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21. dubna oslavila naroze-
niny anglická královna, pro-
zatím jen v rodinném kruhu. 
Veřejné oslavy s poddanými 
jsou již tradičně odloženy 
na začátek června, až bude 
příznivější počasí. 11. dub-
na jsme si podle liturgic-
kého kalendáře připomněli 
933. výročí mučednické 
smrti sv. Stanislava. V naší 
farnosti ale pouť připadá na 
neděli nejbližší 7. května 
– dle občanského kalendáře 
má svátek Stanislav. Termín 
pouti byl očividně posunut 
ze stejných důvodů jako na 
Britských ostrovech.

V naší současné kultuře 
se narozeniny slaví s velkou 
oblibou. Přejeme si vše nej-
lepší, hlavně hodně zdraví a 
štěstí. Zejména malé děti se 
na tento den těší. S navyšu-
jícím věkem některé z nás 
může toto datum mírně 
znervózňovat – věčné mládí 
a vše nejlepší v nedohlednu. 
Jak nekřesťanské, že zrovna 
nedostatek těchto světských 
hodnot v nás může vyvo-
lávat zklamání! Na světce 
většinou nevzpomínáme 
v den jejich narozenin, ale 
v den jejich úmrtí, tedy 
narození pro život věčný. 
Pozemský život sv. Stani-
slava v 11. století nebyl asi 
naplněn štěstím, zdravím a 
pohodou, ale spíše vírou, 
láskou a odvahou říkat 
pravdu.
Jak by asi mělo znít křes-
ťanské přání k narozeni-
nám?
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Narozeniny

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Po celý náš život získáváme 
i ztrácíme. Jsou životní fáze, 
ve kterých převažuje budo-
vání. Učíme se, získáváme 
zkušenosti, poznáváme nové 
lidi, budujeme domov i jeho 
ekonomický potenciál, roste-
me na výšku i charakterem, 
těšíme se, co zajímavého 
nám život přinese. Pak se to 
najednou zvrtne, těžko přesně 
určit kdy, a začínáme ztrácet. 
Zapomínáme, slábneme, 
zpomalujeme, vzpomínáme. 
Když se setkávám se staršími 
lidmi, poznávám, jak je to pro 
ně těžké. Povzdychnou si, ko-
lik toho dřív stihli, co všechno 
dokázali, a co všechno už 
naopak nestihnou a nebude 
jim dopřáno. Ale není to jen 
takto černobílé. Celý náš život 
je protkán menšími či většími 

zisky a menšími či většími 
ztrátami. Zatímco ale jít ku-
předu nás těší, opouštět, ztrá-
cet a loučit se bývá bolestné.

Nakonec budeme muset 
opustit vlastně všechno. A 
co nám zbude? Odpověď na 
tuhle otázku, která se v mém 
přemýšlení potulovala už 
nějaký ten čas, mi nakonec 
nabídl kunštátský patron, 
svatý Stanislav. Jeho život 
není žádnou výhrou, nedosáhl 
téměř ničeho a zemřel násil-
nou smrtí. Ale jen v popelu 
lidských proher najdeme to 
skutečně ryzí.

V uplynulých dnech jsem 
se začetl do knihy profesora 
Křivohlavého Hořet, ale ne-
vyhořet, která pojednává o 
zajímavém fenoménu syndro-
mu vyhoření. Ten může být 
skutečným nebezpečím pro 
všechny, kteří berou své povo-

lání opravdu vážně, investují 
do práce či vztahů, nasazují se 
pro druhé, snaží se všemožně 
pomoct, bojují a dřou, ale na-
jednou vyprchá všechen elán, 
energie se vytratí a nadšení 
zmizí. Nenašli totiž adekvátní 
odezvu, žili pod přílišným tla-
kem, dávali víc, než dostávali, 
zažili zklamání, ztratili smysl. 
Něco podobného hrozí i všem 
křesťanům, kteří se snaží žít 
podle své víry, dveře svého 
srdce dokořán a ve službě 
druhým na roztrhání, ale bez 
toho nejdůležitějšího, bez 
Boha. Musíme opustit hodně, 
vlastně všechno. Starozákonní 
Job to vyjádřil slovy: „Z živo-
ta své matky jsem vyšel nahý, 
nahý se tam vrátím. Hospodin 
dal, Hospodin vzal; jméno 
Hospodinovo buď požehná-
no.“ Jen jedno nám smí zůstat, 
ba přímo musí. Bůh sám.

OPEN AIR. Žhavé slunce a silný vítr provázely v neděli 29. dubna slavnostní bohoslužbu před kunštátskou 
hasičárnou. V jejím závěru byla požehnána opravená Tatra dobrovolných hasičů. FOTO: Lukáš Dobeš.



Z činnosti Ekonomické rady farnosti
Nejdále je příprava opravy kaple ve Zbraslavci

Po loňském úspěšném roce, 
kdy se podařilo mj. opravit 
střechu kostela sv. Stanislava 
a zbudovat farní hřiště se 
ekonomická rada nyní zabývá 
přípravou těchto akcí:

V kostele sv. Stanislava na 
letošek připravujeme výměnu 
nábytku v sakristii. V brzké 
době by měla být připevněna 
madla na vstupním schodišti 
do kostela a chtěli bychom i 
osadit zábrany proti ptákům 
na římsu věže, aby nedochá-
zelo ke znečišťování kostelní 
střechy.

Na opravu hřbitovního 
kostela Sv. Ducha jsme pro-
jektově připraveni. Byl zpra-
cován posudek na odvlhčení 
a geodetické zaměření stavby. 
Na základě toho mohly být 
zpracovány rozpočty na jed-
notlivé etapy a podány žádosti 
o dotace na Jihomoravský kraj 
do programu podpory rozvoje 
památkové péče (dosud neroz-
hodnuto), dále na Ministerstvo 
kultury ČR (žádost o dotaci 
zamítnuta) a na obec s rozšíře-
nou působností Boskovice do 
programu podpory kulturních 

památek (dosud nerozhod-
nuto). Věřme, že se finanční 
podporu podaří získat a opra-
va tohoto kostela bude moci  
letos začít.

Na faře v Kunštátě je při-
pravována výměna kuchyň-
ské linky. Dále byla podána 
žádost do programu rozvoje 
mimoškolních zájmových 
aktivit dětí a mládeže na 
opravu střechy a místností 
garáže na farním dvoře (dosud 
nerozhodnuto). Byla získána 
dotace na prorodinné aktivity 
ve výši třicet tisíc korun, která 

bude použita na nákup nového 
ozvučení. Dále byla podána 
žádost o dotaci z programu 
Nadace ČEZ na nákup malého 
traktoru pro snazší údržbu far-
ního fotbalového hřiště.

Na kostel v Sebranicích byl 
dokončen projekt statického 
zajištění a na základě něj je 
požádáno o závazné stanovis-

ko památkářů a následně o vy-
dání stavebního povolení. Na 
dokončení vnějších sanačních 
omítek byla podána žádost o 
dotaci na obec s rozšířenou 
působností Boskovice do 
programu podpory kulturních 
památek (dosud nerozhodnu-
to). Na kraji leží též žádost na 
výměnu elektroinstalace. Do 
Sebranic byla rovněž získána 
dotace na prorodinné aktivity, 
zde ve výši dvacet tisíc korun.

Nejdále je s přípravou 
oprava kaple ve Zbraslavci. 
Zde byla uzavřena smlouva o 
financování se Státním země-
dělským intervenčním fondem 
(SZIF) na první etapu. Akce 
bude realizována firmou Ivana 
Kopřivy ze Lhoty Rapotiny, 
který podal ze čtyř oslovených 
firem nejvýhodnější nabídku 
v poptávkovém řízení. Úvodní 
etapa zahrnuje hlavně opravu 
střechy a měla by být dokonče-
na do podzimu. Zároveň se při-
pravuje financování etapy číslo 
dvě (fasáda), kde byla podána 
žádost o dotaci z programů 
SZIF (dosud nerozhodnuto).

za ERF Petr Sojka

Ani v červnu nebude naše 
farnost zahálet. Hned prvního 
nás čeká oblíbená Noc kostelů. 
V chrámu sv. Stanislava bude 
světlo od osmnácti až do třia-
dvaceti hodin, abychom nepro-
pásli opakovanou „návštěvu“ 
tří osob, které v dávné historii 
měly co do činění s kunštát-
ským panstvím. V patřičném 
oděvu se nám přijdou před-
stavit někdejší majitelé zámku 
– Jan Černčický z Kácova, 
Štěpán Schmidt z Freihofenu 
a Karel Benedikt z Lamber-
gu. Právě jejich náhrodníky 
jsou totiž ve farním kostele 
umístěny. Případné návštěv-
níky našeho chrámu budou 
ale během Noci kostelů čekat 
také koncerty, čtení z Bible, 
možnost napsat své prosby, za 
které se při zakončení budeme 
přimlouvat nebo senzační ex-
kurze do výšek, pokud zatouží 
spatřit náš čistě opravený krov. 
Vemte své děti s sebou, budou 

mít svátek a jistě se pohledem 
z výšek potěší (nebo polepší?). 
Padáky nebo křídla nutně s se-
bou… Někteří organizátoři, 

kteří jsou každý rok pověření 
při této příležitosti úkoly, 
tajně doufají, že se konečně 
dostanou k tiché modlitbě ve 
svitu svic od sedmi do devíti 
hodin v kostele na Lipce, kde 
letos hlučnější aktivity nepro-
běhnou. 

A jdeme dál. Až si trochu 
odpočinete, můžete se v ne-
děli 3. června vypravit na 
jedenáctou hodinu ke kapli 
do Újezda, kde se tamní oby-
vatelé rozhodli uctít památku 
všech, kdo museli bojovat a 

obětovali svůj život ve válce. 
Můžeme děkovat i za to, že 
nyní nikdo takovou oběť ne-
žádá od nás…

V červnu nás čeká ještě ta-
ková menší živelná pohroma 
– lidová veselice před prázd-
ninami, které se říká Farní 
den. Budeme na 17. června 
prosit všechny svaté a světice, 
abychom se neutopili v pří-
valech vod nebo nespálili na 
sluníčku. A protože se celý 
školní rok při mších pro děti 
představovali svatí mužové 
a ženy, vzpomeneme na ně i 
konkrétně při téhle příležitosti 
– nejdříve při mši svaté v je-
denáct a po řízku a polední 
pauze bychom na ně mohli 
ještě vzpomenout v programu 
odpoledne. Nápověda – kdo 
chce být vyzbrojen na každý 
případ, nechť k pláštěnce a 
slunečníku přibalí ještě „Rok 
se svatými“. Na shledanou! 
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Farní rada plánovala: Noc kostelů přinese letos novinku

V patřičném oděvu se nám 
přijdou představit někdejší 

majitelé zámku 
Jan Černčický z Kácova, 
Štěpán Schmidt z Freiho-

fenu a Karel Benedikt 
z Lambergu.

Úvodní etapa zahrnuje 
hlavně opravu střechy 

a měla by být dokončena 
do podzimu.

Kolpingova rodina Kunštát 
a Diakonie Broumov 

vyhlašují sbírku použitého 

ošacení, lůžkovin, 
obuvi a domácích 
potřeb - nádobí

VŠE NEPOŠKOZENÉ
v pátek 18. května 

od 16:00 do 18:00 hodin
a v sobotu 19. května 

od 9:00 do 12:00 hodin 
na faře v Kunštátě.

Věci prosíme zabalené do 
igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily 
transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc

 anketa
Když se ohlédnu za společ-
nou přípravou dětí a rodičů 
před prvním svatým přijí-
máním, tak...
O doplnění této věty jsme 
požádali několikero rodičů, 
kteří řadu týdnů chodili na pří-
pravu spolu se svými dětmi. 

…vidíme spoustu našich 
zkušeností a zážitků strá-
vených v Boží blízkosti s 
příjemnými lidmi z farní 
rodiny. 
(manželé Pavlů)

…si uvědomíme, že touto 
přípravou provádíme již 
naše třetí dítě. Moc bychom 
si přáli, aby jim víra vydrže-
la celý život. 
(manželé Sojkovi)

…nás těší vidět, jak to naše 
dítě prožívá, že se na pří-
pravu těší a chce, aby se 
účastnili oba rodiče. Nutí 
nás to přemýšlet, jak velká 
míra těšení člověku zbývá, 
když už je veliký… 
(manželé Kintrovi)

Setkání s dětmi a rodiči pro 
nás bylo velkým zážitkem. 
Strávili jsme příjemné chví-
le, řešili jsme různé úkoly, 
při kterých jsme si  oživili 
naše znalosti. A co je pro 
nás důležité – náš syn se na 
tato setkání vždy moc těšil. 
(manželé Dočekalovi)



Sebranické perly
Květen je celosvětově spojen 
s připomínkou obětí druhé 
světové války a oslavami je-
jího ukončení. Ačkoli Sebra-
nice nebyly přímo v hlavní 
frontové linii, válka přesto 
zasáhla všechny oblasti ži-
vota a o některých dopadech 
můžeme číst i v sebranické 
farní kronice. Na některé 
válečné zápisy se nyní po-
dívejme. Nejprve jak to vše 
začínalo aneb zápis z r. 1938: 
„23/9 vyhlášena mobilizace, 
byl zmatek nad zmatek“ a o 
šest dní později: „schází se 
v Mnichově schůze…, zra-
dou Angličana a Francouze 
naše drahá vlast musí po-
stoupiti bohaté kraje Hitleru 
a tím velice ochuzena.“ 

Ze zápisu z roku 1942 se 
dozvídáme o průběhu války: 
„Válka mezitím zuří na obou 
stranách s neztenčenou prud-
kostí. Válečné štěstí i teď je 
střídavé. Jinak zásobování a 
stravování na lístky, jakž takž 
ucházející.“

V roce 1944 už je možné 
číst zprávy o obratu v průbě-
hu válečného tažení, i když 
situace je stále vážná: „Jinak 
pokračovala válka s příšerný-
mi hrůzami z bombardování 
a náletů a hledáním krytů. 
I zde byl stanoven jako kryt  
farní sklep pod školou. Hitler 
zabíral zemi za zemí, až uvízl 
v Rusku. Čekalo se na invasi ze 
západu, aby Němci byli sevřeni 
do kleští.“

Rok 1945 přináší zápis, 
který je spojen s vyhrocenými 
událostmi konce války v po-
dání P. Kozlíčka: „S blízkým 
koncem války dostala se i naše 
farnost do  blízkosti fronty, 
bylo zde slyšet hřmění děl a 
v půli dubna se do Sebranic 
nastěhovali Maďaři (vojáci) 
a na konci dubna Němci. Na 
faře byla hlavní pokladna, 
v níž bylo miliónové jmění 
v nejrozmanitějších valutách. 
13. 5. jsem sloužil slavnou mši 
sv. a odpoledne Te Deum na 
poděkování za ukončení zloby 
války.“

připravil Jiří Votoček

 sebráno v Sebranicích

V závěru jedné nedělní bo-
hoslužby otec Tomáš pře-
dával Anetě Konečné knižní 
vydání katechismu. Při této 
příležitosti jí poděkoval za 
účast v kurzu animátorů 
a ocenil úspěšné složení 
závěrečné zkoušky. Další 
zkouška přišla hned vzápětí 
(tentokrát praktická), a to 
v podobě odpovědí na otáz-
ky do farního časopisu. I zde 
nezklamala, protože rychle 
a ochotně odpověděla na 
následující otázky:

■ Kdo je to animátor?
Animátor je absolvent ani-

mátorského kurzu. Je to člo-
věk, který by se měl zajímat 
o dění ve farnosti. Měl by být 
aktivní, otevřený a připravený 
pomoci tam, kde je potřeba.
■ Jak animátorský kurz 
probíhá?

Kurz probíhá během dvou 
let formou deseti víkendů 
strávených v Diecézním cen-
tru života mládeže (DCŽM) 
Mamre v Osové Bítýšce. 
Každý víkend je zaměřený 
na určitou oblast, měli jsme 
např. témata: sebepoznání, 
sebepřijetí, umění komunika-
ce, Písmo svaté, managment 
času, vytváření společenství 
a řešení konfliktů ve skupině. 

Pokaždé je k danému tématu 
připravený program, různé hry 
a přednášky odborníků z jed-
notlivých oblastí. Velký důraz 
je také kladen na ergoterapii, 
takže jsme pěkně pomáhali se 
vším, co bylo potřeba.
■ Jak jsi se do kurzu do-
stala?

Nápad přihlásit se do kurzu 
nepřišel tak úplně z mé strany, 
ale od kamarádů z farnosti 
Sulíkov. Přihlásilo se jich 
velké množství a nabídli mně 
a Monice, abychom jezdily 
s nimi. Nechaly jsem si to 
projít hlavou a nakonec jsme 
se přihlásily díky panu faráři, 
který poslal naše přihlášky po 
termínu odevzdání. Monika 
bohužel nemohla z osobních 
důvodů kurz dokončit, tak 
jsem naši farnost nakonec za-
stupovala jen já.
■ Jaký byl průběh závě-
rečné zkoušky?

Závěrečná zkouška probíhá 
v rámci posledního víkendu. 
Skládá se z testu a následně z 
ústní zkoušky. Je zaměřená na 
základní věci z katechismu a 
také na to, co se probíralo bě-
hem jednotlivých víkendů. Ze 
zkoušky byla většina z nás do-
cela ve stresu, ale úplně zby-
tečně. Všichni pilně studovali 
(skoro celou noc), ale nakonec 

stačilo vědět ty nejzákladnější 
věci a umět vyjádřit a obhájit 
svůj názor před zkušební ko-
misí. Letos se všem podařilo 
uspět už napoprvé.
■ Jaký je tvůj osobní dojem 
z absolvovaného kurzu?

Jsem ráda, že jsem kurz ab-
solvovala. Našla jsem si spous-
tu kamarádů zhruba ve svém 
věku a utužila vztahy s těmi, 
které jsem už znala dřív. V 
DCŽM pracují úžasní lidé, na 
které jsem si během těch dvou 
let zvykla a těším se, až zase 
pojedeme na nějakou akci, kte-
rých pořádají velké množství. 
Mám také radost z toho, že 
jsem se mohla vzdělávat v ob-
lasti víry, protože přece jenom 
od dob, kdy jsem chodila do 
náboženství už uplynula pěkně 
dlouhá doba. Jsem si jistá, že 
spoustu informací z kvalitních 
přednášek využiji v každoden-
ním životě − hodně mi dala 
např. přednáška o správném 
rozvrhnutí času, protože s ča-
sem mám neustále nějaký pro-
blém. Také mě zaujaly zábavné 
hry, které bych mohla využít 
v budoucí pedagogické praxi. 
Takže abych to shrnula − kurz 
mi toho dal určitě hodně a ráda 
bych ho doporučila ostatním.

za rozhovor poděkoval 
Jiří Votoček

Aktivita, otevřenost a připravenost k pomoci: animátor

ANIMÁTOŘI. Úspění absolventi letošního kurzu animátor si ze setkání s otcem biskupem 
odnesli osvědčení. (Aneta Konečná v podřepu první zleva).
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HOVORY O VÍŘE 
(V SEBRANICÍCH)

pondělí 7. května od 19:00 
fara Sebranice

SETKÁNÍ ČLENŮ 
ŽIVÉHO RŮŽENCE

pondělí 7. května 
fara Kunštát

Kdo byl svatý Stanislav?
Zodpovědět tuto otázku není 
tak snadné, jak by se mohlo 
zdát. Se světci to totiž bývá 
těžké. Musíme se nejdřív 
rozhodnout, chceme-li 
mluvit ústy historika, nebo 
legendisty: historikové si 
občas z hagiografie utahu-
jí, že největší překážkou 
dobré legendy je skutečný 
život světce, legendisté zase 
mohou poměrně snadno 
kontrovat, že také historické 
poznání zůstává ve své pod-
statě vyprávěným příběhem 
a že se tedy od legendy v 
mnohém neliší. Rozpory 
mezi historickým pojedná-
ním a legendou se v životech 
světců budou vždy střetávat. 
Jejich odlišnost není dána 
tím, že by jeden měl větší díl 
pravdy než druhý, spočívá 
v tom, že stejným faktům je 
přisuzován různý smysl. Ale 
zpět ke Stanislavovi, pokus-
me se o něm říct alespoň to, 
na čem by se snad obě strany 
shodly.

Narodil se kolem r. 1030 
v polském Szczepanowě. 
Vzdělání nabyl nejprve 
v hnězdenské katedrální škole, 
poté pokračoval na studiích ve 
Francii a v Lutychu (dnes Bel-
gie). Po návratu do Polska pů-
sobil v diplomatické kanceláři 
krakovského biskupa Lamber-
ta, který jej doporučil za svého 
nástupce na biskupském stolci. 

Tak se i stalo – po Lambertově 
smrti se stal Stanislav místním 
ordinářem, krátce nato zís-
kal biskupské svěcení. Také 
Stanislavovým přičiněním 
došlo k navázání styků mla-
dého polského státu s římskou 
kurií, k posílení postavení 
hnězdenského arcibiskupství 
na úkor metropolity magde-
burgského a tím i k upevnění 
nezávislého postavení Polska 
na německé Říši. Stanislav 
pečoval o šíření křesťanství 
jak ve vlastní diecézi, tak i 
za jejími hranicemi, mj. díky 
štědré podpoře benediktinské-
ho řádu. Záhy se však dostal 
do sporů s polským panovní-
kem Boleslavem II. Smělým. 
O povaze těchto sporů ale 
bohužel nevíme nic jistého 
– historik se začíná s legendis-
tou rozcházet. Zatímco legen-
dy vyzdvihují Stanislavovu 
kritiku Boleslavovy krutosti, 
doboví kronikáři připomínají 
údajnou biskupovu zradu pa-
novníka a naznačují rozchod 
či konkurenci církevních a 
korunních zájmů. Tragický 
výsledek těchto sporů ovšem 
nelze zpochybnit – vyústily 
v zavraždění sv. Stanislava 
z králova popudu, či snad krá-
lem samotným dne 11. dubna 
1079.

Pověst svatosti se kolem 
Stanislavovy osobnosti vytvo-
řila již krátce po jeho smrti. V r. 

1088 byly jeho tělesné ostatky 
přeneseny do krakovské kated-
rály, kde v honosném barokním 
relikviáři odpočívají dodnes. 
Na konci 12. století již může-
me hovořit o plně rozvinutém 
světeckém kultu. K oficiálnímu 
uznání za svatého však došlo 
o mnoho později, kanonizační 
bulu vydal papež Inocenc IV. 
až v r. 1253. Pro polskou spo-
lečnost, jež se v té době ocitala 
v procesu určitého národního 
sebeuvědomování, se tak vy-
tvořil první skutečně národní 
patron, tuto roli zde až do Sta-
nislavova svatořečení sehrával 
„český“ sv. Vojtěch. Od polovi-
ny 13. století však sv. Stanislav 
provází Poláky na strastiplné 
cestě dějinami až do dnešních 
dnů. V novodobých událostech 
o sobě dal sv. Stanislav výrazně 
slyšet například r. 1979 – de-
vítisté výročí jeho umučení se 
v Polsku stalo příležitostí k ce-
lonárodní manifestaci odporu 
vůči socialistickému zřízení, 
jež byla umocněna první ná-
vštěvou papeže Jana Pavla II. 
v rodné zemi.

Pro nás zůstává sv. Sta-
nislav především patronem 
kunštátského kostela, tedy 
světcem univerzálním, zcela 
bez „polských“ souvislostí. 
Co všechno z toho plyne, však 
ponechme k výkladu povola-
nějším.

Jiří David

ŽEHNÁNÍ KOL. Tradiční dubnový obřad, jakým se v naší farnosti zahajuje cyklosezona, je 
žehnání kol na farním dvoře. Po modlitbě následovala tradiční společná vyjížďka do Sulíkova. 

POUŤ KUNŠTÁTSKÝCH 
RODIN DO SLAVKOVIC

úterý 8. května
odjezd busem 8.30 od fary

PRVNÍ SVATÉ 
PŘIJÍMÁNÍ V KUNŠTÁTĚ

neděle 13. května 
při mši sv. v 11:00

18. – 25. KVĚTNA
FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA

kněz mimo farnost

MŠE SVATÉ 
S NOVOKNĚŽSKÝM 

POŽEHNÁNÍM 
P. PETRA BALÁTA Z BRNA

neděle 20. května 
v Kunštátě i Sebranicích

POUTNÍ MŠE SV. 
NA LIPCE

neděle 27. května v 11:00

NOC KOSTELŮ
Kunštát, Sebranice, 

Zbraslavec
pátek 1. června

MŠE SV. V ÚJEZDĚ
S PŘIPOMÍNKOU 

PADLÝCH VE VÁLCE 
neděle 3. června v 11:00

DIECÉZNÍ 
MINISTRANTSKÁ POUŤ

ve Vranově u Brna
v sobotu 26. května 

HOVORY O VÍŘE 
(V SEBRANICÍCH)

pondělí 4. června od 19:00 

TÁBORÁK ZA 
ZAKONČENÍ ŠK. ROKU 

V SEBRANICÍCH
čtvrtek 7. června 


