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slovo otce Petra
Drazí farníci,

epidemie se dostává tak 
nějak pod kontrolu – doufám. 
Život se vrací do běžného ryt-
mu. Chci vám poděkovat za 
vytrvalost ve víře a za to, že 
jste Pána neopustili, za všech-
ny modlitby a oběti. Ani On 
neopustil vás. Chci vás tedy 
povzbudit k radostné důvěře 
v Boží blízkost a pomoc. Chci 
vás ale i vyburcovat, abyste 
se probrali a začali brát věci 
vážně a svou víru jako pevnou 
součást svého života. Člověk 
může pochybovat, může mít 
pocity osamocenosti a stra-
chu, ale vždy musí mít víru, 
že mezi námi stojí ten, kterého 
„neznáme“, a který je světlem 
světa a solí země. Ten, který je 
Pánem života a smrti, vítězem 
nad hříchem a temnotou. Pře-
ji každému, aby čas prázdnin 
byl zastavením se a objevením 
toho, který s námi zůstává až 
do konce světa, nikdy nás neo-
pouští a je naší silou a radostí.

K radostné důvěře v Pána 
vám žehnám.

o. Petr

„Neboť veliký Bůh je Hospodin a veliký Král nade všemi bohy. V jeho ruce jsou hlubiny země a 
jemu patří výšiny hor.“ (Žalm 95) Krásné léto!              foto: Aneta Sojková

„kreativního volna“. Každý, od koho 
se očekává, že bude udávat směr, se 
potřebuje zastavit, aby si zkontrolo-
val, jestli jde správně. Začal jsem víc 
číst, víc se věnuji i tomu, co mě baví. 
Méně stresu – to pociťuji asi nejvíc.

Co se změnilo s odchodem pana 
Mágra?

S odchodem Pepíka se změnilo 
hodně věcí. Tak nějak jsem ztratil 
přítele na této zemi, ale získal jsem 
přítele v nebi. Doufám, že mu Pán 
vše odpustil a přijal ho k sobě. Mod-
lím se za něho, kdykoliv navštívím 
hřbitov. Co se tedy změnilo? Začal 
jsem se věnovat „kostelničině“. No, 
musel jsem se některé věci naučit. 
Začal jsem v neděli vstávat v 5:30, 
abych vše podstatné stihl připravit. 
A uvědomil jsem si i to, kolik věcí 
kostelník musí udělat, aby bylo vše 
„v cajku“. Prozatím je to pro mě 
příjemná činnost, ale dlouhodobě to 
nebude fungovat. Kostelník je potře-
ba a já stále doufám, že bude někdo 
tak velkorysý a přijde s nabídkou 
své osoby pro tento úkol. Pokud do 
konce července nikdo nepřijde, pak 
vyberu sám. Už mám několik tipů. A 
taky jsem si uvědomil, jak je důležité, 
aby při jakékoliv službě pro farnost 
dokázal být člověk velkorysým a 
obětavým – bez toho to dělat nelze.

Jak probíhají Vaše studia? Co 
zkoušky?

Od října loňského roku, kdy ne-
byla možnost setkávání, máme na-
stavený nový systém. Každý týden 
v pondělí večer kurz italštiny, úterý 
po celý den přednášky z práva, čtvr-
tek večer kurz polštiny. K tomu úko-
ly – italština, polština na každý týden, 
z práva jednou za 14 dnů. Takže 
vcelku dost náročný čas. V součas-
né době už mám všechny zkoušky 
za sebou. Jednak zkoušky z jazyků, 
no a potom zkoušky z Obecných 
právních norem kodexu kanonic-
kého práva, Rodinného práva ČR 
– Občanský zákoník ČR a SR; 
Manželského práva církve, Rodinné 
psychologie, Mediace ve vztazích; 
Sexuality v manželství, Dogmatické 
teologie a eklesiologie, Biblických 
základů manželství a dvě z Proces-
ních norem manželského práva. 
V dubnu jsem navíc dělal atestaci 
v administrativním právu na Late-
ránské univerzitě v Římě (online) pro 
kauzy „in favorem fidei“ (papežská 
milost rozvázání manželství z důvo-
du víry). Díky těmto přednáškám a 
kurzům jsem získal také nové přátele 
z řad kněží i laiků. Zakončením stu-
dia jsem ukončil první etapu: Studi-
um pro konzultory 3. stupně. Od září 

Rozhovor
s otcem Petrem
V srpnu uplyne již 9 roků, kdy se na-
šich farností ujal otec Petr Košulič. 
Zeptali jsme se na uplynulý rok, jeho 
plány a vize. 

Co se Vám vybaví, když se řekne 
pandemie? Jak jste tuto dobu proží-
val?

Mám jednu velkou asociaci – 
bezmoc. Tak jsem se cítil na podzim 
2020. Na jaře při první vlně jsem vní-
mal, že je třeba napnout síly a podle 
možností dát lidem naději a odvahu. 
V dalších vlnách jsem už cítil spíš 
bezmoc – svou lidskou bezmoc. To, 
že nevím, jak můžu lidem pomoct. 
Jakou roli v této situaci mám „hrát“ 
jako farář i jako člověk pro druhé. 
A tak jsem se začal víc modlit, číst a 
studovat atp.

Hodně času jsem věnoval mod-
litbě, odpočinku, četbě, studiu a 
běžným kněžským a farářským po-
vinnostem. Více jsem se věnoval in-
dividuální duchovní péči. Navštěvo-
val jsem kněze v okolí, s některými 
jsme se dlouho neviděli. A bylo třeba 
jasně říct, co ano a co ne během epi-
demie. Takže sledovat jednání vlády, 
jednání ČBK, informace z biskupství 
a napasovat to jak na Kunštát, tak na 
Sebranice. Celkově to byl čas, který 
jsem věnoval objevování inspirace 
a otevření se novým myšlenkám a 
novým nápadům pro pastoraci. Ne-
říkám, že z toho automaticky vyply-
nou nové aktivity ve farnosti. Mnoho 
z toho bylo zpřesnění stávajícího.

Co se změnilo?
V mém životě došlo jen k malým 

změnám. Co vnímám velmi pozi-
tivně, tak je více času na modlitbu. 
Vřele doporučuji, vážně to stojí za 
to. Když máte z modlitby radost a 
těšíte se na ni, tak je to dvakrát úžas-
né. Řekl bych, že díky absenci sku-
pinových aktivit došlo k tomu, že 
člověk mohl tzv. „zajet na hlubinu“. 
Člověk potřebuje jak aktivní život ve 
společenství, tak svůj vnitřní život. 
Pro mě bylo toto období i časem tzv. 
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Tuček se našel V minulém čísle Okna jsme inze-
rovali ztrátu našeho Tučka. Jsme 
rádi, že máme pro čtenáře dobrou 
zprávu. Tuček se našel ve 2. třídě, 
kde se mu zalíbilo, a chodil z rodi-
ny do rodiny.

Ale ve středu 9. června jsme 
se nakonec všichni sešli v koste-
le, abychom slavnostně zakončili 
kunštátský akademický rok. (Ro-
zuměj dobu, kdy děti chodí do 
náboženství a také jsou mše svaté 
pro děti). 

Jak už jsme tedy říkali, Tuček 
dorazil a s ním i děti, které celý rok 
poctivě sbíraly obrázky ptáčků a le-
pily je na svoje stromy. I když jsme 
se s dětmi během letošního školní-
ho roku v kostele mockrát neviděli 
a také náboženství neprobíhalo, 
zůstali jsme v kontaktu. Tuček jim 
každý týden posílal dopisy a vyprá-
věl vždy o novém ptáčkovi a jeho 
zajímavých vlastnostech a od pana 
faráře je pozdravoval.

Na závěrečné mši svaté zvládly 
děti postupně vyjmenovat všech 

22 ptáčků, o kterých se dozvídaly. 
A za odměnu dostaly od pana fa-
ráře svého vlastního keramického 
ptáčka jako památku na všechna 
letošní setkání. 

Po mši svaté jsme se přesunuli 
na farní dvůr, kde byl připravený 
táborák a hlavně komnata pokladů. 
Ta byla letos obzvláště bohatá, a 
proto i dobře střežená dvěma zá-
hadnými postavami. Když ale děti 
překonaly ostych smíšený s obava-
mi, mohly si vybrat, co si jen přály.

Celý večer jsme zakončili po-
sezením s opékáním špekáčků a 
děti i rodiče se rozcházeli v dobré 
náladě a hlavně s přáním, aby ten 
příští školní rok nebyl na setkání 
podobného druhu tak skoupý. 

A Tuček? Ten se uhnízdil v po-
koji pana faráře. Říkal, že na faře 
se vlastně letos ještě vůbec neohřál. 
Plánuje se zdržet na dobu neurčitou. 
Jen nevím, co bude dělat, až zjistí, 
že pan farář nepapá rybičky. Asi ho 
pošle někam k vodě. Krásné prázd-
niny všem!             Monika Lepková

bych chtěl pokračovat v doktorském 
studiu kanonického práva na univer-
zitě v Lublinu. Chci moc poděkovat 
všem za modlitby a za podporu, pro-
tože bez toho bych už asi skončil. 

Na co se těšíte o prázdninách?
Už více jak rok a půl jsem nikde 

nebyl. Jsem cestovatel, a tak mám 
hodně plánů. Uvidíme, co z toho se 
uskuteční. Prvních čtrnáct dnů jsou 
tábory, a to bych chtěl být s dětmi a 
s mládeží. Pak mám týden pro prá-
ci ve farnosti – administrativa po-
řád jede a účty musí někdo zaplatit. 
Potom mám v plánu na týden hory 
– Dolomity jako každý rok. Vloni 
jsem nebyl, tak letos bych moc chtěl. 
Kam pojedu potom, ještě nevím, ale 
rýsují se dvě místa – Chorvatsko 
s rodiči a bratrovou rodinou, anebo 
dovolená v Řecku u moře a v klidu. 
Pak mám nabídku na týdenní pobyt 
v New Yorku, tak ji budu muset vyu-
žít, dokud bude pěkně. V září (5. - 8. 
9.) mám mít studijní pobyt v Římě. 
Samozřejmě musím plánovat také 
nový školní rok, farní akce, moje 
studijní akce... Uvidíme, co z toho se 
uskuteční.

Co Vám v poslední době udělalo 
radost?

Konečně můžeme bez omezení 
navštěvovat bohoslužby! To byl můj 
kříž a nesl jsem jej velmi těžce. Lidé 
se pomalu vracejí na bohoslužby. 
Dále mám radost, že se podařilo rea-

lizovat novénu ke sv. Josefovi a nové-
nu k Duchu svatému. Věřím, že další 
radosti na sebe nenechají dlouho če-
kat. Pokud bude vše podle plánu, tak 
budu mít několik dalších radostí. Per-
gola na farním dvoře pro farní akce, 
nové pohony zvonů a projekt nového 
farního komunitního centra. Pro mě 
osobně pak, že jsem udělal zkoušky 
a mám první fázi studia za sebou. A 
pokud bych měl jít úplně na dřeň, tak 
to, že jsou v mém životě skvělí lidé a 
že s nimi mohu být.

Co vnímáte jako výzvu? Co byste 
chtěl vybudovat?

Ach ty výzvy! Mám tolik výzev 
před sebou, že je mi z toho až úzko. 
Tak velkou výzvou je nyní kostelník 
pro Kunštát. Potom je potřeba oslovit 
další farníky ke spolupráci. Na farní 
radě jsme řešili hřiště na farní za-
hradě, dále je třeba vyřešit pozemky 
kolem kostela kvůli stavbě autobu-
sového terminálu, potom střechu na 
věži kostela v Sebranicích – z toho 
už se stává evergreen, areál starého 
hřbitova v Sebranicích, komunitní 
centrum v Kunštátě a jako poslední 
výzva je interiér kostela v Kunštátě. 
Další výzva – zaměřit se na oblasti 
života farnosti: vzdělávání, společen-
ství a modlitba. To vidím jako tři vel-
ké výzvy, na kterých budu pracovat 
stále znovu a znovu a budu se snažit 
být neúnavný… Chci, abyste na tom 
makali všichni se mnou.

V Kunštátě mám dva velké pro-
jekty. První je komunitní centrum 
farnosti. Již máme studii a v současné 
době je zpracováván projekt. Chtěl 
bych, aby se komunitní centrum sta-
lo místem života farnosti. Počítá se 
v něm s prostorem pro děti, mládež, 
seniory, rodiny, pro víkendové akce 
atd. 

Druhá výzva je interiér kostela 
v Kunštátě. Ten vidím jako centrál-
ní, protože jakékoliv aktivity farnos-
ti „začínají v kostele a tam končí“. 
Takže bych chtěl, aby farní kostel 
dostal zcela nový a jedinečný interiér. 
Už jsme na tom začali pracovat před 
několika lety, ale návrhy nebyly tím, 
co bychom skutečně chtěli. Nyní je 
rozjednána další možnost. 

V Sebranicích mám dvě velké 
výzvy - farní kostel a starý hřbitov. 
Celková oprava kostela se děje v ma-
lých postupných krůčcích a věřím, že 
pokud se nám podaří opravit střechu 
na věži, pak další kroky už půjdou 
mnohem lépe a rychleji. Druhým 
projektem je areál starého hřbitova, 
který bychom chtěli proměnit nejen 
v travnatý porost, ale i místo k medi-
taci a modlitbě. Výzev mnoho, otáz-
ka je, jestli budou síly.

Jak se Vám daří?
Můj zdravotní stav se díky několi-

ka zásadním faktorům zlepšil. Méně 
stresu a úbytek váhy vedly k tomu, 
že se mi snížil krevní tlak. Dostatek 

spánku a odpočinku vedly k tomu, že 
jsem i vitálnější a mám víc energie. 
Sice prodělání covidu mi to zkom-
plikovalo, ale jinak se cítím v pořád-
ku. Zásadní věc je momentálně můj 
sluch. Po covidu se mi dost zhoršil. 
Čím to je, nevím. V prosinci 2019 
jsem byl na ORL s akutními problé-
my, což bylo vyřešeno, a v únoru na 
CT hlavy. Pak přišel covid, takže se 
vše stoplo. Doufám, že to nyní bude 
možné vyřešit. Dost mě to ubíjí.

Co byste vzkázal farníkům na 
nadcházející dovolenou?

Tak především, že na ně myslím 
a nosím je ve svých modlitbách. Ka-
ždého! Potom bych jim chtěl říct, aby 
sebrali odvahu a začali normálně žít. 
Respirátor ani rouška nejsou nemoc, 
desinfekce rukou ani umývání nejsou 
ničemu na škodu. Nepřehánět, ale 
neodmítat. Kde je to třeba, tam pou-
žít. Přeji všem, aby letošní prázdniny 
byly nadějí na nový začátek a nor-
mální odpočinek. Prázdniny jsou od 
toho, aby se věci kolem nás uklidnily. 
A abychom opět našli vnitřní stabilitu 
a klid. Nezapomínejte na modlitbu a 
na svátosti, protože bez těch to určitě 
nepůjde tak dobře.

Děkujeme za rozhovor a přeje-
me Vám hojnost Božího požehnání, 
spoustu inspirace Duchem svatým a 
energii k realizaci alespoň některých 
plánů a vizí.

ptala se Alena Hladilová
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sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Sebranická schola funguje dál

Všechny srdečně zveme na
MadonaFest II

Sebranické farní oplatky

Po zmírnění karanténních 
opatření a rozvolnění mší 
svatých jsme doplnili i 
zásoby skvělých farních 
oplatků. Úplně čerstvé čo-
koládové i oříškové oplat-
ky si nyní můžete koupit 
za 50,- Kč vždy po neděl-
ní mši svaté v Sebranicích 
v kostele nebo na faře. Do 
Kunštátu jezdíme také, 
a to na obě nedělní mše. 
Chystáme se i na plánova-
né letní poutě v celé naší 
farnosti. Tak neváhejte a 

přijďte si pro sladkou dob-
rotu k nedělní kávě či jako 
pozornost nebo dárek pro 
děti i dospělé.

Vedle oplatků si můžete 
koupit také farní kelím-
ky, trička s logem farnosti 
nebo výborné víno.

Výtěžek z prodeje všech 
těchto suvenýrů je určen 
na opravu střechy sebra-
nického kostela. Všem 
přispěvatelům děkujeme a 
přejeme krásné léto.

Eva Škrabalová

Sobota 4. září 2021
Sebranice

14:00  Zahájení festivalu
14:15  Schola Sebranice
15:00  Přednáška
16:00  Schola Knínice
16:45  Divadlo Bez Pravidel
            - Smolařínek u vody
18:00  Pavel Helan

Soutěž o podepsané
CD Pavla Helana!

V neděli 27.6. startuje soutěž 
o CD Pavla Helana s vlastno-
ručním podpisem. Stačí dát 
„like“ a sdílet soutěžní příspě-
vek na facebooku (Farnost Se-
branice – MadonaFest II), o dva 
týdny později, v neděli 11.7. 
večer, pak vylosujeme vítěze.

Ikdyž má Schola Sebranice 
stále stejné složení (ryze 
ženské), v posledních le-
tech prošla proměnou. Jsou 
teď mezi námi jak student-
ky, tak pracující ženy, ale i 
maminky. K tomu se sjíždí-
me z různých vesnic a měst, 
proto není snadné se vždy 
domluvit na termín zkouš-

ky. Vypomáháme si i s jiný-
mi scholami, proto nehraje-
me nutně jen v Sebranicích. 
Nejsme už tak aktivní jako 
dřív, teď hrajeme a zpívame 
spíše na požádání, větši-
nou na svatbách a těšíme se 
v září na setkání na Mado-
naFestu.

Aneta Stejskalová

Program

Zvony čeká velká oprava. Rozezní se 
nejdřív v září
Už řadu týdnů se ráno, v pole-
dne ani večer neozývají z věže 
farního kostela hlasy zvonů. 
A stejně tak se nezvoní ani 
v neděli před ranní a hrubou 
mší svatou, jak to od nepa-
měti bývalo zvykem. Příčina 
bohužel není v drobné poruše, 
kterou zatím nebyl čas napra-
vit, nebo jen v prostém selhá-
vání lidského faktoru, který 
by zvony zapomínal pouštět. 
Elektrické pohony zvonů a 
jejich technické příslušenství 
zkrátka dosloužily a je třeba 
je vyměnit, případně udělat 
generální opravu. Ta si podle 
posudku specialisty vyžádá 
více než čtvrt milionu korun. 
Farnost už do zvonařské fir-
my poslala objednávku a pod-
le dohody by se kunštátské 
zvony mohly znovu rozeznít 
v září. 

Ve věži kostela sv. Stani-
slava je zavěšená sestava tří 
zvonů různé velikosti i různé-
ho stáří. Dobrou zprávou je, 
že zvony samotné jsou v po-
řádku a není třeba je převážet 
do dílny případně nahrazovat 

novými. Oprava se bude týkat 
výhradně pohonu a příslušen-
ství. Zvonaři u všech zvonů 
odstraní stávající nefunkční 
motory a místo nich osadí 
nové lineární motory s elekt-
ronickými řídícími jednotka-
mi a novou elektroinstalací. 
Všechny zvony dostanou také 
nová kovaná srdce, protože 
ta nynější podle odborného 
posudku nevyhovují tvarem, 
tvrdostí ani váhou, a neu-
možňují správný akustický 
dojem. K nejmenšímu zvonu 
se spodním průměrem 74,5 
centimetru se pak k ukotvení 
pořídí nové jařmo z dubového 
dřeva, zatímco u dvou větších 
s průměry 99 a 124 centime-
trů budou stávající – značně 
vychozená a opotřebovaná 
jařma repasována. Po demon-
táží zvonů se konečně počítá 
i se zpevněním zvonové sto-
lice. 

Zakázku provede firma 
Umělecké zvonařství z Brod-
ku u Přerova za cenu 273 tisíc 
korun.

Marek Lepka

Pastorační rada farnosti
Dne 27. května se po dlouhé 
době konečně sešla pastorač-
ní rada naší farnosti. 

• Nejprve jsme se snažili 
zhodnotit dobu pandemie. Co 
se osvědčilo a co se mohlo 
udělat jinak? Prakticky neo-
mezená byla účast na mších 
svatých ve všední den. V ne-
děli v poměrně hojném počtu 
chodili lidé k odpolednímu 
svatému přijímání. Aktuál-
ní informace, včetně onli-
ne promluv byly pravidelně 
uveřejňovány na Facebooku 
farnosti. Padl návrh na zave-
dení online „konzultačních 
hodin“. Bohužel byla poza-
stavena příprava biřmovanců. 
Ta bude obnovena již během 
prázdnin a doufejme, že se do 
ní opět zapojí všech  původně 
30 přihlášených. 

• O prázdninách se v ter-
mínu 11. – 15. 8. uskuteční 
diecézní setkání mládeže.

• Odložené 1. sv. přijímá-

ní proběhne kolem poloviny 
října.

• Na farním dvoře vedle 
farní kavárny se bude stavět 
pergola. Dotace na její reali-
zaci byla již schválena. 

• Kdo nastoupí na uvol-
něné místo kostelníka/ kos-
telníků? Bohužel tato otázka 
je stále aktuální. Již byl ale 
osloven pan Alois Dobeš, zda 
by se ujal funkce „technické-
ho správce farnosti“ (technic-
ký stav budov, drobné opra-
vy).

• Chybí také osoba, která 
by si vzala na starost farní 
hřiště a přilehlé plochy. Ji-
nými slovy, kdo bude pravi-
delně síct trávu? Pokud máte 
čas, nebojte se přihlásit panu 
faráři nebo některému členu 
pastorační rady.

• Na dalším setkání, které 
proběhne 29. července, bude 
mimo jiné plánován farní den.

-ah-
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co nás čeká
FARNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 

1.7.-7.7. mladší děti
7.7.-17.7. starší děti

PANNY MARIE
KRÁLOVNY

Neděle 22. srpna 
mše v Nýrově v 11:00

PŘÍFARNÍ TÁBOR
23. - 27. srpna

FARNÍ DEN KUNŠTÁT
Neděle 29. srpna

žehnání dětem, studentům
a učitelům na začátku

školního roku

MADONAFEST II
Sobota 4. září v Sebranicích

SMÍRNÁ POUŤ
P. LADISLAVA KUBÍČKA

DO SLOUPU
Sobota 11. září

HRNČÍŘSKÝ JARMARK
Neděle 19. září

8:00 mše svatá za hrnčíře

SLAVNOST SV. VÁCLAVA
Úterý 28. září

8:00 mše svatá Kunštát
9:30 mše svatá Sebranice

Kunštátské sakrální památky - 18. část

V květnovém Okně Byl otištěn 
snímek plastiky sv. Floriána - 
jako hádanka pro všímavé čte-
náře. Bohužel se nikdo neozval. 
Jednalo se o tuto památku: Na 
štítové straně domu č. 151 (dříve 
Brablecova hrnčírna, Keramika 

Kemr, Ústředí keramických ře-
mesel, později Keramika Sedlák 
a nyní nevyužitá budova) je umís-
těna polychromovaná plastika sv. 
Floriána, patrona hasičů a řeme-
sel pracujících s ohněm. Autorem 
díla je Herbert Kovařík (po roce 

1911). Písmena KK jsou obchod-
ní značka Kunštátská keramika.

Na dnešních snímcích je inte-
riér kaple sv. Josefa na kunštát-
ském zámku a socha sv. Josefa 
- patrona kaple, umístěná na boč-
ním oltáři.                  Alois Havelka

poutě
POUŤ HLUBOKÉ

SLAVNOST SV. CYRILA 
A METODĚJE

Pondělí 5.7. mše sv. 11:00

POUŤ ZBRASLAVEC
SLAVNOST PANNY 

MARIE KARMELSKÉ
Neděle 18.7. mše sv. 11:00

POUŤ RUDKA
SLAVNOST SV. MARIE 

MAGDALSKÉ
Neděle 25.7. mše sv. 11:00

POUŤ SYCHOTÍN
SLAVNOST PANNY 

MARIE VĚTŠÍ (SNĚŽNÉ)
Neděle 8.8. mše sv. 11:00

POUŤ SEBRANICE
SLAVNOST  NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE
Neděle 15.8. mše sv. 10:00

(mše sv. v Kunštátě v 11:00 není)

POUŤ TOUBOŘ
SLAVNOST NAROZENÍ 

PANNY MARIE
Neděle 12.9. mše sv. 11:00

POUŤ ÚJEZD
SLAVNOST SV. VÁCLAVA
Neděle 26.9. mše sv. 11:00

 

Facebook nejen v době pandemie
Víte, co pomohlo v době 
pandemie naší farnosti, když 
nemohl mít pan farář řád-
né ohlášky a ani jinak ne-
mohl  komunikovat se vše-
mi farníky? Byl to obyčejný 
Facebook, který farnost má. 
Sdílelo se zde požehnání, po-
zdravy sester Těšitelek, žádost 
o pomoc při sbírce, informace, 
kdy se zpovídá, kdy můžete 
jako jednotlivci přijít do kos-
tela na sv. přijímání. Dokonce 
několik kázání a požehnání 
bylo vloženo formou videa. 

Pro všechny byla povzbuze-
ním slova pana faráře, která 
začínala slovy „Moje farní 
rodino…“ V době naprosté 
uzávěry měly příspěvky sle-
dovanost více než 1000 členů 
farního společenství. Napří-
klad i pan farář Kafka je také 
naším sledovatelem.

Takže se prostě jen přidej-
te ☺. I když teď už je to trošku 
nuda, když můžeme naštěstí 
komunikovat „naživo“.

PS: Víte, že FB je už plně 
přeložen do 84 jazyků?    - red-

V termínu od 5. do 12. září  se 
bude v Budapešti konat Mezi-
národní eucharistický kongres, 
který je organizován Svatým 
stolcem. Naši biskupové nám 
zaslali krátký list s pozván-
kou na tuto pouť.  Cílem poutí 
bývají většinou určitá místa a 
chrámy, na pouti se intenzivně 
setkáváme s druhými a s Pá-
nem.  Eucharistický kongres 
překonává hranice konkrét-
ních míst a zaměřuje se přímo 
na Nejsvětější svátost oltářní, 
kdekoliv se kolem ní nachází-
me.

Ve dnech od 5. do 10. září 
bude program probíhat v hale 
Hungexpo a bude zahrnovat 
přednášky, svědectví, kate-
cheze, diskuze i kulturní akce. 
V sobotu  11. 9. bude sloužena 
maďarským kardinálem slav-
nostní mše svatá a po ní bude 
následovat eucharistické pro-
cesí. Kongres bude zakončen 
v neděli 12. 9. bohoslužbou 
s papežem Františkem. Všech-
ny akce budou dostupné na 
internetu.

Aby byl eucharistický kon-
gres skutečně světový, musí 
začínat už na úrovni jednot-

livých farností. S myšlenkou 
na to, že se s námi ve stejných 
chvílích spojují křesťané z ce-
lého světa, postavme Eucha-
ristii do centra svých společ-
ných aktivit a  modleme se za 
zdárný průběh kongresu.

Pokud to bezpečnostní si-
tuace dovolí,  cestování po 
Evropě bude bezproblémové a 
farníci projeví zájem o účast, 
bude možná na tuto pouť vy-
praven farní autobus. Vše se 
včas dozvíme od pana faráře. 
Další informace můžete získat 
na internetových stránkách 
www.cirkev.cz.

Helena Videmanová

Potkej Ježíše v Budapešti!


