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Začátek nového

 sloupek

 slovo na úvod

Co znamená zkratka PF, kte-
rou vidíme tak často na přá-
ních k novému roku? Jedná 
se o francouzské slovní spo-
jení „pour féliciter“ neboli 
„pro štěstí“. Jedná se o přá-
ní k novému roku, aby byl 
šťastným. Touha po štěstí je 
vložena do srdce každého 
z nás. Všichni chceme mít 
šťastné a veselé Vánoce, 
šťastné manželství, šťastné 
děti, šťastné stáří a spoustu 
štěstí v životě. Co je ale to 
štěstí, po kterém všichni tak 
toužíme a chceme jej mít? 

Mnozí znáte film Škola 
základ života. V něm he-
rec Jaroslav Marvan coby 
učitel českého jazyka po-
žaduje od žáka Čuřila, aby 
přednesl báseň Štěstí! Co 
je štěstí? 

Štěstí! Co je štěstí? 
Muška jenom zlatá, 
která za večera 
kol tvé hlavy chvátá…
Jedná se o komediální scé-

nu. Mne však zaujala ta báseň. 
Co tím chtěl vlastně básník 
říci? Autor básně Adolf Hey-
duk popisuje štěstí jako po-
míjivé a letmé. Jako něco, co 
můžeme snadno ztratit a nemít. 
Ale je štěstí v životě člověka 
postaveno na pomíjivosti? 
Lze pravé štěstí ztratit? Touha 
po štěstí je dána každému, ne 
každý je však nachází. Možná 
právě proto, že hledá špatně, 
anebo tam, kde ho hledat ne-
lze. Slovo štěstí je do latiny 
přeloženo slovem beatitudinis, 
což znamená nejen štěstí, ale 
také blahoslavenství. Štěstí 
člověka tedy spočívá v tom být 
blahoslavený. A kdo je vlastně 
blahoslavený? Ježíš hovoří jas-

ně o blahoslavenství v Matou-
šově evangeliu. „Blahoslavení 
chudí v duchu, neboť jejich je 
nebeské království …“ (srov. 
Mt 5, 3-12) Chceš štěstí? Pak 
je to výzva! Projdi si na začát-
ku roku Ježíšova slova, která tě 
mají vést ke štěstí. Slova živo-
ta, která nemají být jen slovy 
pro letošní nový rok, ale slovy 
pro celý život. Slova, která učí 
každého tomu, jak dojít sku-
tečného a nepomíjivého štěstí. 
To nestojí na tom, co mám, 
co vlastním,  čím jsem a co 
jsem všechno dokázal. Štěstí 
člověka spočívá v tom, nakolik 
jsem ochotný být nástrojem 
v Božích rukou. Nakolik jsem 
ochotný nechat se vést a nechat 
svůj život pronikat vůlí Boží. 
Napadají mě slova Písma: 
„Hledejte nejprve Boží králov-
ství a ostatní vám bude přidá-
no.“ Požehnaný rok 2013.

HLAVNÍ AKTÉŘI NA SCÉNĚ. Svatá rodina, pastýři a mudrcové z Východu se svými dary nesměli chybět na 
tradičním štědropoledním živém betlému. Divadelní představení o narození Spasitele se v Kunštátě stává pev-
nou součástí vánočních svátků. Více v anketě uvnitř listu. FOTO: J. Suchomel 

Jak jste oslavili Silvestra? Na 
tuto otázku existují nejrůz-
nější odpovědi podle zájmů a 
možností respondentů. Většina 
z nás si tento den nějakým 
způsobem příjemně ozvláštní, 
pro některé je to jen poslední 
pracovní den v roce s chlebíčky 
a televizí. Vraťme se ale ještě 
jednou k otázce samotné, a to 
k slovu Silvestr. Ne ve všech 
jazycích se poslední den civil-
ního kalendáře označuje podle 
svatého, jehož památka na daný 
den připadá. Tak např. v ang-
ličtině se setkáme s označením 
„Předvečer Nového roku“, ve 
španělštině slaví „Starou noc“. 
Kupodivu v češtině volíme 
jednoduché označení podle 
sv. Silvestra. Ten by se asi 
divil, jak si lidé jeho památku 
připomínají. Za pontifikátu 
tohoto 33. papeže (314 – 335) 
bylo ukončeno pronásledování 
křesťanů a došlo k proměně po-
hanského Říma na křesťanský. 
Konec starého, začátek nového. 
31. prosince končí rok starý a s 
nadějí očekáváme příchod roku 
nového. 

Po silvestrovské noci se 
probouzíme do nového rána léta 
Páně 2013, svátku Panny Marie, 
Matky Boží. Jak krásně je náš ka-
lendář sestaven! Přestože ve světě 
existuje mnoho dalších letopočtů 
souvisejících s určitým nábo-
ženstvím, nejčastěji se používá 
křesťanský. Využijme všechny 
příležitosti, které pro nás Bůh 
v tomto roce přichystá. Možná 
i přemýšlení nad kalendářem 
a jeho sestavením může vést 
k prohloubení naší víry.

-ah-

P. PETR KOŠULIČ



KOSTEL NA LIPCE
Největší stavební akcí v roce 
2012 byla první etapa opra-
vy vnějšího pláště hřbitovní-
ho kostela Sv. Ducha. Jako 
vždy bylo nutné přizpůsobit 
plánovaný rozsah prací na-
šim finančním možnostem. 
Proto bylo rozhodnuto 
v prvé řadě opravit střechu, 
odvlhčit zdivo a dle finanč-
ních možností pokračovat 
s opravou fasády. 

Střecha kostela byla očiš-
těna, odmaštěna a opatřena 
novým nátěrem. Barva musela 
být opět červená v souladu 
s požadavkem pracovníků 
památkové péče. Při pracích 
na střeše bylo zjištěno, že té-
měř všechny vichrové spony, 
kterými jsou plechové střešní 
šablony uchyceny k bednění 
střechy, jsou zrezavělé a mu-
sely být vyměněny. Pokud by 
se tato oprava neprovedla, tak 
opravdu hrozilo vážné poško-
zení střešní krytiny při silněj-
ším větru. Všechny práce byly 
prováděny lanovou technikou 
a byly tedy opravdu velmi 
náročné.

Spodní stavba kostela trpí 
dlouhodobě zvýšenou vlhkos-
tí. Bylo rozhodnuto provést 
odvzdušňovací kanál po obvo-
du celého kostela. Musela být 
rozebrána dlažba i betonový 
okapní chodník. Následně 
byl proveden převážně ruční 
výkop s očištěním základové-
ho zdiva. Dno výkopu bylo 
vybetonováno se žlábkem, do 
kterého byla položena drenáž 
následně zaústěná do kanali-
zace. Na stěnu byla přiložena 
nopová fólie a výkop byl za-
sypán kamenivem obaleným 
geotextilií. Musela být také 
kamerou prověřena funkčnost 
stávající kanalizace a všechna 
napojení střešních svodů na 
kanalizaci musela být vymě-
něna a doplněna lapači střeš-
ních splavenin. Na závěr byla 
zpět položena a na jižní straně 
doplněna dlažba ze žulových 
kostek.

Nad soklem byla po celém 
obvodu kostela otlučena za-
vlhlá omítka, která byla nahra-
zena novou sanační omítkou. 

Konečná oprava fasády včetně 
přeštukování a fasádního nátě-
ru se podařila dokončit na sní-
žené části zádveří na západní 
straně kostela. Kamenný sokl 
byl odborně zpevněn, barevně 
sjednocen a hydrofobizobán. 
Zde byly také opraveny okna a 
hlavní vstupní dveře. Oprave-
na byla také okénka z krypty. 
Barva fasádního nátěru byla 
zvolena dle zbytků barvy, kte-
ré byly objeveny při otloukání 
původní omítky. Věříme, že 

nejen nám se nový kabát kos-
tela moc líbí.

Celkové náklady na opravu 
činily téměř 850 tisíc korun, 
přičemž Město Kunštát při-
spělo darem ve výši 200 tisíc 
korun, z dotačního programu 
Obce s rozšířenou působností 
se podařilo získat dotaci 220 
tisíc korun a Jihomoravský 
kraj přispěl částkou 150 tisíc 
korun.

STŘECHA VE DVOŘE FARY
Poslední akcí, o které je 

třeba se zmínit, byla oprava 
střechy nad garáží a pláno-
vanou budoucí klubovnou na 
farním dvoře.  Tato střecha 
si opravu opravdu zasloužila. 
Vlivem dlouhodobého zaté-
kání byly uhnilé konce všech 
krokví u okapu i zazděná 
zhlaví stropních trámů. Celý 
rozsah poškození se ukázal 
ale až po demontáži krytiny a 
střešních latí. Stáli jsme před 
rozhodnutím, zda se pokusit 
krov opravit nebo jej z větší 
části zcela vyměnit. Po vyčís-
lení nákladů na obě varianty 

jsme se rozhodli pro výměnu a 
s odstupem času nutno říci, že 
to bylo správné rozhodnutí.

Po výměně krovu byl po-
ložen nový záklop na stropě, 
položeny nové latě na difúzní 
fólii a nakonec i nová kera-
mická taška. Současně byla 
provedena kompletní výměna 
klempířských prvků, byla 
opravena požární zídka k sou-
sedům a dřevěné překlady nad 
vstupními otvory byly na-
hrazeny ocelovými. Náklady 

na opravu přesáhly 260 tisíc 
korun, z nichž 130 tisíc bylo 
hrazeno ze získané dotace 
z programu Jihomoravského 
kraje na mimoškolní aktivity 
mládeže.

CELKOVÉ NÁKLADY
Když k výše uvedeným 

stavbám připočítáme opra-
vy na kostele v Sebranicích 
a na kapli ve Zbraslavci, o 
kterých jsme informovali 
v předchozím čísle Okna, tak 
můžeme konstatovat, že bylo 
proinvestováno více než 1,5 
milionu korun na opravách 
našich farních staveb. Věří-
me, že všechny prostředky 
byly účelně vynaložené. Dě-
kujeme všem za podporu, ať 
už to byla modlitba, brigáda 
nebo příspěvek ve vánočních 
sbírkách, a spoléháme na ni i 
v roce 2013, kdy chceme v na-
stoleném trendu pokračovat. 
Jsme přesvědčeni, že i starost 
o údržbu a opravu farních sta-
veb patří k důležitým úkolům 
nás všech.

za ERF Petr Sojka

Ohlédnutí za opravami farních staveb v loňském roce

V prosinci proběhl misijní 
jarmark, na kterém se prodá-
vali andělé a zapichovátka 
do květináčů. Výtěžek ve 
výši 10.700 korun bude ode-
slán na další školní rok pro 
Meghanu a Ravivarmu z In-
die. Tato částka pokryje ná-
klady celého školního roku. 
Adopci na dálku zaštituje 
Arcidiecézní charita Praha. 
S dětmi jsme v písemném 
kontaktu. Každý rok nám 
posílají dva dopisy, ve kte-
rých popisují svoje studijní 
pokroky, píší o tom, co je 
baví, jak a kde prožívají 
prázdniny, které slaví svátky 
i jak se daří  jejich rodině. 
Jednou do roka příjde i nová 
fotografie a jejich vysvěd-
čení.  Aktuální dopisy spo-
lečně s přáním k Vánocům 
visí na nástěnce v předsíni 
kostela. 

-hv-

Dle nově vytvořeného sezna-
mu lidí ochotných pomáhat 
při úklidu kostela vznikl 
nový rozpis služeb na rok 
2013. Bude viset na nástěnce 
při vstupu do kostela, na we-
bových stránkách farnosti a 
k rozebrání bude i na stolku 
vzadu v kostele. První sku-
pinka podle nového seznamu 
nastupuje 25. ledna. Podařilo 
se vytvořit o tři úklidové sku-
pinky více než doposud. Zhruba 
polovina skupinek bude během 
roku uklízet dvakrát, na zbylou 
polovinu vyjde řada třikrát. 

Úklid kostela obnáší úklid 
podlah, vysátí koberců, ometení 
pavučin, utření lavic. Podrobný 
popis prací i návod k obsluze 
stroje bude uložen v úklidové 
místnosti (stará sakristie). Zde 
je také k dispozici  vše potřebné 
k úklidu a teče zde teplá i stude-
ná voda.  Všem ochotným přilo-
žit ruku k dílu moc děkujeme.

-hv-

Od konce ledna 
platí nový rozpis 

úklidu kostela

Adopce na dálku:
Farnost vybrala 

na další školní rok

STŘECHA VE FARNÍM DVOŘE. Její krov byl kvůli zaté-
kání natolik poškozen, že musel být z větší části vyměněn.



 sebráno v Sebranicích anketa
Živý betlém na náměstí 
se stal tradicí

Chvíli po poledni o Štědrém 
dnu jsme oslovili několik 
návštěvníků s otázkou:

Co bylo hlavním důvodem, 
pro který jste dnes přišli na 
náměstí?

Zdeněk Wetter, starosta
Určitě jsem se přišel potkat 
s lidmi a podívat se na bet-
lém. Chodím každý rok a 
líbí se mně to. Myslím, že 
se tu nastolila tradice, která 
by se měla dodržovat. Beru 
to také jako nastolení atmo-
sféry a nastartování celého 
svátečního dne. Když člo-
věk uslyší koledy a vnímá 
ten příběh, začíná si uvě-
domovat, že se blíží Štědrý 
večer, uvědomí si celou tu 
historii a proč vlastně Štěd-
rý den je.

Alžběta Hrdličková
Už dřív jsem slyšela, že se 
tohle v okolí dělává. Vždyc-
ky mě to zajímalo, ale nikdy  
jsem se nikam nedostala. 
Takže když to začalo tady, 
přišla jsem a letos jsem tu 
už potřetí. Je to pro mě za-
plnění celého dne, patří to 
k němu, vytváří se krásná 
atmosféra, která navodí i  
samotný večer.

Milan Švancara
Pro nás už je tohleto tradice. 
Chodíme sem každý rok a 
bereme to jako sounáleži-
tost s Kunštátem a s ostat-
ními rodinami. Význam 
pro nás má ale nejenom to 
představení, chodíme sem i 
pro betlémské světlo, které 
pak chránime a občas pro ně 
musíme jet znovu... 

Růžena Podsedníková
Já jsem tu letos poprvé a 
strašně se mi představení 
líbilo, úplně mě dojalo. 
Ono je to úplně jiné, když 
člověk může vánoční příběh 
vyslechnout takhle naživo. 
A je to i krásné předvečerní 
setkání lidí.

Po dva adventní večery se 
v Sebranicích na faře sešla 
skupina lidí, kterou spojuje 
zájem o lektorskou službu. 
Buďto jsou aktivními lektory, 
anebo se jen o této službě 
chtěli něco více dozvědět. 
Vše probíhalo pod vedením 
P. Petra Košuliče. 

Původně byl lektor (liktor) 
starý římský úřad. Šel před 
nosítky vznešeného a důleži-
tého člověka, vyvolával jeho 
jméno a tituly a upozorňoval 
na jeho přítomnost. Podobně 

by měl lektor i dnes svou 
službou a svým životem upo-
zorňovat na Boží přítomnost. 
Dříve dokonce získával nižší 
svěcení a musel například 
dodržovat celibát. Což už 
naštěstí neplatí.

Mezi povinnosti lektora 
patří hlavně předčítání částí 
Písma, které jsou mu dovo-
leny, tzn. perikopy Starého a 
Nového zákona. 

Během kurzu nám byla 
osvětlena i základní pravidla 
rétoriky a význam gest, které 

by měl lektor dodržovat.
Nakonec jsme se ale 

shodli, že nejdůležitější je 
přistupovat k lektorské služ-
bě s pokorou. To je hlavní 
předpoklad k tomu, aby nám 
dal Bůh sílu vykonávat tuto 
službu správně. A aby nás tato 
služba posilovala ve víře. 

I toto je důvod, proč by se 
měl počet lektorů stále zvyšo-
vat. Proto se nebojte přihlásit 
vy, kdo uvažujete, že byste 
mohli tuto službu vykonávat. 

Pavel Hladil

Poslouchej a nebo čti. Kurz o lektorské službě

Novo(celo)roční přání otce Tomáše 

Na památku sv. Silvestra 
byla v Sebranicích sloužena 
P. Tomášem Koumalem mše 
sv. na poděkování za uplynu-
lý rok. Na závěr bohoslužby 
poreferoval o svém studiu a 
pobytu v Římě. Děti potě-
šil tím, že na jeho škole se 
propadnout nedá, maximál-
ně se natáhne doba studia. 
Nicméně z jeho odpovědí 
vyplynulo, že na studiích si 
zatím vede dobře, a to nás 

potěšilo. Pouze čeština prý 
tam zatím není považována 
za světový jazyk, takže v ní 
nemůže skládat zkoušky a 
psát seminární práce. 

V průběhu silvestrovské-
ho večera proběhlo na sebra-
nické faře neformální setkání 
lidí z farnosti. Tak jak si 
předával štafetu starý rok 
s novým, tak šlo tuto symbo-
liku vnímat i v přítomnosti 
předchozího i současného 

duchovního správce farnosti. 
V průběhu večera byla také 
premiérově vyzkoušena se-
stava zakoupená z dotace, 
kterou začal vyřizovat o. To-
máš a dokončoval ji o. Petr. 
Jednalo se o herní konzolu a 
LED televizi. A i když nebyl 
sníh, bylo možné si zalyžo-
vat, vyzkoušet bowling bez 
dráhy nebo jiný sport z na-
bídky.

-jiv-

Poslední den roku navštívil farnost P. Tomáš Koumal

„Hle, vyryl jsem si tě do 
dlaní…“ Iz 49,16.

Děti si občas napíší na ruku 
to, co si chtějí zapamatovat. 
To se časem samozřejmě 
smyje a smaže. Naše jméno 
i celý náš život jsou ale na-

trvalo vyryty do Boží dlaně. 
On nedokáže zapomenout. 
Nikde v Bibli Bůh člověku 
neslibuje pohodlný a bez-
starostný život. Na žádném 
místě nenajdeme ujištění o 
tom, že se nedostaneme do 
zdravotních, psychických, 

finančních či rodinných pro-
blémů. Přesto nemusíme žít 
ve strachu a obavách o zít-
řek, ale můžeme Hospodinu 
s důvěrou svěřit svůj osud. 
Požehnaný rok 2013, rok 
nové naděje Vám přeje 

P. Tomáš Koumal
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 co nás čeká
ADORAČNÍ DEN 

FARNOSTI KUNŠTÁT

Ve středu 9. ledna 
se každému z nás nabízí 
příležitost k tiché osobní 

modlitbě před vystavenou 
Nejsvětější svátostí.

V tento den bude 
farní kostel 

od 8:00 do 17:00 hodin
otevřen k adoraci se 

závěrečným svátostným 
požehnáním. V 18:00 bude 
následovat mše svatá pro 

rodiče a děti. Po té již 
obvyklá středeční 
adorace nebude.

Prosíme farníky, aby se 
zapsali po půlhodinových 

intervalech  do archu 
v kostele. 

PRVNÍ SETKÁNÍ  VŠECH 
PŘIHLÁŠENÝCH 

DO PŘÍPRAVY 
NA SVÁTOST 
BIŘMOVÁNÍ

se koná v sobotu 12. ledna 
od 19:00 na faře.

Účast nutná.V Kunštátu patří k adventu 
noční pouť s předem nezná-
mým cílem. Letos k naší ra-
dosti navázal na tuto tradici 
náš nový otec Petr Košulič. 
V pátek 14. prosince večer 
se v kostele sešli všichni, 
kdo cítili, že je nohy unesou 
až do cíle cesty. Vyšlo nás  
sedmnáct. Všichni jsme ob-
drželi sešitek se symbolem 
roku víry. Byla na něm loď 
(symbol putující církve) 
se stěžněm ve tvaru kříže 
a plachtami s latinským 
monogramem IHS (Jesus 
Hominum Salvator). Do 
sešitku jsme při každém za-
stavení nalepili samolepku 
s jménem místa kostelíku 
nebo kapličky, kde jsme se 
pomodlili desátek radostné-
ho růžence. 

První zastavení bylo v Sy-
chotíně u kapličky P. Marie 
Sněžné. Druhé v Makově u 

kaple Nejsvětější Trojice. Do 
Rozseče jsme se dost zahřáli 
a u zastávky foukal studený 
vítr, tak jsme se třetí desátek 
pomodlili hned na rozcestí a 
návštěvu kaple sv. Antonína z 
Padovy vynechali. Kousek za 
Rozsečí stojí u lesa nenápad-
ný  křížek, říká se mu rumun-
ský. (Podobné kříže se totiž 
stavějí  v Rumunsku, ale proč 
zrovna takový je u nás v Roz-
seči, není úplné jasné.) Tam 
bylo čtvrté zastavení. Během 
modlitby nás doprovázel ště-
kot psa, to se k nám připojili 
další poutníci. Páté zastavení 
bylo u kříže v Rozsíčce, a to 
už byl kousek do Sulíkova, 
kde byl cíl naší děkovné a 
prosebné pouti. 

Kostel v Sulíkově je za-
svěcený sv. Maří Magdaléně. 
Snad ti, co jej ve 13. století  
stavěli, byli kající se hříšníci, 
tak jim tato světice byla blíz-

ká. Na hlavním oltáři je obraz 
Marie Magdalské, strop zdobí 
světci českého nebe a celý 
kostel je čistě a nově udržo-
vaný. Půlnoční mše je nejlep-
ší ukončení pouti. Otec Petr 
nám vysvětlil, co znamená 
logo na titulní straně našeho 
poutního sešitku, který jsme 
si na památku ponechali. 
Potom už následovalo bohaté 
pohoštění od místních farníků 
a cesta domů. Pro některé 
už cesta zpět byla hračkou, 
protože vrabci na střeše vy-
štěbetali cíl pouti a prozíraví 
si přistavili do Sulíkova auto. 
Otci Petrovi patří velký dík za 
organizaci a ochotu pokračo-
vat v nápadu pořádat adventní 
– a doufám, že i postní – pou-
tě. Věřící od pradávna puto-
vali k svatým místům, aby si 
vyprosili svobodný a šťastný 
život na této zemi.

Marta Pitnerová 

Sulíkov, to byl cíl adventního nočního putování 2012

Komu se v kostele podařilo 
udržet před Vánoci pozor-
nost až do ohlášek, zazname-
nal, že příští rok na podzim 
nás jistě navštíví Duch svatý 
– osobně, jak všichni doufá-
me – a to v podobě udělení 
svátosti biřmování. Předpo-
kladem přijetí darů Ducha 
svatého je dobrá příprava, 
která začne v novém roce. 
Podmínkou je dovršený věk 
šestnácti let v době přijetí 
svátosti, přijaté svátosti křtu 
a eucharistie (sv. přijímání) 
a pravidelná docházka na 
přípravu. Jedná se o znamení 
křesťanské dospělosti: od 
dospělých můžeme právem 
očekávat zájem o věc i zod-
povědnost. Výhodou přípra-
vy ve stejné věkové skupině 
jsou společně prožitá setkání 
i samotné biřmování, kte-
ré stmeluje vrstevníky ve 
farnosti. Vzhledem k tomu, 
že se biřmuje v delších ča-
sových odstupech, bylo by 
škoda promeškat v naší far-
nosti tuhle možnost.

Protože však cesty životní 
jsou spletité a každému není 
dáno, aby přijal tuto svátost 
v mladším věku, byla by 
škoda zavřít cestu k dovršení 
darů křesťanského života i 

lidem dříve narozeným. Pro 
ty se tu otvírá možnost při-
pravovat se jednak také pří-
mo k biřmování, pokud byli 
pokřtění. Vedle toho se také 
mohou připravit k přijetí svá-
tostí, které jim dosud k plnosti 
života v Kristu chybí. Ať už je 
to křest, svátost smíření nebo 

svaté přijímání. Podmínky 
k přijetí těchto svátostí jsou 
k doptání u našeho kněze. 
Nelze obojí přípravu dospě-
lých sloučit v jedno už proto, 
že obsáhnout všechno naráz 
je příliš veliké sousto... Výho-
dou bude u dospělých to, že 
jich bude malý počet, a bude 
tedy víc času se ptát a dis-
kutovat. Organizačně začnou 
všechny tři přípravy v lednu 
podle počtu nahlášených. 
První setkání všech, kdo chtě-
jí přijmout svátost biřmování, 
bude v sobotu 12. ledna od 19 
hodin ve farní kavárně. První 
setkání katechumenátu bude 
v pondělí 14. ledna od 20 
hodin. V ostatních případech 
pak dle individuální domluvy 
s p. farářem. Pokud si nejste 
jisti přijetím některé ze svá-
tostí, pak vše individuálně 
konzultujte s p. farářem.

Schůzku si lze domluvit 
osobně anebo telefonicky: 
604 538 482/ Petr Košulič, 
administrátor (farář).

-ik-

Ve farnosti se letos rozběhne trojí příprava ke svátostem

Organizačně začnou 
všechny tři přípravy 
v lednu podle počtu 
nahlášených. První 
setkání všech, kdo 

chtějí přijmout svá-
tost biřmování, bude 
v sobotu 12. ledna 

od 19 hodin ve farní 
kavárně.

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE 
FARNOSTI KUNŠTÁT

neděle 20. ledna 
od 17:00 ve farní kavárně

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE 
FARNOSTI SEBRANICE

neděle 13. ledna 
od 17:00 na faře

TÝDEN MODLITEB
ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

proběhne v týdnu 
od 18. do 25. ledna 2013 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
v novém roce 2013 přeje všem 

čtenářům redakce OKNA.


