
Tradice koledování o Vánocích 
nebo na Nový rok a Tři krále 
souvisela vždycky s tím, že bylo 
třeba pomoci chudým. Přestože 
máme všichni střechu nad hla-
vou a denně plné talíře, nevyhý-
bá se nouze lidem kolem nás ani 
dnes. Když přijde úraz, neštěstí, 
stáří, nemoci, postižení… musí 
hledat pomoc i ten, kdo se dosud 
zvládl starat sám. A právě v ta-
kových situacích se osvědčuje 
širší rodina, přátelé, neziskové a 
charitativní služby. Proto každo-
roční Tříkrálovou sbírku pořádá 
Charita České republiky, která 
v minulém roce musela zápasit 
o svou existenci, ale chce i letos 
pomáhat. 

V naší farnosti je koordiná-
torkou této sbírky paní Kotouč-
ková, ale nešlo by to bez řady 
pomocných sil a dobrovolníků. 
Nejvíc chybí koledníci z řad 
ochotných dětí. Ti malí a nadšení 

už odrostli, větší mají svoje zá-
jmy nebo se začali stydět. Kole-
da je vždycky v lednu a málokdy 
je venku hezky a teplo, takže to 
někdy koledníci odnesou i zdra-
votně. Možná nás v budoucnu 
čeká i situace, že na tříkrálovou 
koledu pro Charitu budou chodit 
místo roztomilých dětí jen do-
spělí, protože dětem či mládeži 
už se nebude chtít... Nevadí. 
Přesto bude mít vždycky kole-
dování smysl, neděláme to přece 
pro sebe! A radost dárců, kteří na 
svoje koledníky už čekají a vítají 
je s radostí, aby mohli přispět, to 
je vždycky tou nejlepší motivací 
i odměnou.

V letošním roce se v Kunš-
tátě a okolních obcích vybralo 
téměř 64 000 korun, což je opět 
víc než vloni. Děkujeme Vám 
všem za štědrost a zájem! Vý-
těžek neputuje celý do repub-
likového ústředí, ale větší část 

prostředků bude sloužit přímo 
v našem regionu. Charita má 
záměr podpořit Mobilní hospic 
sv. Martina a půjčovnu kompen-
začních pomůcek. V regionu se 
zaměří na rodiny s dětmi v nou-
zi, seniory i postižené v Charitní 
záchranné síti... 

Jeden bohatý podnikatel ko-
mentoval fotku tříkrálových ko-
ledníků na internetu radikálními 
slovy – „…Já to žebrání nesná-
ším a nepodporuju, všechny ne-
ziskovky i charitu bych zrušil, 
nikomu přispívat nebudu!” Ano, 
může mít takový názor - kdo ví, 
co ho k takové tvrdosti srdce 
přimělo - ale jen do chvíle, než 
bude sám pomoc druhých potře-
bovat. Křesťan se pozná i podle 
toho, že takhle neuvažuje, že se 
nestydí „žebrat pro potřebné”. 
Mějme srdce i dlaň otevřené, 
aby bylo vždycky z čeho pomá-
hat!                Irena Kintrová
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slovo otce Petra
Milovaní, všichni vědí, že slo-
vo ikona znamená obraz. Ale 
ikona nikdy není ledajaký ob-
raz. Vytváření takových obrazů 
je velmi složitý proces. Autor 
– malíř, dříve než začne obraz 
malovat, stráví několik týdnů 
v ústraní o samotě a rozjímá 
o Bohu a o tajemství, které chce 
na obraze zachytit. Potom se 
začne připravovat a to trvá taky 
dlouhé týdny. A až začne malo-
vat, je obraz vyjádřením nikoliv 
jen fantazie, ale hluboké mod-
litby a velkých tajemství Bo-
žích. Každý detail, každá barva 
má svůj význam. Vy, kdo jste 
ikonu manželství dostali, nad 
ní můžete rozjímat. Tajemství 
manželství a manželského ži-
vota skrytého v tajemství Kris-
ta a Církve je veliké a skutečně 
velmi lidské. Přeji všem, aby 
hloubku tohoto obrazu dokázali 
objevit.                P. Petr Košulič

Koleda nebo žebrání? 

Několik skupinek tříkrálových koledníků vyrazilo koledovat. Vlevo koledníci v Hlubokém, vpravo 
koledníci v Kunštátě.       foto: Tomáš Videman, Marek Lepka

V květnu do Francie
Od 15. do 26. května máte opět 
možnost putovat s farností na 
místa, která jsou spjatá s naší 
křesťanskou tradicí. Cílem bude 
návštěva poutního místa Lurdy, 
cestou přes Ars (kde působil 
svatý kněz J. M. Vianney), La 
Salettu (místo, kde se zjevi-
la v roce 1846 Panna Maria) 

a Avignon (papežský hrad). 
Z Lurd (fr. Lourdes) se pak ješ-
tě poputuje do Paray le Monial 
(hrob vizionářky Božského Srd-
ce Markéty Marie Alacoc). Cena 
zájezdu je cca 10 000 Kč a prů-
vodkyní bude paní Vondráčková 
z CK Voma Třebíč (která pouť 
zajistí organizačně) a samozřej-

mě p. farář Košulič. Přihlášky 
leží na stolečku v kostele jako 
obvykle. Pokud vás záměr puto-
vat právě na tahle místa oslovil, 
neváhejte a hned se přihlaste, 
počet míst je omezený kapaci-
tou autobusu. Přihlášky shroma-
žďuje a registruje p. farář.

Irena Kintrová
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Kunštátské kříže známé i neznámé - 7. část

První kříž je mramorový 
kříž u silnice do Hlubokého.                                                                                                         
Nápisy na kříži: „Ježíši smiluj 
se nade mnou! Věnovala mlá-
dež z Hlubokýho L. P. 1896.“

Druhý je litinový kříž na kame-
ninovém podstavci na Touboři 
v polích rodiny Veselých ve Žlí-
bku. Posvěcený byl 22. června 
1952.                Alois Havelka

Noční adventní putování
V pátek 13. prosince proběh-
lo noční adventní putování. 
Letošní cesta byla fyzicky 
náročnější, jelikož její velká 
část vedla do kopce. V sedm 
hodin večer se vyrazilo od 
kostela v Kunštátě směrem na 
Sychotín a Hluboké. Po krátké 
zastávce nad šálkem teplého 
čaje či svařeného vína jsme 
pokračovali do dalšího kopce 
na Tasovice a pak už nás jen 
krátká rovinka dělila od cíle 
naší cesty - farního kostela Na-
rození Jana Křtitele v Černovi-
cích. Zde jsme slavili krátkou 
mši svatou s připomenutím 
svátku svaté Lucie a patrona 
místního kostela Jana Křtite-
le, kterého si v adventu často 
připomínáme. Všechny nás 
okouzlil interiér i teplo kos-

tela. Následovalo občerstvení 
připravené černovickými far-
níky na místní faře.

Na cestu vyrazilo celkem 10 
účastníků, muži byli v naprosté 
menšině. Věkové složení bylo 
velice různorodé.   Výkonnost-
ně jsme byli rozděleni na sku-
pinku mladších, rychlejších a 
hlasitějších, což znamená pan 
farář a tři mladší účastníci, no a 
zbytek tvořil skupinku starších 
a pomalejších. Přestože nám 
letošní zima moc nepřeje, my 
jsme si ji po cestě užili dost. 
Foukal stále zesilující vítr a 
zimní atmosféru umocňovala 
námraza na cestě i stromech.

Příště určitě pojďte s námi 
načerpat zklidnění v tichu ad-
ventní noci.

Helena Videmanová

Itibo - nemocnice v Keni
Když vloni na podzim navštívil 
naši farnost vojenský kaplan To-
máš Mlýnek, který organizoval 
finanční sbírku pro keňskou ne-
mocnici Itibo, vyšlo najevo, že 
v tamní nemocnici v létě pracovala 
i kunštátská farnice – lékařka Pe-
tra Mokrošová. Z jejího nesmírně 
poutavého vyprávění přinášíme 
alespoň některé postřehy. 

Petra, absolventka 3. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy, 
do Keni odjela v létě 2019  a strá-
vila tam 6 týdnů – měsíc v nemoc-
nici a 2 týdny cestovala s dalšími 
účastníky projektu. Nemocnice se 
nachází v horské vesnici v nad-
mořské výšce přes 2000 m. V létě 
teplota dosahuje 18 – 20 °C, deš-
tě jsou poměrně časté. Vesnice je 
obklopena plantážemi s čajem, 
které jsou zdrojem obživy většiny 
obyvatel. Ve vesnici se dále pěs-
tují brambory, kukuřice, avokádo, 
rajčata. Nemocnice fungovala už 
předtím, než byla před lety vytipo-
vána organizací ADRA, respektive 
než ji vybral Aleš Bárta, manažer 
projektu Itibo. Funguje tam porod-
nice a ambulance praktického lé-
kaře. ADRA zprovoznila lůžkový 
trakt (zhruba 15 lůžek) a jednotku 
intenzivní péče, které ale fungují 
pouze v přítomnosti českých léka-
řů a studentů. Ti tam jezdí většinou 
třikrát za rok. Původní keňští za-
městnanci jsou placeni tamní vlá-
dou. Nejedná se o lékaře, ale spíše 

o pozici vyšších zdravotních sester. 
Ve srovnání s tamními vesnický-
mi domky nemocnice působí jako 
velmi moderní budova. Místní 
domky, samozřejmě bez elektrifi-
kace, bychom nazvali chatrčemi ze 
dřeva a plechu. Kromě nemocnice 
jsou ve vesnici nejlepšími budova-
mi dva kostely. ADRA do nemoc-
nice dodává materiál, některé léky 
a vybavení, které místní nemají 
nebo na ně nemají prostředky. 

Jak si můžeme nemocnici v Iti-
bu představit?

Nemocnice je na tamní poměry 
docela dobře vybavena – rentgen, 
ultrazvuk, mikrobiologická labora-
toř, speciální zařízení pro naroze-
né děti. Problémy bývají spojeny 
s častými výpadky elektřiny, bohu-
žel není k dispozici žádný záložní 
generátor. Zažili jsme i pět dní bez 
elektřiny, a tudíž i bez vody. V noci 
jsme chodili s čelovkami, využí-
vali kyslíkových bomb u novoro-
zence s dušností místo speciálního 
přístroje na kyslík. Prostě neměli 
jsme komfort České republiky. 
Všechny záznamy se vedou ručně 
na papíře. Problémem je doprava. 
Hezkou silnicí se označuje zpev-
něná hliněná cesta. Pitná voda se 
dováží v barelech, místní ale pijí i 
vodu z potoka.

Pacienti při návštěvě nemocni-
ce platí pouze základní poplatek, 
veškerou péči však hradí ADRA. 
Do větší nemocnice se posíla-

jí komplikované porody a život 
ohrožující stavy, které nelze řešit 
s tamním vybavením.

Jaké případy jste řešili?
Tamější lidé mají jiný práh bo-

lesti. Přišla pacientka s boláky na 
noze a nohy měla celé od bahna, 
protože pracuje na poli. Jak s léč-
bou naložit, když vím, že se na pole 
vrátí? Když jsme jí nohy vyčistili, 
dali jsme jí také boty, aby si nohy 
mohla krýt. Musí se odhadnout, 
jestli se lidé budou našimi radami 
řídit. Řešili jsme také různé para-
zity. Často jsme ošetřovali nejrůz-
nější zranění, sečná poranění ma-
četou, přepadení…

V Keni ještě stále fungují ša-
mani a místní lidé od nich bohužel 
přijímají jejich léky.

Jak jste se s pacienty dorozu-
mívali?

Děti se ve škole učí anglicky, 
ale starší lidé anglicky neumí. Teh-

dy nám do angličtiny překládal 
místní lékařský personál. Museli 
jsme s místními spolupracovat 
jako jeden tým.

Jaká je Keňa z hlediska bez-
pečnosti?

Nebezpečná. Tady můžu kdy-
koli kamkoli, tam rozhodně ne. 
Žena může vycházet pouze v do-
provodu muže a po západu slun-
ce se nevychází vůbec. Pracovali 
jsme do 17. hodiny, pak jsme se 
zhruba do 19. hodiny mohli jít 
někam projít. Svědkem linčování 
jsem sice nebyla, ale z vyprávění 
vím, že se tam děje. Aleši Bártovi 
někdo ukradl počítač. Místní oby-
vatelé si Aleše velmi váží, komuni-
ta proto vypátrala pachatele a zača-
li jej linčovat, ale Aleš to zastavil. 
Komunita si spoustu problémů 
vyřeší sama bez policie.

Když jsme po Keni dva týd-
ny cestovali, přesně jsme se řídili 

Pracovníci nemocnice (Petra Mokrošová v horní řadě třetí zleva)
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sebráno v Sebranicích

Procházeli jste se v sobotu 7.12. 
kolem sebranického kostela? 
Pak vás jistě upoutala vůně per-
níčků a neobvyklé švitoření li-
noucí se z fary. To se na faře se-
šlo deset dětí ve věku 5 – 12 let, 
které společně strávily příjemné 
odpoledne. Jak to před Váno-

cemi bývá, upekli jsme voňavé 
perníčky, ale také jsme si poví-
dali o emocích a zkoušeli jsme 
je různými způsoby vyjádřit. 
Nakonec jsme si vytvořili svíč-
ky ze včelího vosku a zbývající 
energii jsme vložili do „mírumi-
lovné“ bitvy s farními kostkami. 

Velké díky patří nejen dětem, 
které přišly, ale také všem, kteří 
se o nás během odpoledne stara-
li, hlavně šikovným a nadějným 
vedoucím ;-). Těším se na další 
setkání, třeba na farním karne-
valu! 

Markéta Kudláčková

Perníčkové odpoledne

Kříže kolem kostela jako nové

Začátkem adventu nám okolí 
kostela zkrášlily dva opravené 
kříže. Oba křížky, včetně pod-
stavců, byly již ve velmi špat-
ném technickém stavu, jejich 
pískovcové základy byly znač-
ně zvětralé a litinové části pod-
léhaly korozi. Po dohodě s obcí 
Sebranice byla naplánována 
rekonstrukce. Před zahájením 
oprav byly ještě provedeny ne-
zbytné administrativní kroky, 
zejména úprava vlastnického 
práva obce k těmto památ-
kám, jejich zavedení do účet-

ní evidence obce a 
následně provedení 
poptávkového říze-
ní na zhotovitele. 
Samotných prací 
se ujala kamenická 
firma pana Hemza-
la z Konice. Kříže 
byly odvezeny a 
větší část prací pro-
bíhala v kamenické 
dílně. Náročnější na 
opravy byl „horní“ 
kříž před vchodem 
do kostela, kde 

bylo zapotřebí vyhotovit nový 
pískovcový základ. Litinové 
části obou křížů byly opísko-
vány a povrchově upraveny, 
sochy Ježíše byly pozlaceny. 
Následně byly oba křížky od-
borně instalovány na svá místa. 
Částka za opravu spodního kří-
že činí 29.500,- Kč, za opravu 
horního kříže pak 48.500,- Kč. 
Velký dík patří obci Sebranice 
za iniciativu při provádění celé 
zakázky a za finanční podíl na 
této akci.  

Eva Škrabalová

Podmořský karneval
V neděli 2. února nás čeká již 
tradiční farní karneval. Letos 
se spolu s dětmi ponoříme do 
tajemství podmořského světa. 
Přípravy jsou v plném proudu a 
na všechny se moc těšíme! Loni 
touto dobou jsme vyzývali far-
níky, aby přivezli na faru nadby-
tečné krabice, které se jim nejen 
během Vánoc nahromadily. Le-
tošní výzva se bude obracet na 
vášnivé sběratele mušlí – máte-
-li doma uskladněné bedny plné 
těchto pokladů moře a nemáte 
s nimi žádné dekorační či jiné 

úmysly, můžete je věnovat na 
výzdobu letošního karnevalu. 
Pokud však žádné přebývající 
mušličky nemáte, a přesto byste 
rádi karneval podpořili, můžete 
tak učinit darováním dárků do 
tomboly. Děkujeme! 

Markéta Kudláčková

Alešovými radami a pohybovali se 
pouze v  destinacích, které nám on 
sám doporučil, obzvláště v Nairo-
bi. Chodili jsme jeden za druhým 
s batohy na břiše, muž vepředu 
skupinky, muž vzadu. 

Jaké náboženství se v Keni 
praktikuje?

V naší vesnici byly silné křes-
ťanské komunity -  adventisté sed-
mého dne (zakladatelé organizace 
ADRA) a římští katolíci. Mše 
bývá asi tříhodinovou slavnostní 
událostí spojenou s celodenním 
programem – tancují, zpívají.

Jak jste se stravovali a jak vy-
padá místní kuchyně?

Něco jsme kupovali od míst-
ních, např. banány, rajčata, avo-
kádo. Nakupovali jsme ve městě 
v supermarketu a vařili jsme si 
sami. Potraviny v obchodě byly 
zhruba stejně drahé jako u nás. 
S sebou z Česka jsme si vezli 
masové a rybí konzervy. Jejich 
typický pokrm se nazývá ugali, 
což je kukuřičná mouka s vodou. 
K tomu jedí místní rostlinu suku-
ma wiki. Toto je jejich strava ráno 
a večer, v poledne nejedí. Ovoce 
a zeleninu konzumují minimálně. 
Co vypěstují, většinou prodají. 
Pak mají rádi ještě chapati – suché 
placky z mouky. Maso téměř ne-
jedí, je dražší než u nás. Pijí míst-
ní černý čaj s cukrem a mlékem. 
Alkohol téměř nekonzumují, pou-
ze místní alkohol džaga. V sou-
vislosti s ním jsme řešili spoustu 
otrav.

S jakými zdravotními problé-
my se musí před cestou do Keni 
počítat?

Nechala jsem se očkovat proti 
žluté zimnici, tyfu, spalničkám, 
zarděnkám, příušnicím, tetanu, 
meningokoku A, B, C a žloutence. 
Někdo se ještě očkoval proti cho-
leře a vzteklině. Po celou dobu po-
bytu se musí užívat antimalarika. 
Itibo je oblast s nízkým výskytem 
malárie, ale pacientku s malárií 
jsme také léčili.

Velkým problémem je virus 
HIV. V oblasti, kde jsme půso-
bili, je 90% promořenost. Virus 
HIV a následná nemoc AIDS jsou 
velkým tabu. Přestože jsou téměř 
všichni nakaženi, o nemoci se 
nemluví. Do nemocnice jednou 
týdně dochází místní pracovni-
ce, předepisuje léky hrazené stá-

pokračování na 4. straně

foto: Eva Škrabalová
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co nás čeká
TÝDEN MODLITEB ZA 
JEDNOTU KŘESŤANŮ

18. - 25. ledna

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
KUNŠTÁT 

Neděle 26. ledna
18:00 na faře

KARNEVAL PRO DĚTI 
V SEBRANICÍCH 

Neděle 2. února ve 14:00

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
7. února

návštěva nemocných

UDÍLENÍ SVÁTOSTI 
POMAZÁNÍ 

NEMOCNÝCH
Neděle 9. února při mši sv. 

8:00 - Kunštát
9:30 - Sebranice

Farní kavárna má 
nový kávovar
Kavárna na faře se už pro 
mnohé stala součástí neděl-
ního dopoledne. Navštěvují 
ji ti, kdo jsou opravdu sami, 
ti, komu jede autobus až za 
hodinu, a všichni další, kte-
ří se spolu prostě jen tak rádi 
na chvíli setkají po mši. Díky 
štědrosti všech se našetřilo na 
úplně nový skvělý kávovar. 
Eva a Jiřina Lepkovy se o ka-
várnu obětavě starají, i když 
jim to zabere každé nedělní 
dopoledne. Jsou prostě úžas-
né☺.                                -lc-

Poděkování
Klienti i zaměstnanci denního 
stacionáře Emanuel v Doubra-
vici děkují těm, kteří pro ně 
připravili vánoční dárky i 
všem ostatním, kteří jakýmko-
li jiným způsobem přispěli na 
chod tohoto zařízení.         -hv-

Putovní ikona
Moc jsem nechápala význam 
putování „nějakého svatého 
obrazu“  z rodiny do rodi-
ny.  Představa, že někdo úplně 
cizí k nám přijde s ikonou a 
pak u toho nedejbože dojde na 
společnou modlitbu, mě moc 
nelákala. Ale protože jsem 
zjistila, že v oblasti víry je 
občas lepší moc nepřemýšlet, 
ale dělat, co pan farář říká, tak 

jsme se rozhodli to zkusit.
Nakonec to byl jeden z nej-

krásnějších prožitků těchto 
Vánoc. Díky tomu jsme se 
potkali s velice příjemnými 
manželi Vrbasovými a paní 
Pfanty. Na krátkou společnou 
modlitbu došlo a bylo to tak 
pěkné a přirozené, že se člo-
věku nechtělo ikonu vrátit. Za 
tuto zkušenost děkuji.         -lc-

Už podesáté v řadě se kunštátské 
náměstí na Štědrý den v poledne 
zaplnilo několika stovkami lidí. 
Přišli společně prožít hodinku času, 
potkat se se známými, popřát si 
k Vánocům a novému roku a při-
pomenout si, co v těchto dnech 
vlastně slavíme. Přesně ve dvanáct 
hodin vyrazili z fary herci v kostý-
mech, aby inscenací betlémského 
příběhu naladili publikum před pó-
diem na začínající svátky. 

S nápadem udělat živý betlém 
právě na náměstí přišel v roce 2010 
tehdejší pan farář Tomáš Koumal, 
který chtěl, aby se divadlo nehrálo 
v kostele, ale venku. Od té doby se 
také daří naplňovat přání, aby se 

herecké obsazení každý rok aspoň 
částečně měnilo a v živém betlému 
účinkovali noví a noví lidé, „kos-
teloví i nekosteloví“. Letos se jako 
svatý Josef poprvé představil zdra-
votník a zkušený ochotník Vladimír 
Křepela, pannu Marii zahrála Viola 
Kintrová, hostinského Vojta Olšan 
a jednoho z králů lesní správce Petr 
Hromádko. Na druhou stranu o roli 
zlého Heroda byl opět požádán Jan 
Kubíček starší a kněze jako vždyc-
ky ztvárnil pan farář Košulič, který 
se spolu s Monikou Lepkovou ujal 
i úlohy vypravěče. Novinkou ži-
vého betléma 2019 bylo zapojení 
děvčat se Sebranic, které vánoční 
příběh doprovázely zpěvem koled. 

Podle ohlasů veřejnosti šlo o dobrý 
nápad, zpěv byl dostatečně hlasitý a 
srozumitelný. 

Důležitým doplňkem štěd-
rodenního setkání je rozdávání 
betlémského světla, polévky, sva-
řeného vína a čaje, a s tím spoje-
ná dobročinná sbírka. Výtěžek té 
letošní činil dvacet pět tisíc korun, 
které budou po projednání v soci-
ální komisi města rozděleny mezi 
vybrané jednotlivce nebo rodiny.

Poděkování patří městu Kunštát 
za rezervaci náměstí, přípravu po-
dia a stánků, velký dík všem ochot-
ným dobrovolníkům, kteří přípravě 
živého betléma věnovali svůj čas 
a energii, a velké poděkování patří 
Jiřímu Borkovi, který na vlastní ná-
klady uvařil kolem dvou set porcí 
výborné bramborové polévky. 

Betlém v číslech: • 24 herec-
kých rolí • 2 vypravěči • 1 zvukař • 
8 zpěváků • 5 divadelních zkoušek 
• 6 lidí jako obsluha u polévky, vína 
a betlémského světla • 70 litrů po-
lévky • 32 litrů vína • 25 litrů čaje 
• 25 tisíc výtěžek sbírky • několik 
stovek návštěvníků.

Marek Lepka

Živý betlém: naladění na sváteční dny

tem, ale ani ona nepoužívá 
označení HIV pozitivní, aby z ko-
munity nebyl nikdo vyloučen. O 
pacientovi se řekne, že má „speci-
ální nemoc“. S virem HIV lze bo-
jovat prevencí, ale to oni naprosto 
nechápou. V tamních podmínkách 
lze bohužel vždy předpokládat, že 
se virus přenese z matky na dítě, 
takže HIV pozitivní jsou již novo-
rozenci. 

O projekt Itibo je ze strany 
studentů velký zájem. Do vý-
běrového řízení se jich přihlásí 
několik desítek. Bývalí studenti 
se často chtějí vrátit nebo chtějí 
tamní nemocnici nějakým způ-
sobem pomoci. Itibo zanechává 
hlubokou stopu. Petra by se do 
Itiba ráda znovu podívala za tři 
roky. Děkujeme, že se s námi po-
dělila o svoje zkušenosti, a pře-
jeme jí, aby se jí dařilo nejenom 
v její profesní kariéře. Věříme, 
že o projektu Itibo v naší farnosti 
neslyšíme naposledy.

ptala se Alena Hladilová

dokončení ze strany 3
Itibo

Na Boží hod vánoční jsme se zaposlouchali do tónů barokní 
mariánské muziky v podání sboru TACET.    foto: Karel Podsedník


