
V naší farnosti je zvykem, že ne-
dělní odpoledne v době advent-
ní věnujeme setkání na faře, kde 
se něco dozvídáme. V letošním 
roce tomu nebude jinak. Celkem 
proběhnou tři setkání o 1., 2. a 3. 
neděli adventní. Poslední neděle 
je vždy věnována příležitosti ke 
svátosti smíření.

Letošní  adventní  kavárna 

bude  věnována  významu  jed-
notlivých částí mše svaté. Víte, 
co říká kněz, když se modlí po-
tichu? Víte, proč zpíváme „Be-
ránku Boží, Svatý, Hosana, Glo-
ria“ a co znamenají tyto zpěvy? 
A víte, proč kněz při mši svaté 
pokleká pouze třikrát? To vše a 
mnohé další se můžete dozvědět 
o každé neděli adventní. Začne-

me 1. neděli adventní 1. prosin-
ce v 17:30 společnou modlitbou 
nešpor a poté v kavárně při dob-
ré kávě anebo  svařáku budeme 
mluvit  právě  o  těchto  mnohdy 
temných  a  neznámých  zákou-
tích  naší  liturgie. A  věřte  nebo 
ne,  vždycky  se  dozvíte  něco 
nového.

P. Petr Košulič
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slovo otce Petra
Otevírají  se nám dveře do ad-
ventu, období plného očekává-
ní.  Každý  asi  očekává  hodně 
od  lidí  i  od  Boha.  Očekává-
me  s  otevřeností  a  neklademe 
Bohu podmínky, co, jak a kdy 
bychom  chtěli?  V  letošním 
roce nás během adventu a doby 
vánoční bude doprovázet ikona 
Svaté Rodiny. Ptáte se jak? Od 
1. neděle adventní (1. prosince) 
až do svátku Uvedení Páně do 
chrámu  (2.  února)  bude  ikona 
Svaté  rodiny  trávit  vždy  něja-
ký čas v našich  rodinách. Čas 
v  rodině  může  být  a  má  být 
věnován  společné  modlitbě  u 
ikony. Je to pozvánka k setká-
ní.  Jak  se  svatou  rodinou,  tak 
i rodin mezi sebou. Ikona bude 
putovat takto: první den ji rodi-
na převezme, druhý den je den 
pro svatou rodinu. Třetí den ji 
rodina předá  jiné  rodině. Bylo 
by  velmi  prospěšné,  kdyby  se 

rodiny při předávání ikony spo-
lečně  modlily.  Je  to  naše  du-
chovní setkání s rodinou. Je to 
pozvání k modlitbě s rodinou i 
s rodinami. Zváni jsou všichni. 
Zapisovat se můžete (rodiny – 
manželé)  do  seznamu  v    kos-
tele.  A  nebojte  se  tak  vzácné 
návštěvy.  Pozvat  na  návštěvu 
faráře je mnohem horší…

P. Petr Košulič

Adventní nedělní kavárna

Sestry Tešitelky z Rajhradu spolu se společností INÉS Kunštát pořádaly 16. listopadu již tradiční mši 
svatou ke cti sv. Huberta.                           foto: archiv INÉS

Doba adventní je v našich přírod-
ních podmínkách spojena s kon-
trastem  temnoty  a  světla.  Dny 
jsou krátké,  tmavé večery i rána 
je  potřeba  prosvěcovat  světlem, 
abychom  se  dokázali  na  svých 
cestách  orientovat.  Do  tohoto 
temného  období  roku  zaznívají 
při  bohoslužbách  slova  Písma 
svatého, jež nás vybízejí k tomu, 
abychom  se  obrátili,  neboť  den 
se  přiblížil  (srov.  Řím  13,12), 
abychom se oblékli do výzbroje 
světla  a  kráčeli  v  Hospodinově 
světle po jeho stezkách (srov. Iz 
2,1 5), protože brzy přijde Spasi-
tel, který nás zachrání z temnoty 
našich hříchů. Máme obnovit své 

rozhodnutí  kráčet  za  Ježíšem, 
aby se mohl zrodit nejen v městě 
Betlémě, ale i v našem srdci.

Aktivita byla inspirována čte-
ními z 1. neděle adventní (cyklus 
A), kde se mluví o ochotě vyjít na 
cestu a změnit  svůj život. Hlav-
ním  motivem  jsou  stopy,  které 
připomínají  naši  ochotu  vyjít  za 
Ježíšem.  Obraz,  který  ze  stop 
vznikne,  je  symbolem  naděje. 
Spasitel  Ježíš  přináší  „světlo  do 
temnoty“.  I my můžeme, pokud 
budeme  chodit  po  Božích  ces-
tách,  přinášet  světlo  Boží  lásky 
do našeho okolí.

Najít  správnou  cestu  nám 
může  pomoci  i  letošní  adventní 

aktivita. Na každý týden jsou při-
praveny  úkoly,  rozdělené  podle 
věku do tří kategorií (předškolá-
ci, školáci, dospělí). Každý, kdo 
se  pokusí  úkol  splnit,  může  na 
nástěnku  přilepit  jednu  žlutou 
stopu, a pomoci tak prozářit stez-
ky  vedoucí  k  betlémské  chýši. 
Děti mohou přidat stopu navíc za 
účast na mši svaté.

Když se nás hodně zapojí, bu-
deme vidět, jak temnota ustupuje 
a přichází světlo nejen do tohoto 
obrazu,  ale  i  do  našeho  života. 
A může se stát, že i my budeme 
moci být takovým malým světýl-
kem Ježíšovy lásky pro ostatní.

Jana Prudká

Choďme po Božích stezkách
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Kunštátské betlémy známé i neznámé Dnešní fotografie již s předstihem 
probouzejí  vánoční  náladu.  Na 
snímku  vlevo  dole  je  zachycen 
tradiční  kunštátský  betlém,  kte-
rý  je  ve  vánoční  době  instalován 
v rudecké kapli. Byl pořízen v roce 
1940 za působení R. D. Jaroslava 
Šafáře  (snímek  vpravo  nahoře), 
opraven  1953  pány  Fialou,  Kra-
sickým a Trubákem  (za působení 
R. D. Františka Staňka). Původně 
byl  umístěn  (ještě  roku  1958)  na 
bočním  oltáři,  pravděpodobně  sv. 
Jana Nepomuckého (snímek vlevo 
nahoře). Tento oltář byl umístěn na 
pravé  straně  vítězného  oblouku, 
v místě dnešního sedesu a kříže. Na 
snímku vpravo dole je moduritový 
betlém se 150 figurkami, který naši 
farnosti  věnovala  výtvarnice  paní 
Zuzana Renčová v roce 1974 a je 
uložen ve farním depozitáři.

Alois Havelka, Vladimír Olšan

Ve čtvrtek 14. listopadu se sešla 
pastorační rada farnosti. Nejprve 
byly hodnoceny akce proběhlé či 
stále probíhající. Velmi pozitivní 
je, že 29 farníků se přihlásilo na 
přípravu k biřmování. Co se ne 
zcela podařilo, byla nízká účast 
na povídání o africké nemocni-
ci. Přišlo pouze 7 farníků, příště 
snad zvolit jiný den než sobotu. 
Bohužel stejný počet dětí přišel 
na farní misijní tvoření. 

O  většině  plánovaných  akcí 
se  dočtete  v  diáři  na  poslední 
straně.  Za  zmínku  stojí  násle-
dující akce, do kterých se může 
kdokoli zapojit. 

Hledají se zpěváci k doplně-
ní scholy k živému betlému na 
Štědrý den.  Pěvecká  zkouška 
proběhne  v  neděli  22.  prosince 
po ranní mši sv. Zájemci se mo-
hou hlásit Monice Lepkové. Ne-
bojte  se  a  přijďte  svým hlasem 

či  hláskem  podpořit  celé  před-
stavení, aby byl betlém opravdu 
živý. Diváků bývá hodně, zpěvá-
ků málo.

Během prosince a začátku 
ledna můžete na faru nosit 
ceny do tomboly na farní ples, 
který  proběhne  v  sobotu  11.  1. 
2020.

K  Vánocům  neodmyslitelně 
patří  betlém.  Ten  náš  kostelní 
stává v rudecké kapli, kam ho již 

několik  desítek  let  instaluje  ro-
dina  Vegerbauerova.  Děkujeme 
jim za jejich dlouhou a obětavou 
práci.  Letos  by  však  rádi  tuto 
službu  předali  někomu  jinému. 
Kdo by měl zájem, prosím, 
přihlaste se do půlky prosince 
panu farářovi.

Příští  schůzka  se  uskuteční 
23. ledna 2020. Neváhejte a po-
sílejte nám podněty.

Alena Hladilová

Pastorační rada

Ve čtyři hodiny ráno vládne v kun-
štátských  ulicích  naprostý  klid. 
Drobně mrholí, občas projede ně-
jaké auto, ale jinak – ticho. Možná 
to  bude  tím,  že  všichni  rozumní 
lidé ještě spí. Jen ti ještě rozumněj-
ší postávají v malém hloučku před 
farou.  Konečně  je  tu  autobus  a 
můžeme se nalodit. Tím máme od-
byté první dva zázraky – autobus 
přijel a my jsme nástup zvládli na 
110 % (je nás totiž o jednoho víc). 

Další zázraky se vrství po ces-
tě.  V  pořádku  se  k  nám  přidají 
poutníci  ze  Žďáru  i  z  Ostrova  a 
krátce po osmé dorazíme do Pra-
hy. Zázračně rychle projdeme bez-
pečnostními kontrolami a dokon-
ce máme v katedrále rezervovaná 
místa k sezení hned v přední části. 
V  deset  hodin  už  je  svatovítský 
chrám  plný  a  začíná  slavnostní 
mše  svatá. Mše  je  sloužena  jako 
poděkování  za  30  let  svobody  a 

především za svatořečení Anežky 
České.  Celebruje  bývalý  sekretář 
svatého  Jana Pavla  II.  a  emeritní 
arcibiskup  krakovský  Stanislaw 

kardinál Dziwisz.  
Celá mše je krásná a slavnost-

ní a slovo zázrak zaznívá v jejím 
průběhu  pořád.  Veliký  zázrak  se 
stal, když se papež rozhodl po té-
měř 700 letech Anežku svatořečit. 

Když mohlo z Československa do 
Říma přijet 10 000 poutníků, aby 
se  kanonizace  zúčastnilo.  Když 
pět  dní  nato  začala  v  naší  zemi 

revoluce.  Když  tato  změna  reži-
mu proběhla nenásilně, sametově. 
Když  během  mše  za  náš  národ 
prosili bývalí disidenti … 

Mše končí v poledne a do plá-
novaného  odjezdu  zbývají  čtyři 

hodiny.  Část  poutníků  se  vydává 
obdivovat  krásy  naší  stověžaté 
matičky. Asi  polovina  z  nás míří 
na  Letenskou  pláň.  Koná  se  tu 
demonstrace proti porušování de-
mokracie  v  naší  zemi.  Na  místě 
je úžasná atmosféra a vše probíhá 
v poklidu. Vystoupí stejní lidé jako 
dopoledne  v  katedrále  a  k  tomu 
ještě  mnoho  známých  osobností. 
Na Letné je shromážděno 250 000 
lidí, kterým není jedno, co se u nás 
děje. V roce 1989 jich tu ze stej-
ného důvodu stálo 500 000. To je 
taky zázrak, nemyslíte?

Domů se vracíme kolem osmé 
hodiny, všichni živí a zdraví. A já 
stále  žasnu  nad  tím,  jak  názorně 
mi  bylo  předvedeno,  že  zázraky 
se dějí. Neboť u Boha není nic ne-
možného...

Děkujeme  Kolpingově  rodině 
za organizaci zájezdu.

Alžběta Lepková

Zázraky se dějí
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sebráno v SebranicíchAdvent v kapse

Rok protekl  jako voda mezi 
prsty a je tu zase podzim. Blíží 
se  advent,  čas  přípravy  na 
narození Ježíška a s ním také 
přichází  naše  předadventní 
výroba věnečků. Už se stalo 
tradicí,  že  se  o  víkendu 
před  slavností  Ježíše  Krista 
Krále,  scházíme  na  faře 
v  Sebranicích  a  společně 
vyrábíme  adventní  věnce. 
Výrobky  následující  neděli 
prodáváme  za  dobrovolný 
příspěvek  na  adventním 

jarmarku  před  kostelem. 
Z  výtěžku  prodaných 
výrobků  sponzorujeme 
našeho  adoptivního  syna, 
devítiletého  Norberta  Erigu 
z Ugandy. A tak tomu bylo i 
letos. V klidné atmosféře fary 
se sešlo asi dvacet maminek. 
Pěkně  se  nám  pracovalo, 
při  koledách  a  vánočních 
písničkách.  Vyrobili  jsme 
asi  stovku  věnečků. Vnitřně 
nás  zahříval  svařáček, 
jehož  vůně  spojená  s  vůní 

větviček  tvořila  tu  pravou 
předvánoční atmosféru.
Chtěla  bych  touto  cestou 

poděkovat všem maminkám, 
které  přišly,  za  pomoc. 
Všem,  kteří  darovali  větve 
a  přírodní  ozdoby.  A 
také  všem,  kteří  přinesli 
občerstvení  a  přiložili 
ruku  k  dílu.  I  vám  štědrým 
dárcům!!!!  Ať  Vám  všem 
Pán  žehná  za  vaše  velké 
srdce!

Míla Čechová

V roce 2019 byla naší  far-
nosti  schválena  dotace 
z Jihomoravského kraje ve 
výši 35 tisíc korun na pro-
jekt „Pořízení materiálního 
vybavení  pro  rozšíření  ak-
tivit  v  rámci  víkendových 
setkávání  rodin“.  Zákla-
dem tohoto projektu je vy-
tvoření  farního  fotoalba. 
Kromě  stovek  digitálních 
fotografií,  které  jsou  k  vi-
dění  na  fotogalerii  Zone-
rama,  bylo  přetříděno  také 
mnoho  dalších  fotek  v  di-
gitální  či  tištěné  podobě, 
které poskytli sami farníci, 
za což jim patří velký dík! 
Vybráno  tak  bylo  asi  600 
fotografií,  které  společný-
mi  silami  mladší  i  starší 
generace umístíme do foto-
alb, a oživíme si tak vzpo-
mínky na doby minulé. 
Další  významnou  po-

ložkou  dotačního  rozpoč-
tu  jsou  sportovní  potřeby. 
(Nejen)  v  průběhu  nedělní 
farní  kavárny  tak  budou 
moci (nejen) děti a mládež 
využít  například  pétanque, 
fotbalové míče, šipky, bad-
minton, frisbee a další. Ka-
ždý  si  tak  snad  přijde  na 
své. 
Zakoupeny  byly  také 

knihy,  které  tak  rozšířily 
do  té  doby  skromnou  far-
ní  knihovnu.  Knihy  byly 
orazítkovány a nyní probí-
há  další  příprava  tak,  aby 
se  mohl  výpůjční  systém 
rozběhnout  naplno.  O  tom 
snad v některém z příštích 
čísel. 
Čím  více  se  toho  děje, 

tím větší  je potřeba někam 
přehledně  umístit  letáčky 
s  informacemi,  fotografie 
z  akcí  a  podobně.  K  tomu 

poslouží  nové  nástěnky, 
které  vyplní  prostor  nejen 
na  faře,  ale  i  v  předsíni 
kostela.  A  konečně  byly 
pořízeny  také  nejrůznější 
výtvarné  potřeby,  bez  kte-
rých by se neobešla většina 
setkání dětí či maminek. 
Na faře se  tedy objevilo 

spoustu nového. Je na nás, 
jak  dlouho  nám  tyto  věci 
vydrží  a  kolik  užitku  nám 
přinesou.  Platí,  že  všech-
no materiální vybavení má 
sloužit  k  něčemu  hodnot-
nějšímu,  třeba  k  společné-
mu setkání. Věřím, že tomu 
tak bude, a zároveň děkuji 
všem,  kteří  se  na  přípravě 
a  realizaci  tohoto  projektu 
podíleli,  ať  už  zapůjčením 
fotografií,  nakupováním 
vybavení  či  následnou  or-
ganizací na faře. Díky! 

Markéta Kudláčková

Adventní jarmark

Vytvoření farního fotoalba

foto: Markéta Kudláčková

Pokud  hledáte  inspiraci  na  advent, 
můžete sáhnout po krásných novin-
kách, které vám seřadíme podle ve-
likosti… 

Brněnské  pastorační  centrum 
chystá  každoročně  výběr  z  advent-
ních liturgických textů doprovázený 
dalším výběrem úryvků k  prohlou-
bení  myšlenek,  a  tak  ani  letos  ne-
chybí  v  nabídce  sešitek  „Průvodce 
adventem 2019”. Autor  - kněz Ro-
man Kubín - čerpal z různých knížek 
a také z kázání a textů papeže Fran-
tiška.  Sešitek  většinou  zajišťuje  a 
kupuje do kostela pan farář, k dostání 
je vždycky přímo na brněnském bis-
kupství nebo si můžete hledat texty 
ke stažení na internetu. Existuje i ap-
likace pro Android na Google Play. A 
tak chvíle k rozjímání můžete nosit 
v kapse!

Klasické  adventní  kalendáře  se 
čtením, úkoly nebo tvořením pro děti 
na každý den vydává již každoročně 
časopis  Duha.  Ten  letošní  vypráví 
dětem  okolnosti  vzniku  české  mše 
vánoční  „Hej,  mistře”  Jana  Jaku-
ba  Ryby.  Na  webu  moje.duha.cz 
k němu najdete bohatý doprovodný 
program. Sešit  s  tvrdými  stránkami 
A4.

Pro  rodiny  s malými  dětmi  na-
psala  půvabné  adventní  a  vánočně 
laděné  příběhy  teoložka  Terezie 
Radoměřská  do  knížky  „Vánoce 
pro  kočku”,  kterou  už  několikrát 
vydal brněnský Barrister&Principal. 
Ústřední příběh se odehrává v rodi-
ně, která staví doma betlém a u každé 
postavičky čeká na děti zvláštní po-
hádka. Číst můžete od prvního pro-
since až do Božího hodu. Užší než 
sešit A4, ale podstatně silnější.

A poslední  tip na adventní čtení 
společně s většími dětmi se jmenuje 
„Cesta tří králů”. Je to horká novin-
ka brněnského nakladatelství Cesta, 
které založilo novou edici knížek pro 
děti „Klíček”. Opět je to sada příbě-
hů, kdy tři králové putují každý rok 
do Betléma a vždycky přitom zažijí 
něco nového. S nadsázkou přežijí  i 
setkání se Santa Clausem, cirkusem 
Corsini nebo se sněhem. Asi pobaví 
i děti na druhém stupni zš. Na kvalit-
ním papíru, do kapsy se nevejde.

A i kdyby vás nic z toho neoslo-
vilo,  pokud  máte  doma  lucerničku 
nebo  alespoň  baterku,  pak  si  užijte 
advent v naší farnosti alespoň účastí 
na rorátech! Ať vám svítí!

Irena Kintrová
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co nás čeká
Středa 4. 12. v 17:00 

mše sv. pro děti - Mikuláš

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
6. prosince

17:00 svátost smíření
18:00 mše sv. a svátostné 

požehnání

RORÁTNÍ MŠE SV. 
soboty 7.12. a 21.12. v 7:00, 

před mší sv. modlitba 
růžence od 6:30, po mši sv. 

snídaně, 
čtvrtek 12.12. v 6:00 

lampy s sebou!

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

17:30 nešpory
18:00 adventní kavárna

SLAVNOST 
NEPOSKVRNĚNÉHO 

POČETÍ PANNY MARIE
Pondělí 9.12. 
Kunštát v 18:00

PŘEDVÁNOČNÍ 
SVÁTOST SMÍŘENÍ

4. neděle adventní 22.12.
Sebranice 14:00 - 16:00
Kunštát 16:00 - 19:00

VÁNOČNÍ KONCERT 
SBORU TACET

Středa 25.12. v 19:00
v kostele v Kunštátě

ADORAČNÍ DNY
1.1. v 15:00-18:00 Sebranice

9.1. v 8:00-18:00 Kunštát, 
mše sv. v 7:00

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
3. ledna

17:00 svátost smíření
18:00 mše sv. a svát.požehnání

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI 
4. ledna

7:30 Růžencová pobožnost
8:00 mše sv.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
5. ledna

8:00, 11:00 mše sv. Kunštát
9:30 mše sv. Sebranice

Adopce na dálku
V  rámci  projektu  Arcidiecé-
zní  charity  Praha  naše  farnost 
i  nadále  pokračuje  v  podpoře 
Meghany HG z Indie. Každým 
rokem od ní dostáváme 1 až 2 
dopisy,  ve  kterých  nás  infor-
muje  o  svých  stu-
dijních  výsledcích, 
ale  i  o  své  rodině  a 
volném  čase.  My  ji 
každý  rok na Váno-
ce  posíláme dopis  a 
drobné dárečky.

Meghana  na 
Štědrý  den  osla-
ví  18.  narozeniny. 
Nyní druhým rokem 
studuje na vyšší ško-
le.  Psala,  že  dostala 
hezké  známky,  ale 
že  se  musela  hodně  učit.  Jen 
písemka  z  biologie  se  jí  zdála 
hodně  těžká. Tento  rok dokon-
čil základní vzdělání i její bratr. 
Ten  nechodil  do  školy  denně, 
musel doma pracovat. Meghana 
mu pomáhala hlavně při zvlád-

nutí  matematiky  a  přírodních 
věd. Nyní  se  dostal  na  stejnou 
školu jako ona.

Během  prázdnin  Meghana 
navštěvuje  své  příbuzné  a  letos 
strávila několik dní v městě Kar-

nataka.  Její  babička 
prodělala  slabý  in-
farkt  a  potřebovala 
větší  péči,  ale  už  by 
mělo  být  vše  v  po-
řádku.  Meghana  se 
s  maminkou  přes 
prázdniny učila vařit.

Všechny moc po-
zdravuje  a  slibuje, 
že se bude ještě více 
učit, aby dostala ještě 
lepší známky. 

Výtěžek z prodeje 
výrobků, které vyráběly děti bě-
hem misijního odpoledne, bude 
věnován nejen na Meghanu HG 
z Indie, ale také na salesiánského 
misionáře  otce    Petra  Cvrkala, 
který působí v Bulharsku.

Helena Videmanová

ŽIVÝ BETLÉM  

úterý 24. prosince
od 12:00 na náměstí 

v Kunštátě
• příběh o narození Spasitele

• polévka
• betlémské světlo

• koledy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

sobota 4. ledna 2020
v okolních obcích (Hlubo-
ké, Sychotín, Rudka, Újezd, 

Zbraslavec)

neděle 5. ledna 2020
v Kunštátě

VII. FARNÍ PLES
sobota 11. ledna 2020
od 20:00, KD Kunštát

Prosíme, pomozte se zajištěním 
tomboly.

Předprodej vstupenek od poloviny 
prosince v prodejně P. Palme.

ROZPIS ÚKLIDU KOSTELA NA ROK 2020
Pokud se chcete nově připojit k těm, kdo uklízejí kostel, nebo naopak musíte svou službu 

ukončit, oznamte to co nejdříve Heleně Videmanové.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
Štědrý den, úterý 24. prosince

12:00 Živý betlém, náměstí Kunštát
16:30 mše svatá, Sebranice, 22:00 „půlnoční“ mše svatá, Kunštát

Hod Boží vánoční (slavnost Narození Páně), středa 25. prosince
8:00 a 11:00 mše svatá, Kunštát

 9:30 mše svatá, Sebranice 
19:00 vánoční koncert sboru Tacet v Kunštátě

 

Svátek sv. Štěpána, čtvrtek 26. prosince
8:00 mše svatá, Kunštát

9:30 mše svatá, Sebranice

 Svátek sv. Jana Evangelisty, pátek 27. prosince
18:00 mše sv. s žehnáním vína,

po mši sv. setkání a degustace vína v kavárně na faře

Svátek Sv. rodiny, neděle 29. prosince 
8:00 a 11:00 mše svatá, Kunštát

9:30 mše svatá, Sebranice 
při mších obnova manželských slibů

Silvestr, úterý 31. prosince
16:00 děkovná mše svatá, Kunštát

17:00 děkovná mše svatá, Sebranice

Matky Boží Panny Marie, Nový rok, 1. ledna 2020
8:00 a 11:00 mše svatá, Kunštát

9:30 mše svatá, Sebranice+Adorační den (15:00–18:00 Sebranice)

Ve středu 4. pro-
since  bude  mše 
svatá  začínat 
mimořádně  už 
v  pět  hodin.  To 
abychom  ne-
zmeškali  závě-

rečnou nebeskou návštěvu. Zřej-
mě  jsme  byli  hodní,  protože 
se k nám po roce opět podívá 
světec  v  doprovodu  andělů. 
Účast dětí je žádoucí až povin-
ná, předškolní  raději  s dopro-
vodem.  PS:  Všem  čertům  je 
do našeho kostela jednou pro-
vždy,  neodvolatelně  a  věčně 
vstup zakázán!                  -ik-

Mikuláš přijde

Noční adventní putování za-
hájíme v pátek 13. prosince 
v 19:00 před kostelem v Kun-
štátě. Cesta  bude  dlouhá  asi 
osm kilometrů  a  zavede  nás 
do  nedalekých  Černovic  na 
faru  a  do  kostela  sv.  Jana 
Křtitele.                         -red-

Noční putování


