
12. a 13. října navštívil naši 
farnost vojenský kaplan To-
máš Mlýnek, aby nám před-
stavil projekt, kterému věnuje 
svoje úsilí (a troufám si tvrdit i 
srdce) – pomoc české nemoc-
nici v keňské vesnici Itibo. 

O otci Tomášovi jsme vy-
pátrali, že se narodil se v roce 
1978 v Ostravě, od roku 2005 
je katolickým knězem. Jáhen-
skou službu začal v Kobeři-
cích, pak působil jako farář 
v několika farnostech ostrav-
sko-opavské diecéze. V roce 
2012 prošel armádní kurz zá-
kladní přípravy a od té doby je 
vojenským kaplanem. Sloužil 
jak na území České republiky, 
tak v Afghánistánu. Jeho cesta 
ke kněžství nebyla jednodu-
chá, ale jsme rádi, že na ní do-
sud vytrval. 

Mluvil o tom, jak v roce 
2006 vznikla a od té doby fun-
guje nemocnice v africkém 
Itibu. Lékařská služba je v ní 

hrazená pouze z darů. Péči 
o pacienty zajišťují lékaři a 
studenti medicíny z ČR. Další 
tři měsíce je vystřídají místní 
vyškolení dobrovolníci, než se 
zase připraví česká mise. Le-
tošní léto do tamní nemocnice 
zavítala i naše farnice Petra 
Mokrošová, absolventka 3. lé-
kařské fakulty UK. Ta se jako 
dobrovolník zúčastnila měsíč-
ní odborné stáže. V některém 
z budoucích čísel bychom s ní 
rádi uvedli rozhovor. Ročně 
tu ošetří 13,5 tisíce pacientů, 
poskytuje se tu očkování, po-
rodní a poporodní péče i další 
potřebné výkony. Otec Mlý-
nek přicestoval nejprve pod 
záštitou humanitární organi-
zace Adra, aby upevnil vazbu 
s místními, brzy se však zapo-
jil do dalších organizačních a 
podpůrných činností, v nepo-
slední řadě ve shánění financí 
na provoz nemocnice. 

Beseda s otcem Mlýnkem 

večer 12. října u nás ve far-
nosti přilákala pouhých sedm 
účastníků, kteří ovšem neli-
tovali ani vteřiny, kterou na 
zajímavém setkání prožili. 
Naštěstí srdce kunštátských 
farníků nezůstala kamenná, a 
tak se ve sbírkách při neděl-
ních bohoslužbách nasbíralo 
zhruba 30 tisíc korun. Pán Bůh 
zaplať všem dárcům, kterým 
není lhostejné utrpení lidí, kte-
ří na odborné lékařské ošetření 
musí čekat tři měsíce bez jis-
toty, že vůbec přijede někdo, 
kdo by pomoci uměl (lékaři se 
různě střídají a všichni nemo-
hou umět všechno). O to víc 
můžeme být vděční i radostní, 
že se máme dobře. A umíme se 
o to rozdělit. Bohu díky.

Pokud byste rádi znovu 
pomohli, potřebné informace 
naleznete na www.itibo.cz/
podporte-itibo. Číslo účtu je 
555636555/0300, var. s. 151

Irena Kintrová
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slovo otce Petra
Listopad je měsíc, který za-
hajujeme slavností Všech 
svatých a vzpomínkou na 
všechny zemřelé a zakonču-
jeme obvykle slavností Ježí-
še Krista Krále, kterou končí 
liturgický rok. Hned vzápětí 
nastává advent. Čas mezi tě-
mito svátky můžeme prožít 
různě. Obchody nalaďují ne-
jen sortiment, ale i výzdobu 
na Vánoce. Lidé, kteří nejsou 
věřící, už mají také jakýsi 
předvánoční čas. Co máme 
my křesťané? Vánoce jsou 
ještě za dlouho, a i když se 
nás dotýká ten shon kolem 
nás, přesto ještě cítíme, že 
Vánoce a předvánoční čas 
není. V tomto období se nás 
má dotknout vědomí, že Bůh 
stále vládne tomuto světu. 
O „Dušičkách“ jsme upozor-
něni na skutečnost, že všichni 
svatí a i naši zemřelí jsou stá-
le živí a jsme s nimi spojeni 
skrze most lásky. Ježíš staví 
most života, lásky, pravdy, 
spravedlnosti, milosti a po-
koje, aby spojil světy. Světy 
živých spojených s Bohem 
ve všech dobách a místech. 
Tímto mostem je jeho kříž. 
Křížem vládne Ježíš celému 
kosmu – tedy všem světům, 
dimenzím, časům a dobám. 
Jeho kříž propojuje vše živé 
s jejich tvůrcem. Křížem 
proniká vše. Tento čas je ra-
dostným vědomím, že Bůh je 
zde a je s námi. Vstupuje do 
světa a přichází ho obnovit a 
naplnit. Radostné očekávání 
příchodu pravého Boha a na-
šeho Pána Ježíše Krista a jeho 
království: království pravdy 
a života, království svatosti a 
milosti, království spravedl-
nosti, lásky a pokoje. Krásný 
čas plnosti.

P. Petr Košulič

Misijní setkání s otcem Mlýnkem

ROZLOUČENÍ JE NÁŠ ÚDĚL, 
SHLEDÁNÍ NAŠE NADĚJE

Hřbitov na Lipce se začátkem listopadu stává místem setkání celé farnosti - pozemské i té na věčnosti.
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AnketaKunštátské kříže známé i neznámé - 6. část

Benefiční koncert 
pro Mary‘s Meals

Kříž (obr. vlevo) před kaplí Pan-
ny Marie Sněžné v Sychotíně, 
postavený roku 1829, je nej-
starším křížem na Kunštátsku. 
Datum 1883 je rokem postave-
ní kaple. Nápis na soklu kříže: 
„1829 F N.R.“

Mramorový kříž (obr. vpra-

vo) před kaplí v Hlubokém. Ná-
pis na kříži: „Ježíši Kriste spa-
siteli můj, v Tebe věřím v Tebe 
doufám, Tebe nejvýš miluji, 
pod ochranu Tvou odporoučím 
tělo i duši svou! Postaven nákla-
dem obce HLUBOKÉ 1882“

Alois Havelka

V neděli 20. října v podvečer 
v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Sebranicích proběhl Be-
nefiční koncert pro MM. Pozvá-
ní přijali i manželé Karel a Lucy 
Nečesalovi, kteří jsou zakladatelé 
české centrály Mary‘s Meals síd-
lící v Brně.

Na koncert se dostavilo mno-
ho lidí a také rodin s dětmi, takže 
nálada byla láskyplná a „švitoři-
vá“. Některé děti samy našetřily 
a přinesly částku 421,- Kč, což 
je obnos potřebný pro nasycení 
jednoho dítěte na celý školní rok. 
To mnohým do očí vehnalo slzy 
dojetí. Lidé starší generace při-
cházeli i o berlích, jen aby mohli 
přispět na dobrou věc. 

Všichni zúčastnění plynule 

30. výročí svatořečení Anežky České
Svatá Anežka se narodila kolem 
roku 1211 jako dcera českého 
krále Přemysla Otakara I. Moh-
la se stát manželkou několika 
významných evropských stát-
níků, místo toho ale 
zvolila dobrovol-
nou chudobu a péči 
o potřebné. S po-
mocí svého bratra 
Václava I. založila 
v Praze první kláš-
ter františkánů a 
klarisek, do něhož 
sama vstoupila a 
stala se jeho před-
stavenou. Celý 
svůj život zasvětila 
službě nemocným, 
starým, sociálně 
slabým a vylouče-
ným. Proslula mi-
losrdenstvím a již 
současníci ji pro její dobrotu 
označovali za svatou.

Svatořečena byla však až 
více než 700 let po své smrti, 
12. listopadu 1989 papežem Ja-
nem Pavlem II. Hlavní organi-
zátoři tehdejší pouti předpoklá-
dali, že přijede jenom pár dobře 
prokádrovaných „poutníků“. 
Nakonec se svatořečení účastni-
lo až 10 tisíc Čechů, jimž úřady 
v rozporu s dosavadními zvyk-
lostmi umožnili cestu do Itálie. 

Poutníky vedl kardinál Franti-
šek Tomášek a bohoslužbu pře-
nášela Československá televize. 
Se svatou Anežkou je spojová-
no proroctví, že tehdy, až bude 

svatořečena, bude 
v Čechách koneč-
ně dobře. Kanoni-
zace svaté Anežky 
přinesla obrovskou 
naději, která se už 
za pár dní naplnila 
v převratných lis-
topadových událos-
tech, které přinesly 
naší zemi svobodu.

Letos v listopa-
du, přesně 30 let po 
této události, chys-
tají věřící z celé 
země pouť do Říma 
jako poděkování za 
dar svobody s pros-

bou za duchovní obrodu naší 
země.  V jejím programu budou 
mše svaté v hlavních římských 
bazilikách za účasti českých a 
moravských biskupů a v rámci 
středeční generální audience se 
poutníci setkají také s papežem 
Františkem. Dle slov biskupa 
Jana Vokála, naděje v mnoha 
sférách společnosti poněkud 
pohasíná a pouť by měla přispět 
k její obnově.

Helena Videmanová

1) Co pro mě znamená 30 let od 
sametové revoluce?
2) Co pro mě znamená svoboda?

1) Vděčnost, radost, spokojenost. 
2) Možnost se rozhodnout podle 
svých představ. Mít sny, které můžu 
opravdově naplnit a jít si za nimi.  

Dominika Čechová

1) Dnes se mi vybaví slova Josefa 
Pekaře z roku 1925, která jsem sly-
šel před pár dny od Jiřího Grygara: 
„Smysl českých dějin je, že Čechové, 
kdykoli se dopracovali vysoké úrov-
ně svobody a samostatnosti, podvráti-
li sami obojí vzápětí nedostatkem ro-
zumné umírněnosti. A to jak v oboru 
života politického, tak duchovního.“ 
2) Beztrestně věřit čemu chci, bez-
trestně myslet a mluvit o čem chci, 
nebát se.                        Dominik Lepka

1) Znamená to pro mě novou šanci 
pro náš národ a taky osobní výzvu. 
Vždyť revoluci tehdy rozhýbali mladí 
lidé, studenti jen o trochu starší než já. 
Dokázala bych taky najít odvahu a vy-
jít do ulic vybojovat si svoji svobodu? 
2) Svoboda pro mě znamená, že se 
můžu rozhodovat sama za sebe a nést 
následky svých rozhodnutí. Že se ne-
musím bát.                  Alžběta Lepková

1) Znamená to pro mne relativně 
dlouhou dobu, kdy můžu svobodně 
projevit svůj názor a veřejně prakti-
kovat svoji víru, aniž bych byl ozna-
čen za škůdce společnosti, případně si 
vynesl nějaký postih či šikanu. Jsem 
vděčný za to, že jsem se narodil do 
svobodné země. Stále to není ve světě 
samozřejmost.                  Kryštof Kintr 

2) Když se nemusím na něco vázat 
nebo něčím řídit. Nikdo mi nerozka-
zuje a neřídí můj život.          Vít Olšan

2) SVOBODA je pro mě dost důležitá 
věc. Vlastně nikdy jsem NEsvobodu 
nezažila a o to hůř si asi dokáže moje 
generace svobody vážit. O událos-
tech, co se staly předtím, než jsme se 
narodili, se učíme ve škole, ale mys-
lím že nikdo si plně neuvědomuje, co 
to vlastně všechno obnášelo. Myslím, 
že i hlavní účel dějepisu je ten, že si 
máme připomínat ty špatné události, 
aby se znovu už nikdy neopakovaly...
včetně připomínky na svobodu.   

Anežka Hladilová

Anketu připravil a mladých se ptal 
Václav Líkař

sebráno ...
Mydýlka pro 
Mary´s Meals
První říjnovou sobotu se nás 
v Sebranicích na faře sešlo 
několik děvčat a kluků. Venku 
pršelo, takže jsme měli ales-
poň jasný plán na jinak unudě-
né odpoledne.

Pozvala nás paní Lenka 
Čechová, abychom společně 
vyráběli mýdla, která se pro-
dávala v sebranickém kostele 
na benefičním koncertě pro 
Mary´s Meals.

Nápad to byl zajímavý, 
stejně jako celý výrobní pro-
ces. Nejdříve jsme rozkrájeli 
mýdlovou hmotu, nechali ji 
rozpustit, ovoněli a obarvili ji. 
V mezičase jsme do formiček 
různých tvarů chystali von-
né nebo okrasné květy a poté 
jsme opatrně (abychom se ne-
spálili) tyto formičky plnili. 
Pak už se jen čekalo, až my-
dýlka ztuhnou a my uvidíme 
výsledek našeho snažení.

Myslím, že se můžeme po-
chválit. Vše dopadlo na jed-
ničku. Mýdel různých barev, 
tvarů a vůní jsme vytvořili 
opravdu hodně. Ostatně, kdo 
přišel na koncert, mohl sám 
posoudit a zakoupením přispět 
na dobrou věc.

Jana Paulíková
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VÝROBA ADVENTNÍCH 
VĚNCŮ NA FAŘE

Sobota 23.11. v 10:00
Prodej proběhne v neděli 24.11. 

po mši sv., výtěžek bude věnován 
na podporu Norberta Erigy 

(Adopce na dálku). Pokud máte 
k dispozici větve (jedle, borovice, 
thuje, buksus) můžete je v týdnu 
před tvořením přinést na terasu za 

farou. Děkujeme.

Poděl se s námi o zážitek z kon-
certu pro Mary‘s Meals.

Miloslava Čechová, dobro-
volnice: Koncert byl moc krásný, 
takové „předadventní“ potěšení 
z krásné hudby, zpěvu, ze setkání 
a také dobrý pocit z toho, že bylo 
pomoženo tam, kde je to nejvíce 
potřeba. Krásné a povzbudivé bylo 
také svědectví Lucy. Byl to další 
důkaz Boží lásky a pomoci nám, 
obyčejným lidem.

Barbora Čechová, zpěvačka: 
Koncert byl úžasný, zejména z po-
hledu posluchače to byl jedinečný 
zážitek. Koncert byl 
v rámci hudebních vy-
stoupení velice různo-
rodý a myslím, že kaž-
dý posluchač si v něm 
přišel na své. Mě nej-
více dojalo vystoupení 
Domči, která na housle zahrála 
skladbu Largo. Nejedna babička 
měla slzy v očích a musím říct, 
že já také. Z pohledu účinkujícího 
to už takový „relax“ nebyl. Byl to 
nezvyk zpívat tváří k publiku, vět-
šinou stojíme na kůru a lidé jsou 
k nám otočení zády, ale myslím, 
že jsme to zvládli výborně. Pocit, 
že svým vystoupením můžete ně-
komu pomoct, je krásný. Leňa Če-
chová má můj veliký obdiv, že se 

do takové akce pustila a doufám, 
že takových událostí bude ještě 
spousta.

Milada Hladilová, účastnice 
koncertu: Na koncert pro Mary‘s 
Meals jsem přišla na pozvání ka-
marádky, která je již více jak rok 
dobrovolnicí a díky ní vím více 
o této úžasné organizaci a celém 
tomto krásném díle. Proto jsem 
vůbec neváhala a pozvání přijala. 
Atmosféra celého koncertu byla 
úžasná, skoro nepopsatelná. Krás-
né melodie a zpěv se nesly sebra-
nickým kostelem a nebylo pochyb 

o velké radosti účinku-
jících a všech, kdo na 
koncert přišli. Je krás-
né, že i v dnešní uspě-
chané době se najdou 
lidičky, kteří nezištně 
a ochotně pomůžou.  

Tento koncert byl toho krásným 
důkazem.

Dominika Čechová, zpěvačka 
a houslistka: Byla jsem nesmírně 
vděčná za to, že můžu tímto způ-
sobem podpořit projekt Mary‘s 
Meals a stát se tak jeho součástí.  
Přinášelo mi velkou radost vidět 
ostatní, že si nás přišli poslechnout 
a strávit tak svůj volný čas. Cítila 
jsem nádhernou Boží přítomnost.

Připravila Lenka Čechová

Farnost se shromáždila
V neděli 6. října v podve-
čer jsme se sešli na farním 
shromáždění, abychom se 
dozvěděli, jak si jako farnost 
stojíme nejen ekonomicky a 
jaké máme výhledy do dnů 
budoucích. Nejprve nás pan 
farář seznámil se zajímavý-
mi statistickými údaji roku 
2018 – například křtů bylo 
14, svatba jedna, pohřbů 7, 
tři děti přijaly první svaté při-
jímání a do náboženství na 
faře chodilo celkem 10 dětí 
různého věku. Výdaje ve výši 
něco málo přes 600 tis. Kč 
převýšily příjmy, které byly 
zhruba 550 tis. Kč. Příjmy 
byly tvořeny zejména neděl-
ními sbírkami a získanými 
dotacemi. Největší položkou 
ve výdajích byly stavební in-
vestice, díky nimž se podařilo 
opravit střechy nad předsíní a 
zákristií kostela. Vedle toho 
probíhala řada drobných pra-
cí, které kostel, faru i okolí 
zkrášlují a zpříjemňují. Ke 
zlepšení uživatelského kom-
fortu účastníků bohoslužeb, 
zejména pak ministrantů, jistě 
přispělo zasazení okna mezi 
kostelem a oratoří. Ve spolu-
práci s muži naší farnosti byla 
obcí Sebranice opravena Boží 
muka na cestě ke hřbitovu. 
Obec také zabezpečila sečení 
trávy kolem fary a kostela a 
očištění kamenného prostran-
ství za farou.

Společenský život farnosti 
obohatil farní ples a karneval 
pro děti. Již tradičně pak pro-
běhla křížová cesta, tentokrát 

směrem Kunštát – Sebranice. 
Velikonoční období zpestřily 
sederové večeře pro mládež i 
pro dospělé. Děti v nábožen-
ství si užily oblíbené zakonče-
ní školního roku s táborákem. 
Proběhly farní tábory pro 
mladší a starší děti, přífarní 
tábor pro ty předškolní a bě-
hem roku několik sobotních 
setkání pro děti. Výborně se 
vydařil farní den, a to včetně 
vymodleného počasí. Poprvé 
se u nás v obci konala Tříkrá-
lová sbírka, která měla výteč-
ný ohlas, nejen mezi občany, 
ale zejména mezi dětskými 
koledníky. Průběžně probíhá 
doplňování farní knihovny, 
odkud si pak budete moci 
knihy zapůjčit nejen na faře, 
ale i domů. 

Mezi nejbližšími událost-
mi, které nás nyní čekají, je 
výroba adventních věnců 23. 
listopadu, předvánoční od-
poledne pro děti 7. prosince, 
Tříkrálová sbírka v neděli 
5. ledna, farní ples 11. led-
na a farní karneval 2. února.  
Z velkých akcí se v příštím 
roce chceme zaměřit na fi-
nanční přípravu opravy věže 
kostela, kdy předběžná kalku-
lace projektu počítá se sumou 
přes 4 mil. Kč. Snahou je vy-
užít možné dotační tituly od 
kraje a státu, oslovit obce naší 
farnosti, ale také hledat další 
zdroje. Souhrnně se tedy dá 
říci, že nápadů je hodně a plá-
ny jsou bohulibé, tak se mod-
leme, ať se nám i nadále daří! 

Eva Škrabalová

ADVENTNÍ 
ODPOLEDNE PRO DĚTI

Sobota 7.12.
od 14:00

Něco krásného si
vytvoříme,

něco zábavného si
zahrajeme

 a pěkné chvilky
 prožijeme!

 Všechny děti zvány.

spolupracovali a celá akce pro-
běhla, díky skvělé organizaci a 
nadšení, v duchu radosti, elánu a 
vděčnosti. Velké poděkování pa-
tří všem vystupujícím, kteří hráli 
a zpívali bez nároku na honorář, 
jmenovitě Schola Sebranice pod 
vedením Kristýny Čechové, Do-
minika Čechová -  housle, Dag-
mar Lžíčařová - klavír, pěvecký 
sbor Carpe diem Letovice pod 
taktovkou sbormistra Karla Pe-
cháčka. Velké díky patří všem 

dobrovolníkům, pomocníkům, 
dětem, maminkám a panu faráři 
Košuličovi. Všichni s nadšením 
pomáhali a podíleli se na skvě-
lém průběhu koncertu. Velké díky 
také všem dárcům, díky vám mů-
žeme udělat svět zase o kousek 
lepším a nakrmit hladové děti. 
Částka, kterou dárci věnovali, 
bude známá za měsíc, kdy orga-
nizace rozpečetí pokladničku na 
krajském úřadě v Brně.
Šárka Magdová a Lenka Čechová
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co nás čeká
SVATOHUBERTSKÁ 

MŠE
Sobota 16.11.

 17:00 ve farním kostele

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE

Neděle 24.11.
konec liturgického roku

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
MISIJNÍ JARMARK

1. prosince
výtěžek bude použit pro 

adopci na dálku 
a kněze v Bulharsku 

probíhat bude po mši sv.

1.-3. ADVENTNÍ NEDĚLE
1.12. , 8.12. , 15.12.

17:30 nešpory
18:00 adventní kavárna

RORÁTY
Sobota 7.12. v 7:00

Čtvrtek 12.12. v 6:00
Sobota 21.12. v 7:00

lampy s sebou!

PŘEDVÁNOČNÍ 
SVÁTOST SMÍŘENÍ

Neděle 22.12.
Sebranice 14:00 - 16:00
Kunštát 16:00 - 19:00

ŠTĚDRÝ DEN
Úterý 24.12.

12:00 živý betlém
22:00 Slavnost Božího narození

SLAVNOST BOŽÍHO 
NAROZENÍ

Středa 25.12.
8:00,11:00 mše sv. v Kunštátě

9:30 mše sv. v Sebranicích

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
Čtvrtek 26.12.

8:00 mše sv. v Kunštátě
9:30 mše sv. v Sebranicích

SVÁTEK SV. JANA
Pátek 27.12.
18:00 mše sv.

SVÁTEK SV. RODINY
Neděle 29.12.

obnova manželských slibů

Při sčítání farníků v roce 2016 
se v Kunštátě zúčastnilo ne-
dělní bohoslužby 350 farníků, 
v Sebranicích 150. Letošní 
čísla jsou zatím jen orientační: 

320 Kunštát a 120 Sebranice. 
Je třeba mít na paměti, že je to 
jen jakási sonda. Jedna nedě-
le v roce není reprezentativní 
vzorek.                               -pk-

Sčítání farníků

Krabice od bot
I v letošním roce bychom se 
chtěli zapojit do projektu na-
zvaného „Krabice od bot“ a 
poprosit vás o pomoc při ob-
starávání vánoční nadílky pro 
uživatele denního stacionáře 
Emanuel v Doubravici.  Ve 
stacionáři žijí lidé se středně 
těžkým až těžkým mentálním 
postižením, kombinovaným 
postižením a s poruchami au-
tistického spektra, o které se 
nemohou postarat rodinní pří-
slušníci.

Opět budou vytvořeny kar-
tičky s přáními 9 klientů. Vy se 
můžete postarat o nákup dárků 
a jejich zabalení do úhledného 
balíčku. Kartičky si můžete 
vyzvednout 24. listopadu po 
ranní mši svaté. Na koho by se 
kartička nedostala, ale chtěl by 
přispět na provoz stacionáře 
Emanuel, může nakoupit po-
vlečení na zip, ručníky, osuš-
ky, prostěradla nebo papíry do 
tiskárny. Další možností je i 
finanční příspěvek, za který 
by vedoucí střediska obstara-
la oblečení denní potřeby pro 
svoje klienty (ponožky, spodní 
prádlo, tepláky, mikiny, trička, 
pyžama). Dárky i finanční pří-
spěvek se budou vybírat v ne-
děli 15. prosince.  

Helena Videmanová

Svatováclavský turnaj - ohlédnutí za koncem září

Po dvou letech se podařilo uspo-
řádat tradiční Svatováclavský 
turnaj na farním hřišti v Kunštá-
tě. Mimo již tradičních účastníků 
ze Sebranic a z Rozseče se letos 
poprvé turnaje zúčastnil tým 
z farnosti Letovice. Turnaj se 

letos konal v neděli 29. září. Se-
branický tým porazil své soupeře 
rozdílem třídy a odvezl si pohár 
pro vítěze. Po vyrovnaných zá-
pasech na druhém místě skončil 
tým z Rozseče a na třetím skon-
čili domácí, nováček z Letovic si 

odvezl čtvrté místo. Počasí přálo 
sportovcům i divákům, hřiště 
bylo v perfektním stavu, za což 
děkujeme všem, kdo se zapojili 
do příprav, a tak jsme si mohli 
užít hezké sportovní odpoledne.

Michael Král

Misijní vyrábění na faře
Již tradičně jsme se jedno říj-
nové nedělní odpoledne se-
šli s dětmi na faře, abychom 
společně tvořili dekorativní 
výrobky. Letos jsme se kro-
mě vánočních přáníček pus-
tili také do výroby dřevěných 
svícnů a zdobení textilních 
tašek. Velké poděkování patří 
všem dětem, které s nadšením 

přiložily ruce k dílu. A protože 
jsme se letos sešli v opravdu 
skromném počtu, měly se co 
otáčet. Výrobky bude možné 
zakoupit na první neděli ad-
ventní po obou mších svatých 
a podpořit tak misijní aktivity, 
do kterých je naše farnost za-
pojena.

Jana Prudká


