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Bohu díky! Farníci se vrá-
tili bez nehody z putování 
do Věčného města, vyhnuli 
se zemětřesení i premiéru 
Nečasovi, který audienci u 
papeže absolvoval v den ná-
vratu Kunštátských, a hlavně 
nepřijeli s prázdnou! Kromě 
darů těšících smyslové buň-
ky, především ty chuťové 
– olivy, vína, sýry, přivezli 
i ryze duchovní dar – nový 
zlatý kalich pro naše farní 
společenství. Ač se mi tento 
kup zpočátku nepozdával, 
přece jen je pravda, že co 
už by mělo být pro křesťana 
posvátnější než krev našeho 
Pána prolitá za všechny. 
Umělecky hodnotný kalich 
z příspěvků farníků je bez 
pochyby pěkným vyjádře-
ním této naší úcty. Jistě ne 
jediným. Ostatně ani Pán 
Ježíš nebyl skrblík a ženu, 
která vypotřebovala cenný 
olej na jeho nohy, přede 
všemi pochválil. Možná by 
bylo hezké oslovit některé 
z našich umělecky nada-
ných farníků – a že jich tu 
je – a pokusit se o výzdobu 
interiéru či exteriéru kostela 
například novým obrazem 
nebo sochou. Pak bychom 
měli před očima nejen ná-
hrobní desky a sochy umělců 
minulých staletí, ale i umění 
současné. Navíc by to pro 
nás byla cenná zkušenost 
těla Kristova, jehož údy byly 
obdařeny rozmanitými dary. 
A jsem si jistá, Michelangelo 
promine, že taková díla by 
nám záviděli i ve Vatikánu.

-hh-

Symbolické umění 

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Dívá se papež na televizi? 
Jak trávíte volný čas? Může 
se kněz opít? Co děláte celý 
den, když máte mši až večer? 
Byl jste zamilovaný? To byd-
líte jako na faře? To jsou jen 
namátkově otázky, se kterými 
se setkávám při hodinách 
náboženství. Někdy je docela 
úsměvné naslouchat názorům 
různých lidí na kněžství. Jaký 
je vlastně život kněze, čím 
žije, jak bydlí a o čem přemýš-
lí? Dělá mi radost, když můžu 
na tyto dotazy odpovědět a tak 
svůj život přiblížit ostatním. 
Někdy je třeba vyvracet různé 
zažité mýty a předsudky.

Kněz je především jen 
člověk. Jako každý má svá 
fyzická i psychická omezení. 
Dělá chyby, může ho něco 
bolet, pociťuje emoce, snaží 

se jako jakýkoli jiný křesťan 
naslouchat Bohu a uskutečňo-
vat jeho vůli. Má hlad, může 
být unavený a nervózní. Na-
vazuje kontakty, komunikuje, 
uzavírá přátelství, není imun-
ní vůči zamilování. Zůstává 
po svěcení člověkem-mužem 
se vším, co ke skutečnému 
lidství-mužství patří.

Přesto se od svého okolí 
nějak zásadně liší. Něčím, co 
ho navždy vytrhuje ze spole-
čenství ostatních. Do jeho ži-
vota vstoupil Bůh, jednou pro-
vždy a neodvolatelně. Vybral 
si kněze pro službu a navždy 
spojil ten svůj život s jeho. 
Dal mu dary, schopnosti a 
moc, které nejsou výsledkem 
lidského snažení, výchovy či 
studia, ale ryzí Boží milostí. 
Jako kdysi starozákonní pro-
roci, jako vlastně i sám Ježíš, 
má i kněz rozepnout ruce, 

které se snaží spojit Tvůrce 
s jeho stvořením, Milujícího 
s milovaným, Boha s člově-
kem. A právě tento úžasný 
nezasloužený dar může být 
někdy pro kněze zdrojem 
samoty a nepochopení. Srdce 
kněze je vždy otevřené pro 
všechny – farníky, vlastní 
rodinu, přátele, ostatní kněze. 
Ale stejně, jen Bůh dokáže na-
plnit knězovu touhu po lásce. 
Bůh je také jediný, který smí 
bez okolků nahlédnout do 
nitra kněze a vidět tam jeho 
radost i pláč. 

Modleme se zvláště za 
tři kandidáty kněžství a šest 
kandidátů jáhenství, kteří bu-
dou v nadcházejících dnech 
posvěceni ke službě v brněn-
ské diecézi. A také za to, aby 
církvi nikdy nechyběly ruce, 
ochotné nechat se pro Krista 
ukřižovat. 

DALŠÍ KROK NA CESTĚ VÍRY. Ke svému prvnímu svatému přijímání přistoupilo v polovině 
května devět děvčat a sedm kluků z kunštátské a sebranické farnosti. FOTO: Jiří Suchomel



Vrcholem pouti byla audience na náměstí sv. Petra
Benedikt XVI. pozdravil a povzbudil poutníky z Kunštátu a Sebranic v češtině
Assisi, Řím a Florencie. Tři 
italská města se ve druhé 
polovině května stala cí-
lem pro putování farníků 
z Kunštátu a Sebranic. 
Místa spojená s důležitými 
etapami křesťanských dě-
jin a zároveň místa nabitá 
perlami architektury, so-
chařství či malířství v nich 
zanechala hluboké dojmy.

1. den – SOBOTA
Naši italskou pouť jsme 
zahájili v sobotu ráno, kdy 
nám své brány otevřelo měs-
to Assisi. Ze všech pamě-
tihodností, kterými se toto 
místo může pyšnit, v nás 
největší dojem zanechaly 
chvíle strávené u hrobů sva-
tého Františka a svaté Kláry. 
Zde jsme při tiché modlitbě 
a rozjímání načerpali čerstvé 
síly na další putování. 

Zbraslavečtí

2. den – NEDĚLE
Katakomby sv. Kalixta. 
Po mši svaté v Nepomucenu, 
kterou celebroval jubilant 
a rektor této české koleje v 
Římě Mons. Jan Mráz, jsme 
popojeli jen kousek po staré 
římské silnici a byli jsme u 
podzemního hřbitova, kam 
prvotní křesťané pohřbívali 
svoje zemřelé. Katakomby. 
Ne místo, kam se křesťané 
ukrývali, ale veřejné místo, 
kde by je každý našel. Ře-
čiště podzemních chodbiček 
s komůrkami a otvory ve 
zdech. Zejména do míst, kde 
byl pohřeben nějaký mučed-
ník, umístnili křesťané také 
oltář, aby zde mohli slavit 
eucharistii. Aby zde mohli 
děkovat za dar života toho 
člověka a zpřítomňovat 
Kristovo vítězství. A v tom 
je pro mne poselství kata-
bomb. I z mála náhrobních 
kamenů, ornamentů a fre-
sek, které se zachovaly na 
stěnách, vyzařuje ohromná 
naděje a živá víra. Také 
láskyplný rozhovor živých 
s mrtvými a mrtvých s ži-
vými. Nenajdete tu žádného 

plačícího anděla, zlomenou 
růži či jiný symbol prázdno-
ty a beznaděje. Neuvidíte tu 
ale ani kříž, není tu proč při-
pomínat si utrpení, to patří k 
pozemskému životu. Stěny 
jsou zde zdobeny holubi-
cemi, lidmi s rukama zdvi-
ženýma k modlitbě, obrazy 
vítězného Krista, symboly 
křtu a eucharistie. „Skrze 
křest jsme se narodili k no-
vému životu, eucharistie nás 

posiluje, abychom vytrvali v 
dobrém a zde si jen na chvíli 
odpočineme, než se setkáme 
se vzkříšeným Kristem tváří 
v tvář. Zatím myslíme na 
vás, kteří jste ještě na zemi.“ 
Tak o tom zpívají katakom-
by. Zpívají opravdu o nadě-
ji. P.S. A prý když nebudeme 
chtít umřít, budem muset.

Monika Lepková

Castel Gandolfo. Tohle sta-
rověké městečko se nachází 
na úbočí snad vyhaslé sopky. 
Na vrcholu tohoto kopce je 
letní sídlo papeže. Nádher-
ná stavba. Když vstoupíte 
dovnitř, vystoupáte po scho-
dech a  podíváte se z bal-
konu papežovy komnaty, 
vidíte impozantní panorama 
zatopeného kráteru. Jezero 
Lago di Albano. Sluneční 
paprsky se odrážejí od hla-
diny, výletní loďky plují po 
vodě a lidé se opalují na bře-
zích jezera. Šťavnatá zeleň 
obklopuje břehy. Nádherný 
pohled na krásnou přírodu. 
Trochu byl však zakalený 
tím, že pršelo a my jsme se 
dívali z obyčejné vyhlídky 
pro plebejce.

Pavel Hladil

3. den – PONDĚLÍ
Asi nejnáročnější den z ce-
lého týdne naší farní poutě. 
Vstávali jsme v 5:45 a za  
tento den jsme navštívili 
mnoho historických památek, 
chrámů a slavných náměstí. 
Bylo toho tolik, že kromě 
kunštátských farníků, by se 
jen málokomu podařilo splnit 
tak nabitý program. Nejví-
ce jsem však byl ohromen 
hned ráno, poté, co jsem se 

ocitl uprostřed vatikánského 
náměstí Piazza San Pietro. 
Stál jsem na místě, které 
jsem nesčetněkrát viděl jen v 
televizi a už jsem se těšil na 
to, jak vstoupím do největší-
ho křesťanského chrámu na 
světě. Vnitřek baziliky mě 
zaujal obrovským prostorem 
a hlavně překrásnou výzdo-
bou, kterou tvoří např. třicet 
metrů vysoký baldachýn od 
Berniniho nebo Slavná pieta 
(zobrazení Panny Marie na 
klíně s tělem Krista po jeho 
snětí z kříže) od Michelan-
gela Buonarrotiho. To jsem 
však ještě nevěděl, že za pár 
minut budeme slavit mši u 
hrobu svatého Petra a kolem 
nás budou desítky hrobek 
dávných papežů. Připadal 
jsem si v tu chvíli jako na jed-
nom z  nejposvátnějších míst 
na světě, což náš otec Tomáš 
mohl jen potvrdit. 

Svatopetrská bazilika pro 
mě byla nejsilnějším zážit-
kem a přál bych každému, 
nejen křesťanovi, atmosféru 
takto posvátného místa zažít.

 Petr Holas

4. den – ÚTERÝ
Dnešní den nás přivítal 

zachmuřeným a deštivým 
počasím. Nikdo jsme se 
však nenechali odradit, 
vyzbrojili se deštníky a tou-
hou poznávat nové kulturní 
pamětihodnosti a čerpat 
z duchovní studnice naší 

pouti. Vyjeli jsme metrem 
k chrámu S. M. Maggiore, 
kde jsou uloženy ostatky 
jesliček. Během mše svaté, 
kterou jsme zde prožívali, 
jsme pociťovali atmosféru 
sv. rodiny. Pak jsme mohli 
ještě navštívit basiliku Sv. 
Kříže, která je určená naše-
mu panu kardinálu Vlkovi. 

Další naše putovní cesta 
nás zavedla do chrámu všech 
chrámů –  Lateránské bazili-
ky, která je nejstarším sídlem 
papežů. 

Na závěr jsme se vydali do 
další basiliky San. Clemente 
ke hrobu sv. Cyrila. Tady na 
tomto místě u hrobu světce, 
který před staletími se svým 
bratrem Metodějem přinesl 
do naší země křesťanství a 
radostnou zvěst o zmrtvých-
vstání Krista, jsem pocítila 
nesmírnou vděčnost za dar 
víry, za zemi, ve které žijeme, 
za farnost, která je naším do-
movem, za kněze, které nám 
Bůh do Kunštátu posílá. 

Určitě to není samozřej-
most a tak se mi v srdci ozývá 
velký dík našemu Pánu, který 
poslal sv. Cyrila do naší země, 
dík za kněze naší farnosti a dík 
za všechny, kteří zde žijeme a 
tvoříme jedno společenství.

Miroslava Líkařová

5. den – STŘEDA
Poutní pobyt se přehoupl do dru-
hé poloviny. Hlavním a s napě-
tím očekávaným vrcholem Farní 
pouti byla generální audience na 
Svatopetrském náměstí.

Ráno jsme z okna Velehradu 
uviděli opět proměnlivé počasí. 
Přáli jsme si alespoň po dobu 
audience nepromoknout a to se 
podařilo.

Při několikahodinovém čeká-
ní na příjezd Svatého otce byla 
na nás vidět značná nervozita a 

SLOVA BENEDIKTA XVI. PŘI GENERÁLNÍ AUDIENCI 
VE STŘEDU 23. KVĚTNA:

 „Srdečně zdravím poutníky z České republiky, zejména 
věřící z farnosti svatého Stanislava z Kunštátu na Moravě. 
Ať vám pouť k hrobům apoštolů v této radostné velikonoč-
ní době dodá odvahu radostně hlásat a svědčit, že Kristus 
vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Ať setkání s tradicí 

Věčného Města posílí vaši víru a duchovní růst. Všem vám 
žehnám.“



Sebranické perly
Putování do Říma má svou 
dlouholetou tradici. Ani naše 
farnost není výjimkou. Po-
slední výprava kunštátských 
a sebranických farníků do 
sídla hlavy katolické církve 
je dobrý podnětem k zalisto-
vání ve farních kronikách. A 
tentokrát se dostáváme dosti 
hluboko do farních dějin, zá-
pis z r. 1893 už je bezpochyby 
historickou perlou: „Budiž zde 
zaznamenáno, že podařilo se 
podepsanému vykonati pouť 
do Říma ad limina apostolo-
rum. Vyjel jsem 14. dubna a 
navrátil se šťastně a zdravě 
dne 8. května. Vykonanou 
pouť římskou líčil jsem farní-
kům po několik neděl v kostele 
a bylo účastenství posluchačů 
přehojné“ 

Zřejmě není pochyb o tom, 
že jakákoliv pouť je spojena 
s více či méně konkretizova-
ným očekáváním či prosbou 
a každá pouť má své více či 

méně patrné vnitřní i vnější 
účinky. Z pohledu efektivity 
putování je bezesporu velkou 
perlou zápis z roku 1989 od 
P. Němečka: „Velkou a skoro 
zázračnou událostí bylo sva-
tořečení naší blahoslavené 
Anežky Přemyslovny. […] Ko-
munisty byl povolen zájezd do 
Říma na svatořečení o 1000 
lidech z Čech a Moravy. Nevy-
světlitelným způsobem se sta-
lo, že konečný počet poutníků 
byl 10x větší, než vláda ko-
munistů stanovila. Vroucnost 
s jakou náš lid spěchal přes 
všechny obtíže (cena vlakem 
10.000,- Kčs) do Říma byla sv. 
Anežkou náležitě odměněna. 
Nejen oproštěním se od jařma 
komunismu, ale i radostnou 
zprávou že sám papež Jan 
Pavel II. hodlá zavítat do naší 
země.“ Zda se našim poutní-
kům povedlo něco obdobného 
uvidíme za rok, respektive zda 
na jubilejní cyrilometodějské 

oslavy dorazí současný papež 
Benedikt XVI.

Děkovnou pouť do Říma 
z r. 1997 má ještě několik 
sebranických farníků včetně 
mě určitě v paměti, nutno 
podotknout, že její zapsání do 
kroniky je třeba teprve udělat.

Dalo by se dlouho psát či 
hovořit, jaký význam taková 
pouť do Říma může mít, ale 
závěr prvně zmiňovaného 
zápisu z r. 1893 je i dnes vý-
stižný a letopočet jako by ani 
nebyl podstatný. Z dnešního 
pohledu by zápis bezesporu 
našel marketingové využi-
tí k propagaci pořádaných 
zájezdů: „Každý, jemuž jen 
poněkud možno, putuj do 
věčného města Říma: tamť 
poklady umění křesťanského, 
tam k spatření vítězství křes-
ťanství nad pohanstvím, tam 
utvrdí se ve své víře. Karel 
Vosyka, farář.“

připravil Jiří Votoček

 sebráno v Sebranicích

napětí – budeme dobře všechno 
slyšet, poznáme vůbec nám 
určený pozdrav, bude v našem 
jazyce? Kolem nás se usadily 
matky s malými batolaty a ta se 
chovala naprosto nevázaně…

Všechny obavy nás ale opus-
tily po vyjetí odkrytého auta 
s papežem Benediktem XVI. 
K našemu úžasu projížděl něko-
lik metrů od nás.

Z proslovů jsme toho moc 
nezachytili (hlavně pro naši 
jazykovou zaostalost), ale báli 
jsme se, že nezaregistrujeme 
ani náš mateřský jazyk. Ovšem 
potom sám papež Benedikt 
XVI. k nám promluvil v českém 
jazyce. Z toho jsme zaslechli 
pouze některé úryvky, ale o to 
více jsme skandovali a mávali 
vlajkami.

Večer na Velehradě bylo pak 
o to větší překvapení po přečtení 
celého textu proslovu papeže. 
Všechna jeho duchovní slova, 
povzbuzení a přání na nás hlu-
boce zapůsobily a o to to bylo 
více úchvatné, že každý z nás si 
v jeho slovech našel svoje osob-
ní povzbuzení a podněty. 

Josef Hladil

6. den – ČTVRTEK
Při prohlídce Florencie, 
která je místem největší 
koncentrace středověkého 
umění Itálie, jsme potkávali 
velké množství lidí z celé-
ho světa. Lidé s nadáním 
pro malířství, sochařství, 
architekturu, ale i my oby-
čejní lidičkové jsme byli 
ohromeni  krásou, kterou 
vytvořili umělci pro oslavu 
Boha. 

Smyslem života je asi kul-
tura, hledět a zajímat se o krá-
su, která člověka povznáší, 
hladí po duši, dává mu smysl 
žití, snažení. Člověk při po-
hledu na obrovská malířská 
plátna, mozaiky, klenby kos-
telů, sochy propracované do 
nejmenších detailů, rozlehlé 
kostely s vysokými zvoni-
cemi s úžasnými fasádami 
s detailně propracovanými  
prvky si dává otázku, jak je to 
možné vytvořit? To všechno 
zasazené do krajiny vytváří 
harmonický obraz, oslavující 
Boha stvořitele, který dává 
lidem možnost povznést jeho 
jméno smysluplnou prací. PŘED ANDĚLSKÝM HRADEM V ŘÍMĚ.
Tato díla zaměstnala tisíce 
umělců, dělníků, pomocníků 
a dnes naplňuje miliony ná-
vštěvníků ze všech končin 
země. Za všechny autory 
jmenujme alespoň malíře, 
sochaře, architekta Miche-
langela Buonarrotiho, který 
byl sponzorován ve Florencii 
Lorenzem Medicejským a 
jenž při čerpání námětů z bib-
lických příběhů a s neskona-
lým pracovním nasazením 
vedoucím až vyčerpání do 
krajnosti  vytvořil neskutečné 
a nadčasové věci.

Prohlídka Florencie mě 
utvrdila i v pokrokovosti 
a smysluplnosti Kristovy 
církve, která se projevila 
dokonalou organizací, de-
tailními výklady a celkovou 
pohodovou atmosférou, jež  
dokázali zorganizovat naši 
vedoucí otcové faráři Tomáš 
Koumal a Hynek Šmerda. 
Díky svému vzdělání, všeo-
becnému přehledu, ale také 
i osobnímu nasazení pokořili 
kdejakou cestovní kancelář. 
Zaplať Pán Bůh.

Alois Dobeš ml.
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HOVORY O VÍŘE 
V SEBRANICÍCH

pondělí 4. června od 19:00 

KOLPINGOVA RODINA 
KUNŠTÁT 

ZVE NA ZÁJEZD DO 
OLOMOUCE 

Program:
7:00 odjezd od kostela

9:00 mše sv. na Sv. Kopečku
11:00 návštěva ZOO 

(vstupné 110,- dospělí,
 70,- děti, důchodci) 

14:00 prohlídka arboreta 
v Bystrovanech

17:00 procházka po centru 
Olomouce

20:00 návrat do Kunštátu

Zájemci se mohou zapsat 
v kostele a u paní Ježkové 

v prodejně.

Cena: 100.- Kč. 

Je jisté, že co se hodí na kolo 
nebo na pláž, nebude vhodné 
do divadla či na ples.

Budeme-li pozváni na 
večeři se šéfem, oblékneme 
si to nejlepší – halenku z Pa-
říže, kostýmek z pražského 
butiku a pánové rozhodně 
oblek. Ale co na nedělní mši 
svatou? Vždyť nás čeká se-
tkání s Šéfem – Králem králů. 
Například v Itálii u vstupu do 
chrámů upozorňuje služba 
návštěvníky na nevhodnost 

oblečení. V našich zemích nic 
takového není zvykem. U nás 
je nutné používat v oblékání 
autocenzuru.

Odložme do skříně všední 
oblečení, rifle a kraťasy a při-
pojme se k pěknému interiéru 
kostela, jeho výzdobě a slav-
nostnímu oblečení celebranta 
vhodným, slušivým, prostě 
tím nejlepším šatem.

-ha-
(Námět byl čerpán z článku 
v časopisu Milujte se.)

Oblékejme se jako na audienci u Krále králů

Ve volném úterý po kunštát-
ské pouti se někteří z nás 
vydali na již tradiční pouť 
rodin. Letos se nás nasbíralo 
na celý autobus a jeli tatínci, 
maminky, děti i babičky. Na-
ším cílem byla nedaleká Vy-
sočina. Při minulých poutích 
jsme vždy celý den putovali 
a na závěr slavili mši sva-
tou. Tentokrát jsme porušili 
tradici a nejdříve zavítali do 
Slavkovic, kde stojí nově 
postavený kostel Božího mi-
losrdenství. 

Od sympatického místního 
pana faráře (polské národnosti) 
jsme se dozvěděli mnoho o ar-
chitektonickém ztvárnění kos-
tela a o jeho výzdobě. Kostel 
byl postaven v moderním stylu,  
vyzdoben množstvím vitráží, 
které symbolicky znázorňovaly 

různé události z Ježíšova živo-
ta. Pak následovala mše svatá a 
po ní přednáška pro dospělé o 
Božím milosrdenství. 

Děti měly svůj program, 
prošly moderní křížovou cestu 
hned vedle kostela, upletly si 
věnečky z pampelišek a navští-
vily místní hřiště s průlezkami. 

Po obědě, který proběhl 
z vlastních zásob pod pro-
sluněnou oblohou, jsme vy-
razili směrem do Sněžného. 
Následovala kratší turistická 
výprava. První zastávkou 
byly  Blatiny, typická vesnice 
Vysočiny, položená v krásné 
přírodě s množstvím roztrou-
šených chaloupek po místních 
loukách. Zde bylo připraveno 
překvapení v podobě hospůd-
ky se spoustou prolézaček a 
zvířátek. Velkým zážitkem byla 

pro děti projížďka na koních. 
Dospělí mohli ochutnat proslu-
lou místní kávu značky Hofer. 
Poslední část cesty nás zavedla 
až k Mílovskému rybníku. Na 
tomto úseku došlo k přepadení 
pana faráře bandou loupežníků, 
při kterém utržil  několik ran 
šiškami.

Letošní pouť rodin byla 
opravdu výletnická. Pěšky 
jsme nepřekonávali žádné zá-
vratné vzdálenosti, cesta byla 
protkána mnoha zastávkami 
a pořád se dělo něco nového.  
Vysočina je krásná, žlutá barva 
všudepřítomných rozkvetlých 
pampelišek, slunce nad hla-
vou a Boží milosrdenství nám 
dodávaly energii do dalších 
všedních dnů.  Bylo nám tam 
spolu dobře.

Helena Videmanová

Pouť rodin na Vysočinu 

TÁBORÁK 
NA UKONČENÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU 
V SEBRANICÍCH

čtvrtek 7. června

VÝLET DĚTÍ A RODIČŮ
PO PRVNÍM SVATÉM 

PŘIJÍMÁNÍ
sobota 9. června

FARNÍ DEN 
V SEBRANICÍCH
neděle 10. června

TÁBORÁK 
NA UKONČENÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU 
V KUNŠTÁTĚ
středa 13. června

FARNÍ DEN 
V KUNŠTÁTĚ

neděle 17. června
ODPOLEDNE 

KONCERT
SKUPINY PAPRSKY

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
POUTĚ DO ŘÍMA

pátek 22. června od 19:00 

25. května byl zakoupen 
nový zahradní traktor s pří-
slušenstvím pro farní hřiště. 
Konkrétně se jedná o stroj 
Stiga Estate Royal 19, od-
mechovač, provzdušňovač, 
rozmetadlo a železný vál. 
Měly by urychlit a hlavně 
usnadnit pracnou údržbu 
hřiště. Celková hodnota no-
vých pomocníků je 87 tisíc 
korun. Tato investice byla 
z části (50 tisíc) hrazena 
z dotace poskytnuté Nadací 
ČEZ – jako druhá etapa 
dotace na hřiště z loňského 
roku. Zbytek peněz byl po-
kryt ze zdrojů farnosti jako 

Máme nový traktor

nutná spoluúčast. Doufejme, 
že prvotní nadšení všech 
„sekáčů“ vytrvá a ušetřený 

čas a energie se projeví na 
kvalitě jejich hry.

-ol-


