv. 
Stanislava - na mši v 11.00 je po-
zván otec biskup Pavel Konzbul. 
Nácvik s ministranty, příprava 
fary, občerstvení, koláčů.

• Děkanátní pouť do Vřesic 
– opět pěší, 8. května. Pro starší 
bude vypraven sběrný autobus.→

Postní páteční večery ve farní kavárně

Šibřinky - zakončení plesové sezóny
Letošní maškarní ples proběhl v so-
botu 2.3. v kunštátském KD. Na 
organizaci se podílelo celé vedení 
Kolpingovy rodiny Kunštát a vel-
ké množství dobrovolníků, kterým 
bychom chtěli poděkovat za jejich 
ochotu. Tento rok dorazilo přes 
280 masek. Večer zahájil přeseda 
KR Kunštát Michael Král, k tanci 
a poslechu hrála skupina Arcus. Se 
dvěma tanečními čísly se předsta-
vila skupina NA TUTTI. Účastníci 
plesu se mohli nechat „zvěčnit“ ve 
fotokoutku a nechat si svoji fotku 
na místě vytisknout. Po půlnoční 
tombole byly vyhlášeny masky ve-
čera. Nejlepší skupinovou maskou 
se staly Barbie, které překvapily 
svojí originalitou a vytrvalostí při 
překonávání problémů spojených 

s uzavřením v neprodyšné krabi-
ci. Masku jednotlivce vyhrál Jack 
Sparrow z Pirátů z Karibiku, který 
jakoby vypadl z oka Johnymu De-
ppovi. Letošní ročník měl spoustu 
dobrých ohlasů a doufáme, že pří-
ští rok bude alespoň tak vydařený 
jako tento.          Karolína Šafářová

Foto: Ondřej Sojka

VELIKONOCE 2019
KVĚTNÁ NEDĚLE 14.4.

Kunštát
8:00 a 11:00 mše sv. s žehnáním ratolestí
14:00 křížová cesta Kunštát - Sebranice

Sebranice
9:30 mše sv. s žehnáním ratolestí

STŘEDA 17.4.
Kunštát

18:00 mše sv.     18:45 nácvik ministrantů
Sebranice

20:00 Seder mládeže
ZELENÝ ČTVRTEK 18.4.

Kunštát
19:00 mše sv. na památku Poslední večeře

20:00 - 7:00 adorace - Getsemanská zahrada
20:30 Seder mládeže

Sebranice
17:00 mše sv. na památku poslední večeře.

18:00 Seder dospělých
VELKÝ PÁTEK 19.4.

Kunštát
7:00 Ranní modlitba DMC (Breviář)

14:00 Nácvik ministrantů     14:30 Křížová cesta
15:00 Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně.

16:00 - 20:00 bdění u Božího hrobu
Sebranice

16:00 Nácvik ministrantů     16:30 Křížová cesta
17:00 Velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTA 20.4.
Kunštát

7:00 ranní modlitba DMC (Breviář)
9:00 Nácvik ministrantů

22:00 obřady Bílé soboty-Vigilie Slavnosti zmrtvýchvstání Páně
24:00 slavnostní velikonoční přípitek v kavárně na faře

Sebranice
19:00 Nácvik ministrantů

20:00 obřady Bílé soboty - Vigilie Slavnosti zmrtvýchvstání Páně
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 21.4.

Kunštát - mše sv. 8:00,11:00     Sebranice - mše sv. 9:30
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 22.4.

Kunštát - mše sv. 8:00     Sebranice - mše sv. 9:30
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sebráno v Sebranicích

Křížová cesta je příležitostí pro 
každého z nás. Příležitostí v du-
chu prožít část cesty s Ježíšem, 
příležitostí k zamyšlení, zastave-
ní, intenzivnějšímu prožití postní 
doby. Tradičně je rozdělena na 14 
zastavení představujících důležité 
okamžiky Kristovy cesty na Gol-
gotu. Děti se při třetí neděli postní 
zaměřily hlavně na zastavení páté 
a na pohled na předchozí i na-
stávající události očima Šimona 
z Cyreny. Děkujeme jim za krásné 
ztvárnění života Šimonovy rodiny 
a jejich prožívání událostí starých 
téměř dva tisíce let. Na závěr při-
dáváme část scénáře nedělního 
představení. Na to, co se stane, si 
všichni počkáme do Velikonoc…

Ženo, všemu je konec. Naše-
ho krále ukřižovali a já jsem mu 
pomáhal nést kříž. Najednou se 
mi zdá, že ta moje lopota na poli 
byla zbytečná. Když si vzpomenu 
na ten jeho pohled, je mi nanic, 
a přitom to bylo jako pohlazení. 
Snad musel umřít i kvůli mně. 
Nejzvláštnější bylo, že ještě před 
smrtí řekl: „Otče, odpusť jim, oni 
nevědí, co činí.“ Mám takový po-
cit, že se musí ještě něco stát....

Markéta Kudláčková

Mám takový pocit, že se musí ještě něco stát….

KŘÍŽOVÁ CESTA
Velký pátek 19.4. v 16:30

ADORACE
Pátek 3.5. v 19:00

Slavnostní večeře (Seder) má svůj 
řád, který účastníky večeře vtáh-
ne do historie židovského náro-
da prostřednictvím skutečných a 
zároveň symbolických pokrmů. 
Mezi jednotlivými chody jsou 
předčítány úryvky ze Starého 
zákona. Tím si stolující všemi 
smysly připomenou důležité udá-
losti, které předcházely Poslední 
večeři. Během prosté hostiny se 
počítá s účastí a zapojením dospě-
lých i dětí. Přijměte pozvání na 
tuto večeři na Zelený čtvrtek 18. 
dubna 2019 po mši sv. cca v 18:30 
hod. na faře v Sebranicích. Z orga-
nizačních důvodů a zajištění pří-
pravy je dobré alespoň orientačně 
vědět, kolik lidí se zúčastní, v kos-
tele je k dispozici seznam k zapsá-
ní. A na závěr malé povzbuzení 
z kuchyně: letos bude masitý chod 
skutečně z jehněčího.

Pavel Zvěřina a Jiří Votoček

Pozvánka na 
sederovou večeři 

Foto: Martin Kudláček

Šmoulí přífarní tábor
Šmoulové se už moc těší na 
všechny děti ve věku 4 – 6 let! 

Na šmoulím přífarním tábo-
ře budeme na faře v Kunštátě 
šmoulovat každý den od rána až 
do odpoledne 
ve šmoulo-
vatém termí-
nu 19. – 23. 
8. 2019. Přihlášky nalezne-
te v Kunštátě i v Sebranicích 
v kostele. Vyšmoulené přihlášky 
odevzdejte o. Petru Košuličovi 
nebo Markétě Kudláčkové. Cena 
šmoulí 600,- Kč. 

Více informací našmoulí Mar-
kéta Kudláčková, 736 210 561, 
kudlackova.market@seznam.cz.

Jsi někdy tak trochu Mlsoun 

a rád by sis připravil něco šmou-
lovatě dobrého? Parádíš se jako 
Fešák a přitom si nenecháš ujít 
příležitost být jako Šprýmař? 
Rád bys byl šikovný jako Ku-

til nebo tvoříš 
jako Malíř? 
Spolu se všemi 
Šmoulinkami a 

Šmoulíčky tě bereme do party!
Příležitost v naší prázdninové 

šmoulí vesničce však dostanou 
také všichni Lenochové, Neši-
kové, Mrzouti i Fňukalové. Snad 
se nám s pomocí Taťky Šmouly 
podaří vyzrát na Gargamela a 
jeho nedobré plány. Ani on, ani 
Azrael nás jistojistě nedostanou 
do svých spárů!

SEDEROVÁ VEČEŘE
Středa 17.4. - mládež
Zelený čtvrtek 18.4.
na faře v Sebranicích

po skončení mše svaté

Je sobota 16. března a v průjez-
du fary je neobvykle rušno. Ne, 
neprobíhá jarní úklid, ale právě 
začíná děkanátní setkání mládeže. 
Téměř čtyřicet účastníků obdrží 
kartičku se jménem a zamíří do 
kostela. Zde už na nás čeká Lucka 
z Drnovic, která se s námi podělí o 
své zážitky ze Světových dnů mlá-
deže se Svatým otcem v Panamě. 

Po dvaceti minutách zajímavé-
ho vyprávění se rozdělíme do pě-
tičlenných skupinek a hlavní část 
programu může začít. Všechny 
skupinky si postupně vyzkouší tři 
různé aktivity. Ve farní klubovně 
převádíme jednotlivá zastavení 
křížové cesty do dnešní doby a 
následně z nich sestavujeme živé 
obrazy. I na druhém stanovišti 
vytváříme vlastní křížovou cestu, 
tentokrát však své myšlenky, díky 
a prosby přenášíme na papír. Tře-
tí úkol už je spíše odpočinkový. 
Společně vyrábíme náramkové 
desátky, protože Panna Maria patří 
k nejdůležitějším postavám postní 
doby.

Vyvrcholením programu je 
křížová cesta. Během dvouhodi-
nového putování okolím Kunštátu 
připevňujeme na velký kříž různé 
předměty symbolizující jednotlivá 
zastavení – hřebíky jako ukřižová-
ní, sladkosti, víčka od piv a kous-
ky klávesnice jako (naše) pády… 
Každé zastavení také doprovází-
me svými texty a živými obrazy. 
Společná modlitba v hřbitovním 
kostele krásně zakončí naši pouť i 
celý den. Bohu a všem organizáto-
rům velké díky!

Alžběta Lepková

Postní děkanátní 
setkání mládeže

• Noc kostelů - 24. května. 
Předběžný program: koncert 
Tacet + hostující sbory (cca 1 
hodina).  Pan Křepela – před-
náška na téma Hřbitov. Pro-
hlídka věže, občerstvení na 
faře.  

• Hledají se ochotní farníci 
pro tyto oblasti:

farní kronika, péče o finan-
ce, správce hřbitovního kostela 
sv. Ducha, pomocný kostelník 
na všední dny pro farní kostel.

Další setkání PFR bude 
6. dubna v 9.00 na faře, potom 
ve středu 8. května v 18.00.

Alena Hladilová
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Bible a my?
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co nás čeká
POUŤ NA VIGILII 

KVĚTNÉHO PÁTKU DO 
SLOUPU - 11. dubna
17:15 modlitba růžence

18:00 mše sv.
příležitost ke sv. smíření 

před mší sv.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ 
MLÁDEŽE BRNO

Sobota 13.4.
7:15 autobus směr Brno 
zastávka u MěÚ Kunštát
7:20 autobus směr Brno, 

zastávka v Sebranicích u fary
9:00 zahájení Brno katedrála

VELIKONOCE
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VÝLET DĚTÍ 
1. SV PŘIJÍMÁNÍ

 Sobota 27.4.

POUŤ HASIČŮ 
KE SV. FLORIÁNOVI

Neděle 28.4.
11:00 mše sv. Kunštát

SV. JOSEFA DĚLNÍKA
Středa 1.5.

17:00 mše sv. na zámku 
v kapli

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
3. května

17:00 sv. smíření
18:00 mše sv. a adorace + 

svátostné požehnání

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
4. května

7:30 růžencová pobožnost
8:00 mše sv.

HLAVNÍ POUŤ KE 
SV. STANISLAVOVI

5. května
8:00 mše sv. za farníky

11:00 mše sv. celebruje bis-
kup Pavel Konzbul, setkání 
farnosti s otcem biskupem

ŽEHNÁNÍ KOL
A  MOTOREK

Neděle 12.5.
po mši sv. v 11:00

To je otázka v katolických kruzích 
spíše provokativní než obvyklá. 
Ruku na srdce – kdo z nás má tuto 
knihu denně v ruce? Pokud někdo 
ano, jistě mi dá za pravdu, že to není 
jednoduché čtení. Přesto obsahuje 
to nejpodstatnější pro náš život – co 
Bůh skrze proroky, básníky i apošto-
ly sděluje každému z nás. Radostnou 
zprávu o vykoupení… 

Aby si už děti vypěstovaly k této 
„knihovně“ v jednom svazku aktivní 
vztah, pořádá každoročně Základ-
ní škola Marušky Kudeříkové ve 
Strážnici soutěž „Bible a my“ pro 
děti a mládež. V základním kole pan 
farář nebo učitel rozdá dětem písem-
ný test na určité téma, které si děti 
mohly samy doma připravit – letos 
to byla biblická postava Abrahama 
pro nejmladší, starší děti prokazova-
ly znalosti Ježíšových podobenství, 
ještě starší měli za úkol znát cesty 
apoštola Pavla podle Skutků apoštolů 
a ti nejstarší (do 19 let) pak měli znát 
postavu Mojžíše a knihu Exodus. 
Po základním kole (vloni 6,5 tisíce 
dětí) soutěží nejšikovnější děti z jed-
notlivých děkanátů a pak už je celo-

státní kolo, kde si měří síly ti nejlepší 
z nejlepších. Letos se asi 120 dětí 
sešlo v aule Biskupského gymnázia 
v Brně. Jejich řady roztřídil vstupní 
test znalostí (opět podle věku). Pak 
cca šest nejlepších ve finále dostá-
vá těžké otázky nejen ze zadaného 
tématu. A pokud má někdo stejný 
počet bodů, pak rivalové soutěží ve 
dvojici mezi sebou ve vyhledávání 
úryvků z Bible na čas. 

Od nás z Kunštátu se vypravila 
Maruška Davidová, Berenika Lep-
ková a Kryštof Kintr. Maruška byla 
na výborné 6. příčce z 30 nejmladších 
účastníků. Berenika soutěžila v kate-
gorii asi nejsilněji obsazené. Skončila 
12. z 37 soutěžících. Mezi nejstarší 
účastníky se probojoval Kryštof Kin-
tr. Z první příčky ho shodila úplně 
základní otázka, kterou soupeř zvlá-
dl v kratším časovém limitu  - najít 
v Bibli místo, kde je věta: „Ale tento 
člověk byl skutečně Syn Boží!“ Kdo 
z vás to zvládne do minuty, vyhrál! 
Děkujeme všem, kdo se do soutěže 
zapojili organizačně nebo účastí a 
doufáme, že někdo z Kunštátu nebu-
de chybět ani příští rok.                   -ik-

Se začátkem postní doby od-
startovala nová aktivita pro 
děti. Na nedělní „hrubé“ mši 
svaté se mohou děti účast-
nit katechezí v době kázání. 
S dětmi probíráme příběh 
z evangelia,  vysvětlujeme si 
neznámá slova, přibližujeme 
život Izraelitů, upozorňujeme 
na zvláštnosti kraje i doby. Po-
máháme si obrázky i zjedno-
dušeným divadýlkem. Naším 
cílem je převyprávět dětem 
příběh jejich jazykem. Zbyde-
-li čas, povídáme si o situacích 
v životě našich dětí dnes.

Do sakristie zveme děti 
zhruba od tří let do druhé tří-
dy, necháváme ale na rodičích, 
zda přijdou i s dětmi mladšími 
nebo pošlou děti starší. Bude-
me se snažit udržet povídání 
na jednoduché úrovni, aby 
bylo pochopitelné i pro před-
školáky.

Zároveň hledáme posily 
z řad dospělých, které by nás 
zastoupily v době našich ob-
časných výletů. Pokud se naše 
práce osvědčí, rádi bychom se 
dětem věnovali i v době veli-
konoční a dále.
Jaromír a Kateřina Kintrovi

Nedělní katecheze 
na hrubé

Uprostřed křižovatky ulic Brněnská 
a Nová stál od roku 1832 Bílý kříž. 
V 80. letech byl přestěhován asi o 
12 metrů mimo vozovku a opraven. 
Na kříži jsou zachovány nápisy: 
O Vy všichni kteříž tudyto jdete ces-
tou rozpomeňte se na předešlé dny. 
CER. 112.E. Na památku zachování 
od cholerowé rány MDCCCXXXII.

Na křižovatce cesty na Podchlumí 
a ulice V Lávkách stojí litinový 
Červený kříž, který na svoji opra-
vu ještě čeká.

Bohužel se nepodařila zjistit 
data o jeho historii.

Text a foto
Alois Havelka

Za celou redakci jsme rádi, že 
někdo zareagoval na naši výzvu 
v únorovém Okně. Přihlásil se to-
tiž pan Alois Havelka s fotografie-
mi a popisem křížů na Kunštátsku. 

V následujících číslech otiskneme 
zhruba třicítku těchto výrazných 
či nenápadných křížků z našeho 
okolí. Panu Havelkovi děkujeme 
a těšíme se na spolupráci.

Uvědomujeme si, že jsou v na-
šich řadách i farníci, kteří do 
kostela nemohou ze zdravot-
ních či jiných důvodů pra-
videlně každou neděli přijít. 
Pokud o někom takovém víte 
a myslíte si, že by stál o pra-
videlný přísun informací v po-
době farního zpravodaje Okno, 
můžete zatelefonovat jáhnu 
Markovi (tel. 736 529 266) a 
domluvit se s ním na doručení 
Okna přímo do schránky.

Okno pro všechny

DĚKANÁTNÍ POUŤ 
VŘESICE

středa 8. května
pěší putování k připomínce 

blahoslaveného
P. Engelmara Unzeitiga

14:00 mše sv.
15:30 divadelní představení

Kunštátské kříže známé i neznámé


