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slovo otce Petra
Bratři a sestry, vážení a milí far-
níci,

stále se potýkáme s pandemií, 
dnes snad více než kdy dříve. 
Každopádně omezení, které jsou 
na nás kladena, mají svůj dopad 
do všech rozměrů našeho života.

Nenabídnu Vám žádné řešení, 
nedám Vám žádnou radu. Prostě 
v této chvíli nic nemám, a přesto 
bych Vám chtěl něco dát, nějak 
vás potěšit a povzbudit. Začnu 
slovy apoštola Petra: „Zlato ani 
stříbro nemám, ale co mám, to 
ti dám…“ Nemám prostředky 
k tomu, abych zajistil bezpečí a 
normální život pro jednoho kaž-
dého z nás. Nemám sílu ani mož-
nosti změnit situaci ve světě. Ani 
v naší zemi. Mám jen jednu mož-
nost, jen jednu naději a jen jednu 
sílu. A proto opět slovy apoštola 
Petra: „Pravím ti ve jménu Ježí-
še Krista Nazaretského, vstaň…“ 
Také Vás chci povzbudit a těmito 
slovy Vám říct: Povstaňte a zdvih-
něte hlavu! Pán je blízko, Pán je 
s námi a nikdy nás neopouští. 
Možná to tak nevypadá, ale tak 
to je. Právě tehdy, když se cítí-
me nejvíce opuštěni, osamocení 
a v největší bídě, on je přítomen 
tím nejhlubším a nejbližším způ-
sobem. Sestoupil jako člověk do 
hlubiny našeho bytí, našeho ži-
vota, aby byl jako my. Aby byl se 
mnou (s Tebou) v těch největších 
temnotách, samotě a bídě. Aby byl 
se mnou (s Tebou) v mém (Tvém) 
selhání a slabosti, v mé (Tvé) 
nedokonalosti. Aby mě (Tebe) 
pozdvihl a vlil svůj pokoj, svou 
milost. O tom je půst, o tom jsou 
Velikonoce a o tom je naše víra. 
Přátelé a kamarádi, moje farní ro-
dino! Zlato ani stříbro nemám, ale 
to, co mám, Vám dám. Ať každé-
ho z Vás provází v tomto čase mi-
lost, požehnání a pokoj od Pána.

Z hloubi srdce Vám žehnám. 
+ o. Petr

Uvnitř březnového Okna přinášíme rozhovor s „květinovou duší“ našeho kostela. Kéž se už brzy navrátí 
doba, kdy budeme opět moci společně slavit mše svaté v nazdobeném kostele.               foto: Suchomelovi

Hospodaření farnosti v roce 2020
Hospodaření farnosti v covido-
vém roce 2020 skončilo ztrá-
tou. Zejména kvůli menšímu 
výnosu nedělních sbírek byly 
loňské příjmy o 161 tisíc korun 
nižší než výdaje. Zadlužovat se 
ale nemusíme. Ztrátu se pro-
zatím podařilo vykrýt z účetní 
rezervy. V tomto roce bude ale 
žádoucí příjmovou stránku po-
sílit. 

Dlouhé měsíce trvající nou-
zový stav a zákaz vstupu na ne-
dělní bohoslužby se podepsal i 
na podobě farního účtu, ze kte-
rého se hradí veškerý provoz 
farního kostela, fary, kostela na 
Lipce, provoz farní kanceláře i 
náklady spojené s farními akti-
vitami. Celkové příjmy farnosti 
v uplynulém roce činily 723 
tisíce korun. Z toho 321 tisíc 
byly sbírky, 244 tisíce dotace 
od města Kunštát a Jihomorav-
ského kraje a zbytek daly do-
hromady nájmy, dary a ostatní 
příjmy. Celkové výdaje vloni 
dosáhly na 884 tisíce korun. 
Pro srovnání se lze podívat na 
předchozí rok 2019, kdy byl 

konečný výsledek kladný. Pří-
jmy tehdy dělaly 1,082 milionu 
korun a výdaje 1,051 milionu 
korun, na účtu tehdy zůstalo 31 
tisíc. 

Hlavní příčinou záporného 
výsledku je nižší výnos sbírek. 
Všechny sbírky roku 2020 dě-
laly dohromady 321 tisíc ko-
run, a to je například ve srovná-
ní s rokem 2019, kdy se vybralo 
bezmála 600 tisíc korun, pro-
pad o skoro padesát procent. 
Nejde přitom jenom o pravi-
delné příspěvky o nedělích, na 
poklesu se podepsal i výpadek 
velkých sbírek o velikonocích, 
pouti a vánocích a chyběly taky 
obvyklé sbírky ze svateb a po-
hřbů. 

Ze strany farních výdajů 
šlo vloni nejvíc peněz na režie, 
hlavně platby za plyn a elek-
třinu (kolem 350 tisíc korun) 
a potom do několika nákupů: 
pořídila se studie komunitního 
centra, které by mělo postupně 
vznikat na faře (53 tisíc), náby-
tek do sakristie (60 tisíc), pod-
laha do jedné z farních místnos-

tí (14 tisíc), nábytek a svítidla 
do farní chodby (44 tisíc), regá-
ly s příslušenstvím na faru a do 
kostela (35 tisíc), ozvučení pro 
kostel na Lipce (6 tisíc). Velkou 
položkou pak bylo restaurování 
obrazu sv. Františka v kostele 
na Lipce, které stálo 250 tisíc, 
ale platilo se z dotací od města 
Kunštát (150 tisíc) a Jihomo-
ravského kraje (94 tisíc).

Na letošní rok se předběž-
ně očekává podobně zkráce-
ný výnos ze sbírek jako loni 
a zároveň podobné režijní 
výdaje. Mimo to jsou poda-
né žádosti o dotace na stavbu 
letní pergoly na farním dvoře, 
na opravu hřbitovního kříže a 
další drobnější akce v celkové 
výši 620 tisíc korun, ke kterým 
však musíme přidat ještě určitý 
vlastní podíl. Pokud připočítá-
me i veškeré zůstatky na účtu 
z minulých let, mohli bychom 
letošní rok ekonomicky ustát 
bez zadlužení, ale už s nulovou 
nebo jen minimální rezervou 
do roku následujícího. 

Marek Lepka
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Kostel není během pandemie zavřený

Služba ve farnosti – květinová výzdoba
Celkový interiér kostela je utvá-
řen mnoha věcmi. Nemalou roli 
v něm hraje i květinová výzdoba. 
Musíme uznat, že ta naše kunš-
tátská je na vysoké úrovni. Již 
dlouhou dobu za ní stojí paní 
Romana Suchomelová, která po 
mnoha letech vystřídala paní 
Chvílovou. Romaně jsme položi-
li několik otázek.

Jak ses ke květinové výzdobě 
v kostele dostala?

Se zdobením jsem začínala 
pozvolna, když jsem ještě byla 
na mateřské dovolené. Než jsem 
začala s výzdobou kostela, uběh-
lo ještě hodně času.

Kde hledáš inspiraci?
To je různé, někdy na interne-

tu nebo v odborných knihách, na 
pinterestu. A nebo to přijde samo 
od sebe. Někdy, když sama ne-
vím, co mám vytvořit, pomod-
lím se a začnu pomalu tvořit a 
ono to do sebe začne tak nějak 
postupně zapadat. A tehdy z toho 
vzniknout většinou, z mého po-
hledu, ty nejpovedenější kompo-
zice, kdy na začátku člověk vů-
bec neví, co s tím, a na konci je 
něco, co bylo vytvořeno s Boží 
pomocí. A jindy aranžuji a mám 
naprosto přesnou představu, jak 
to má vypadat. Aranžuji tak, jak 
to cítím.

Absolvovala jsi nějaký speci-
ální kurz?

Zúčastnila jsem se kurzu 
o aranžování květin v liturgic-
kém prostoru.

Existují pro květinovou vý-

zdobu kostela nějaká speciální 
pravidla? Módní trendy?

O květinové výzdobě se ve 
zkratce zmiňuje čl. 305 ve Vše-
obecných pokynech k Římské-
mu misálu. Ve zkratce: „Výz-
doba by měla být spíše než na 
desce oltáře rozmístěna blízko 
oltáře, měla by být umírněná.“ 
Což se mi ne vždy podaří, aby 
byla umírněná.

Jak dlouho už tuto službu ve 
farnosti vykonáváš?

Již 11 let.
Co všechno tato služba ob-

náší?
Základem všeho je sehnat 

velké množství květin, což není 
vždy jednoduché. Na velké slav-
nosti, jako je farní pouť, Veli-

konoce, Vánoce, sv. přijímání, 
svatby květiny nakupuji v Brně 
ve velkoobchodě. Na běžnou 
výzdobu během roku využívám 
květiny z farní zahrady nebo 
květiny, které nabídnou během 
roku farníci ze svých zahrádek, 
za což jsem moc ráda, protože 
je to opravdu velké množství 
materiálu. K vytvořené výzdobě 
se musí každý třetí den dolévat 

voda, protože výzdoba je vypi-
chována do aranžovací hmoty. 
Většinou dané aranžmá z řeza-
ných květin vydrží cca 10  dnů.

Kdo Ti pomáhá nebo tě za-
stupuje?

Někdy mi pomáhá dcera Ro-
manka, čistí mi květy a pomáhá 
se vším kolem, což mi hodně 

urychlí práci. V případě, že jsem 
mimo farnost, např. na dovole-
né, zastupuje mě paní Pitnerová, 
za což jsem jí moc vděčná.

Kolik času průměrně věnu-
ješ jednomu aranžmá květin?

Pokud zdobím kostel na svat-
by a slavnosti, zabere mi výzdo-
ba kostela 4 až 5 hodin. Běžná 
výzdoba kostela zabere 2 až 3 
hodiny.

Které liturgické období nebo 
slavnost nejraději zdobíš?

Nejraději zdobím Velikono-
ce. Jsou sice časově nejnároč-
nější, ale mám je nejradši. Vždy, 
když už je vše nachystané a ho-
tové a přijdu večer na Bílou so-
botu na vigilii, kdy se ze tmy po-
stupně rozsvítí celý kostel a vše 
vynikne tak, jak má, tak z toho 
člověk má takový povznášející 
pocit. Jako když se vše probudí 
ze spánku do nového života a 
vše jako by rozkvete. Nádhera, 
nepopsatelný pocit.

A na závěr?
Jsem ráda, když můžu tuto 

hřivnu, kterou jsem byla Bohem 
obdarována, využít k jeho chvá-
le a k radosti všech ostatních. I 
když jsem o ní zprvu vůbec ne-
věděla a musela jsem ji v sobě 
nalézt a učit se s ní pracovat. 
Bohu díky za ni.

Děkujeme Romaně za její 
práci a přejeme jí i celé farnosti, 
ať s tímto svým darem dokáže i 
nadále tak krásně pracovat.

Ptala se Alena Hladilová

I když se kvůli vládním naří-
zením nesmí konat bohoslužby 
pro větší počet lidí, kostel není 
zavřený. Mše svaté a další po-
božnosti zde probíhají. Kdo má 
touhu slavit mši svatou, může 
přijít ve všední den – ve středu 
a v pátek v šest večer nebo ve 
čtvrtek v sedm ráno. V tyto dny 
přichází málo lidí a jsou zajiš-
těné dostatečné rozestupy. Kdo 
chce být v kostele v tichu před 
vystavenou Nejsvětější svátostí, 
může přijít ve středu večer od 
sedmi do osmi nebo v sobotu 
ve stejném čase na soukromou 
adoraci. Kdo touží po svátosti 
smíření, může využít pravidelné 
časy, kdy je pan farář přítomný 

ve zpovědnici, tj. ve středu a 
v pátek před mší svatou nebo 
ve středu během adorace, pří-
padně se může s panem farářem 
domluvit telefonicky na jiném 
termínu. Mše svaté v neděli jsou 
pro veřejnost nepřístupné, jen 
na hrubou v jedenáct hodin smí 
přijít rodina, která má zapsaný 
úmysl. V neděli ve tři odpoled-
ne je však příležitost ke křížové 
cestě a v čase mezi půl čtvrtou 
a čtvrtou se průběžně podává 
svaté přijímání pro příchozí 
zájemce. V kostele je třeba mít 
patřičnou ochranu úst a nosu, 
v předsíni je trvale k dispozici 
dezinfekce rukou.

Marek Lepka

Přijímání svátostí v roce 2021
Vážení a milí, situace, která se 
nás dotýká celkem zásadně, 
také zásadně mění život kolem 
nás. Každý rok je zvykem, že 
děti navštěvující 3. třídu při-
stupují poprvé ke sv. přijímání. 
V současné době není možné 
konat skupinové přípravy a 
děti ani nemohou navštěvovat 
výuku náboženství. Proto jsem 
se na základě instrukce otce 
biskupa Vojtěcha a po konzul-
taci s otcem děkanem rozhodl 
v letošním roce přípravu neko-
nat a tím také přesunout 1. sv. 
přijímání dětí na rok příští,  tedy 
rok 2022. Nevím, jak se bude si-
tuace vyvíjet, ale ani podzimní 
termín by nebyl úplně jistý.

S tím také souvisí druhá věc, 
a to je udílení sv. biřmování. To 
bylo naplánováno na letošní rok 
v červnu. Situace nedovolila, 
aby biřmovanci měli přípravu, a 
to už od loňského března. Proto-
že pro přijetí biřmování je přípra-
va nedílnou podmínkou a má své 
opodstatnění, rozhodl jsme se 
termín udílení této svátosti posu-
nout. A to na červen roku 2022. 
Doufám, že od podzimu bude si-
tuace mírně příznivější a budeme 
moci pokračovat v započatém 
díle. Pro přihlášené biřmovan-
ce se tím zásadně nic nemění 
krom posunutí termínu. Všechno 
ostatní zůstává v platnosti.

o. Petr
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Prožívání doby 
postní dříve a dnes
Postní doba je pro život křes-
ťana každoroční příležitostí. 
Příležitostí přiblížit se svým 
životem ke Kristu. Tato doba 
bývá spojována s duchovní 
obnovou či křížovou cestou, 
podobně jako Velikonoce 
jsou spjaty s mnoha křesťan-
skými i světskými tradicemi. 
Fotky zachycují pašijovou 
cestu v podání dětí a mláde-
že z roku 2007. Kromě dět-
ských tváří dnes dospělých 
farníků s vlastními rodinami 
můžeme vidět také, pro dneš-
ní dobu neobvyklé, množství 
sledujících návštěvníků, kteří 
zaplnili okolí kostela a fary. 
Podobně pěší křížovou cestu 
na trase Kunštát – Sebranice 
absolvovalo každoročně ko-
lem stovky věřících. Několik 
let se také konala sederová 
večeře mládeže či dospě-
lých, při které měli účastníci 
příležitost prožít „paschu“ i 
s židovskými tradicemi, na 
kterou se mnozí těšili už od 
začátku půstu. Loňská postní 
doba byla na podobné udá-
losti kvůli epidemii skoupá a 
ani letos to z tohoto pohledu 
nevypadá lépe. Možností, jak 
prožít půst, však máme stále 
dost. Virtuální svět nabízí on-
line duchovní obnovy a tex-
tů k soukromé křížové cestě 
je plný Google či kancionál.  
Také pesachovou večeři je 
možné uspořádat v rodinném 
kruhu. Na facebooku a strán-
kách sebranické farnosti se 
před Velikonoci objeví tex-
ty, které se při večeři čtou, i 
s dalšími informacemi o sla-
vení Pesachu a seznamem 
věcí, které jsou ke slavení 
potřeba. Kdo se již někdy ta-
kovéto večeře účastnil, bude 
mít přípravu o poznání snaz-
ší, ale informace snad budou 
srozumitelné i pro ty, kdo 
tuto příležitost doteď neměli. 
Třeba tak bude letošní Zele-
ný čtvrtek pro někoho spojen 
s výjimečným zážitkem pas-
chy!

Markéta Kudláčková

Tříkrálová sbírka v Sebranicích
Tříkrálová sbírka letos probí-
hala jinak, než jsme byli dosud 
zvyklí. S ohledem na pandemic-
kou situaci nebylo povoleno ko-
ledování po domech, což přišlo 
líto zejména dětem, které si už 
na úlohu tří králů zvykly a těšily 
se na ni. Do schránek tak byly 
rozneseny jen letáčky a tříkrálo-
vé cukry. Tříkrálové požehnání 
si každý musel letos napsat nade 
dveře sám. Sbírkovou kasičku 
jsme v Sebranicích měli umís-
těnou v kostele. Samozřejmě se 

na celkovém výtěžku projevilo i 
to, že mše svaté probíhaly pou-
ze v omezeném počtu účastní-
ků. Přesto se nakonec ve sbírce 
objevilo krásných 2.620,- Kč. 
Další dárci zasílali buď DMS 
nebo přispívali přímo na účet. 
Výtěžek sbírky v naší oblasti 
putuje na podporu Hospice sv. 
Martina, pomoc matkám s dětmi 
v nouzi nebo na péči o seniory a 
nemohoucí. Bohu díky za každý 
příspěvek!

Eva Škrabalová

Parabible
Jak by o Ježíšových pokušeních 
na poušti mohla vypadat zpráva 
psaná dnešním jazykem? Zvlášť 
v tomhle období plném různých 
zpráv a příkazů? Zkusil si to 
představit kazatel Alexandr Flek 
a tohle ho napadlo: 

…Ježíše to začalo táhnout 
stranou od lidí, aby si srovnal 
myšlenky. Vyrazit tedy do vypůj-
čené chaty v lesích. Nikde nikdo. 
Ani přátelé, ani rodina. Žádná te-
levize, internet ani telefonní sig-
nál. Jen klid, ticho a modré nebe 
nad hlavou. Jenže po pár týdnech 
mu došly zásoby. A tehdy ho za-
čaly napadat divné věci…

Nejdřív: „Ty jsi Boží Syn? 
Tak proč tady hladovíš? Máš ná-
rok na nejlepší lahůdky!“

Ale On si vzpomněl, že Bible 
říká: víc než po jídle hladovím 
po Božím hlasu.

Potom zase: „Ty jsi Boží 
Syn? Tak to dokaž! Skoč ze stře-
chy chrámu svatého Víta a Bůh 
se postará, aby sis nic nezlámal.“

Ježíš si vzpomněl, že Bible 
říká: Bůh se nenechá manipu-
lovat.

A do třetice jako by slyšel: 
„Kdyby sis najal pořádného 
volebního manažera, mohl by 
z tebe být nejmocnější státník 
světa!“

Tehdy Ježíš poznal, že ho to 
nenapadá jen tak a hlas ve své 
hlavě okřikl: „Na to zapomeň, 
satane.“ Bible nás učí: nenech 
se nikdy nikým ovládat, nedej 
nikdy na nikoho jiného než na 
Boha!

A v tu chvíli ho ty ďábelské 
nápady opustily… 

(zkrácený úryvek z knížky 
„Parabible“, vydal Biblion 2018)

Modlitba 
ke sv. Josefovi

Buď pozdraven, ochránce Vy-
kupitele, a snoubenče Panny 
Marie. Tobě svěřil Bůh své-
ho Syna, v tebe vložila Maria 
svou důvěru. S tebou se Kris-
tus stal člověkem. Ó svatý Jo-
sefe, buď otcem i nám a veď 
nás cestou života. Vypros nám 
milost, milosrdenství a odva-
hu, a ochraň nás před každým 
zlem. Amen.

papež František
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co nás čeká
BOHOSLUŽBY V POSVÁTNÉ 

DOBĚ POSTNÍ
Neděle

8:00 soukromě slavená
9:30 Sebranice

11:00 Kunštát pro ty, kdo 
mají úmysl (kontaktujte mě 

na tel. 604 538 482)
Křížové cesty v neděli

14:30 Sebranice
15:00 Kunštát

Podávání sv. přijímání
15:30 – 16:00 Kunštát
Mše sv. ve všední dny

bez omezení do cca 20 osob 
podle rozpisu

NOVÉNA K SV. JOSEFOVI
10. - 18. března

vždy v 17:00 v kostele v Kunštátě

SLAVNOST SV. JOSEFA
Pátek 19. března

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

5. NEDĚLE POSTNÍ
21. března 

Svátost smíření před 
Velikonocemi

14:00-16:00 Sebranice
16:00-19:00 Kunštát

SLAVNOST 
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

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

Přehled pro Velikonoce 
vyjde samostatně 21. března

Pastorační čísla 
za rok 2020

Kunštátské sakrální památky - 16. část

Socha patrona včelařů sv. Am-
brože na včelnice pana Císka 
vytvořená keramikem a socha-
řem panem Zdeňkem Lindov-
ským v roce 2019.

Boží muka – památník tra-
gické nehody kunštátského 
faráře P. Jaroslava Šafáře nad 
Kunštátem u silnice směrem 

k Rudce. Nápisy na soklu: „Na 
silnici tragicky se zranil dne 
29. září 1951 P. Jaroslav Šafář, 
farář v Kunštátě.

Kristus vítězí, Kristus kra-
luje, Kristus panuje.

Maria Panno a Matko Boží, 
pros za nás Ježíše.“

Alois Havelka

V naší farnosti bylo v roce 
2020 pokřtěno 7 dětí (2019 
– 18 dětí), sňatek uzavřelo 5 
párů (2019 – 6 párů), pohřeb 
mělo 14 zemřelých (2019 – 16 
zemřelých). K prvnímu sva-
tému přijímání přistoupilo 8 
dětí (2019 – 9 dětí), do nábo-
ženství bylo přihlášeno 61 dětí 
(2019 – 64 dětí).                 -ml-

Emanuel zaslal 
poděkování
Při adventní sbírce  se vybralo 
krásných 15.500,- Kč na pod-
poru denního stacionáře Ema-
nuel Doubravice. Výtěžek byl 
předán paní ředitelce Tenorové, 
která  peníze použije pro nákup 
běžných provozních potřeb staci-
onáře. Všichni zaměstnanci i kli-
enti Emanuela mnohokrát děkují 
všem, kteří do sbírky přispěli, a 
přejí mnoho zdraví v novém roce. 
Všem dárcům zasílají drobné dá-
rečky, které jsou uloženy vzadu 
v kostele k rozebrání. 

Helena Videmanová

Adopce na dálku

Naše farnost i nadále pokračuje 
v projektu Arcidiecézní charity 
Praha, ve kterém podporujeme 
indickou dívku Meghanu.  
Každým rokem v měsíci  březnu 
zasíláme příspěvek 4.900,- Kč, 
který slouží k úhradě školného.  
V loňském roce neproběhlo 
misijní vyrábění s následným 
prodejem výrobků. Přesto si 
někteří naši farníci  na Adopci 
na dálku vzpomněli a jejich 
dary už dosáhly celkové výše 
příspěvku. Všem dárcům 
srdečně děkujeme. 

Meghaně je již 20 let. Kaž-
doročně od ní dostáváme dva 
dopisy, ve kterých nás informuje 
o výsledcích ve škole, ale také 
o své rodině. My jí do Indie posí-
láme dopis s drobným dárečkem 
na Vánoce. 

Meghana i její rodina jsou ve-
lice vděční za vaši pomoc. Škola 
přináší vzdělání a lepší možnosti 
uplatnění v životě. Meghana bude 
studovat do roku 2024. Ráda by 
se stala účetní. Níže si můžete 
přečíst dopis, který nám zaslala 
na konci loňského roku.

Helena Videmanová

Drazí, děkuji Vám za Váš do-
pis, tašku a ozdoby do vlasů… 
Pochopila jsem, že tu tašku vy-
robily malé děti. Moc jim děkuji. 
Věřím, že jste strávili krásné Vá-
noce v rodinném kruhu.

Indická vláda vyhlásila celo-
národní lockdown kvůli pandemii 
nového koronaviru. Problémy do-
padly nejvíce na dělníky a migru-
jící pracovníky…

Během těchto kovidových 
prázdnin jsem trávila čas s ro-
dinou. Naučila jsem se spoustu 
věcí od svých prarodičů, babička 

mě naučila několik zeleninových 
receptů, vyráběla jsem ozdoby a 
četla knihy.

Jela jsem do města Mysore, 
abych oslavila svátek Dasara. 
Bydlela jsem u své sestry a slav-
nost jsem prožívala společně s její 
rodinou. Navštívila jsem některá 
svatá místa a vykonala posvátné 
obřady pooja.

Ve škole jsem učivo zvládla na 
74%. Nejsem se svými známkami 
spokojena, ale později mě rodiče 
povzbudili, a tak jsem se přihlá-
sila k dalšímu vzdělávání. Studuji 
tříletý obor počítačové aplika-
ce na univerzitě v Sagaru, která 
podporuje vzdělávání žen. Škola 
je vzdálená 30 km od mé vesnice. 
Momentálně se vzdělávám online. 
Těším se na znovuotevření školy.

Bratr studuje na střední škole. 
Tatínkovi začala sklizeň zázvoru, 
rýže a arekových ořechů. Babičce 
se zlepšuje zdraví. Všichni se za 
Vás modlíme. S vděčností jsem 
přijala vánoční dárek. Mnoho-
krát děkuji za podporu. Modlím 
se za Vás. Prosím, modlete se i Vy 
za mě.

Vaše milující dcera 
Meghana H. G.

Postní almužna
Nejen lidé věřící, ale také všichni, 
kdo se chtějí přidat, jsou každo-
ročně zváni k účasti na starobylé 
postní tradici – almužně. Princip 
je jednoduchý: peníze za požitky, 
které si během postního období 
odřekneme, můžeme vložit do pa-
pírové pokladničky, tzv. postnič-
ky, a tu na konci postu přineseme 
do kostela. Tyto prostředky poté 
církev prostřednictvím místní 
Charity využije na sociální pomoc 
potřebným. Postničky jsou k ro-
zebrání vzadu v kostele.           -ah-


