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Vezmi a čti

 sloupek

 slovo na úvod

BIŘMOVÁNÍ. Víc než šest desítek biřmovanců z Kunštátu a okolních obcí přijalo v neděli 6. října 
svátost křesťanské dospělosti. V jejím udělování zastoupil nemocného biskupa Vojtěcha Cikrleho 
soudní vikář Karel Orlita.  FOTO: Jiří Suchomel.

Jak tak padá ze stromů list za 
listem a barevná paráda končí 
na zemi či na ohništi jako prach, 
na člověka padá pocit zmaru, ani 
neví jak. Možná bychom mohli 
zvolit obranu také listem. Někdo 
otočí listem vrtule a vzlétne do 
oblak, jiný napíše list příteli, 
třetí připraví listový salát a ko-
nečně čtvrtý obrní se proti chla-
du činností listové pily. Najdou 
se i tací, co nepohrdnou celým 
štosem listů a opráší vázanou 
sbírku vtipů; Slovácko, co sa 
súdí nebo knihou Saturnin. Člo-
věk upřímně křesťansky smýšle-
jící může provést všechna tato 
zmíněná opatření, ale navíc má 
vždycky v záloze připravenou 
ještě větší zásobu listů jménem 
Kniha knih. Pravda, není to čte-
ní právě lehké – zvlášť bohatě 
ilustrovaná vydání na kvalitním 
silném papíře. Ale nabízí proti 
chmurám lék zvaný „naděje“. 
Jak pravidelně užívat, léčit duši 
a nepřehnat dávkování? Od 
6. října je tu projekt „Vezmi a 
čti!“ Rozpis na každý den, ně-
kolik vybraných úseků Písma 
z různých částí, po dvou letech 
přečtená Bible celá. Můžete se 
připojit několika způsoby díky 
internetové stránce www.vez-
miacti.cz. Třeba vytisknout si 
rozpis a číst vlastním tempem, 
nechat si posílat denně odkazy 
do mailové schránky nebo mo-
bilního telefonu. Sejít se denně 
ke čtení s rodinou a přáteli. Kdo 
zmeškal začátek, nevadí, pokud 
zpočátku bude číst po dvou 
dnech, všechno dožene. I pod-
zimní smutek, mlha a chlad mají 
svůj půvab, pokud je sledujeme 
z bezpečí a tepla svého domova. 
Pojďme díky Písmu víc nahléd-
nout do Domova, který nás čeká 
na věčnosti. List za listem...

Irena Kintrová

P. PETR KOŠULIČ

Drazí, když jsem bilancoval 
uplynulé události měsíce, 
uvědomil jsem si, že vlastně 
prožíváme Rok víry… Rok, ve 
kterém máme svou víru objevit 
jako něco nového a krásného. 
V souvislosti s tím mě oslovila 
promluva Sv. otce Františka 
pronesená minulou neděli. 
V Římě se minulý víkend ko-
nalo mezinárodní setkání rodin 
při příležitosti Roku víry, které 
vyvrcholilo v neděli mší sva-
tou na náměstí sv. Petra. Svatý 
otec mimo jiné v promluvě 
zdůraznil zásadní skutečnost 
víry v rodině vycházející z 
druhého nedělního čtení (2Tim 
4,7):  „Druhé čtení nám nabí-
zí další podnět: rodina opatruje 
víru. Apoštol Pavel na sklonku 
svého života činí zásadní bilan-
ci a říká: „Víru jsem uchoval“ 
(2 Tim 4,7). Ale jak ji uchoval? 

Nikoli v trezoru! Nezakopal ji 
do země, jako onen poněkud 
líný služebník. Svatý Pavel 
přirovnává svůj život k boji a 
běhu. Uchoval víru, protože se 
neomezil na to, že ji bránil, ný-
brž hlásal ji, šířil a nesl ji dale-
ko. Rozhodně se postavil proti 
těm, kteří chtěli zakonzervovat, 
„nabalzamovat“ Kristovo po-
selství v hranicích Palestiny. 
Proto přijal odvážná rozhodnu-
tí, šel na nepřátelská území, ne-
chal se provokovat vzdálenými, 
odlišnými kulturami a hovořil 
směle a beze strachu. Svatý 
Pavel uchoval víru, protože ji 
daroval tak, jak ji přijal, vydal 
se na periferie a neopevnil se 
v obranných pozicích. Může-
me se ptát, jakým způsobem 
opatrujeme v rodině svoji víru? 
Držíme si ji pro sebe, ve své 
rodině jako privátní dobro, jako 
bankovní konto, anebo se o ni 
dovedeme dělit svědectvím, 

přívětivostí a otevřeností vůči 
druhým? Křesťanské rodiny 
jsou misionářské rodiny v kaž-
dodenním životě, konají všední 
věci a přidávají do všeho sůl a 
kvas víry! Uchovat víru v ro-
dině a dávat sůl a kvas víry do 
všeho každý den.“

Když jsem promýšlel tato 
papežova slova, napadla mě 
myšlenka, zda i já sám nejsem 
náhodou v pozici „konzerváto-
ra“ a „balzamovače“. Nejen své 
vlastní víry, ale i víry druhých 
lidí. Zda svými postoji a po-
hledy někdy neuzavírám všem 
kolem sebe pohled na Ježíše. 
Pohled, který je tak potřebný, 
uzdravující, posilující a plný ra-
dosti. Kladu si spoustu otázek, 
na které si musím odpovědět… 
Jsem věřící? Jsem pokřtěný(á)? 
Jsem biřmovaný(á)? Přijímám 
eucharistii? Pokud odpovím na 
něco z toho ano, pak to nutně 
znamená mnohem víc…



Nést zodpovědnost, jít příkla-
dem, zakoušet pocit jistoty a 
naplnění, být Bohu blíž, při-
jmout závazek prohlubovat 
vlastní víru, nebát se říct svůj 
názor. I tato slova zazněla 
v odpovědích biřmovanců, 
kterým jsme po udílení biř-
mování 6. října položili dvě 
otázky:

1. Co pro tebe znamená být 
křesťansky dospělý? 
2. Jak jsi prožil svátost biř-
mování?

Tereza Dvořáčková (16 let)
Znamená pro mě především 
to, že jsem se pro život s Bo-
hem rozhodla sama a nemusel 
se za mě rozhodovat nikdo 
jiný. Být dospělý znamená, 
mít zodpovědnost a povin-
nosti, jít příkladem a předávat 
zkušenosti a víru. S takovým 
přístupem bych chtěla svou 
křesťanskou dospělost proží-
vat. Ze mše jsem měla respekt, 
ale těšila jsem se a jakožto cíl 
naší přípravy a přítomnosti 
Ducha svatého jsem si ji užila.

Michaela Hlavoňová (17 let)
Když jsem k biřmování šla, 
nevěděla jsem, co mě čeká, 
jaký ten dar vlastně dostanu. 
V neděli odpoledne jsem na 
to přišla. Polil mě pocit jistoty 
a klidu, v tu chvíli jsem se 
cítila naplněná. Dospělost je i 
o tom, že dokážu o Bohu mlu-
vit, neboť vím, že za mnou 
stojí celá rodina katolíků, 
kteří mě podpoří.

Tomáš Videman (16 let)
Biřmování je jedna z největ-
ších věcí, které jsem v životě 
dosáhl a jsem pyšný na to, že 
jsem biřmovanec. Znamená to 
pro mě, že jsem blíž Bohu než 
předtím. Svátost biřmováni 
jsem si moc užil a jsem rád, 
že jsem ji mohl prožít se svý-
mi přáteli.

Vojtěch Hladil (15 let)
Biřmování jsem si užil náram-
ně. Moc se mi to líbilo. Líbilo 
se mi nejen samotné biřmo-
vání, ale i všechno kolem. 
Příprava na biřmování atd. 

 anketa
V neděli 20. října proběhla 
misijní neděle. Kunštátská 
farnost měla možnost neděli 
prožít hned při několika ak-
cích, které probíhaly během 
celého dne. Při obou mších 
svatých byla sbírka na misie, 
která vynesla přibližně 21 
tisíc korun.

Ve dvě hodiny odpoled-
ne začalo misijní vyrábění, 
které neslo název Svíčka pro 
Meghanu a Ravivarmu. Poča-
sí nám přálo, takže vyrábění 
mohlo pobíhat ve stanu na far-
ním dvoře. Výrobu a zdobení 
svíček zvládli i ti nejmenší. 
Ke zdobení jsme používali 
barevné voskové pláty, z kte-
rých jsme vypichovali různé 
tvary.  Novým druhem výro-
by bylo motání svíček z plátů 
včelích mezistěn. Prodej pro-
běhne v adventu.

Ve čtyři hodiny pak začala 
beseda  s otcem Vladimírem 
Záleským ze  Žďáru nad 
Sázavou.  Přiblížil nám život 
v Tanzánii. Do této země ho 
přivedl přítel ze studií v Římě 
– otec Norbert. Tanzánie je 
velice chudá africká  země, 
která leží  jižně od rovníku. 
Je rozdělena na severní a jižní 
část. Severní část je bohatší 
díky turistickému ruchu. 
V blízkosti hranic je hora Ki-
limandžáro a také dva safari 

parky. Misijní pomoc však 
mířila na jih země, kde je 
velká chudoba. Obyvatelstvo 
Tanzánie tvoří ze 45 procent 
křesťané, ze 30 procent mus-
limové, zbytek vyznává vlast-
ní africká náboženství.

Celý misijní tým čítal 
kolem deseti lidí, druhým 
farářem byl otec Jan Kotík 
z Řečkovic, dále lékaři, kteří 
několik dní pomáhali míst-

nímu zdravotníkovi, nebo 
inženýr stavař, který pomáhal 
připravovat stavbu kostelní 
věže. Kněží přivezli  do Tan-
zánie finanční pomoc již před 
rokem – za tyto peníze byla 
vybudována školka. Letos 
doputoval do Afriky velice 
konkrétní  dar  ve formě tří 

repasovaných traktorů. Kně-
ží dali do projektu nejprve 
vlastní peníze a postupně se 
připojili jejich farníci – a to 
nejen finančními dary. Mno-
ho místních věřících, učňové 
či hasiči z Herálce strávili 
desítky hodin dobrovolnické 
práce při generálce starých 
strojů. Poté  bylo nutné trak-
tory přepravit v kontejneru 
po moři do Afriky. V přísta-
vu proběhla složitá a časově 
náročná procedura proclení. 
Další část cesty vedla kami-
onem a posledních 200 kilo-
metrů po vlastní ose. Pak už 
následovala autoškola s opra-
vářským kurzem pro místní. 
Traktory nyní slouží místním 
zemědělcům.

Na závěr jsme mohli shléd-
nout  video z tanzanské mše 
svaté, při které byl svěcen 
zvon s reliefem Žďáru nad 
Sázavou, který se ještě vešel 
do přepravního kontejneru. 
Atmosféra mše svaté byla 
velice srdečná a živá, do-
provázená zpěvem i tancem.  
Tanzánci neděli opravdu světí 
jako den Páně, nepracují, hez-
ky se obléknou a slaví.  Přála 
bych nám všem, abychom i 
my tady slavili třeba misijní 
neděli společně v hojnějším 
počtu.

Helena Videmanová

Misijní neděle: výroba svíček a beseda o Tanzánii

CO KUS, TO ORIGINÁL. Ručně zdobené svíčky vyráběli o misijní neděli děti i dospělí. Výtěžek 
z chystaného prodeje by měl pokrýt náklady na školní docházku dvou dětí z programu Adopce na 
dálku. FOTO: Marek Lepka.

P. VLADIMÍR ZÁLESKÝ.



 sebráno v Sebranicích

Otec Karel byl taky dobrej, 
nejen, že měl pěkné kázání, 
ale taky samotné biřmování 
klaplo suprově a hlavní je, že 
nezkoušel. Celá mše klapla na 
výbornou, takže všichni byli 
spokojení!

Křesťansky dospělý pro mě 
znamená něco jako dosáhnout 
osmnáctin, být plnoletý, být 
na stejné úrovni jako všichni 
ostatní.

Radek Hanskut (23 let)
Díky biřmování jsem se do-
kázal posunout dál ve víře. 
Chápu, že i jako dospělý 
křesťan musím dál prohlubo-
vat svou víru. Provázelo mě 
celou přípravou štěstí a radost 
z toho, že spolu s ostatními 
mohu přijmout Ducha Svaté-
ho. Jako svého patrona jsem 
si vybral sv. Josefa, protože 
je jedním z patronů rodin a 
mládeže. Nedělní slavnost 
jsem prožil moc pěkně. Všude 
byla Boží přítomnost a já ji 
mohl čerpat.

Maruška Kotoučková (18 let)
Být křesťansky dospělá pro 
mě znamená být ve spojení 
s Bohem, prohlubovat svoji 
víru a předávat ji dál. Být 
odpovědná za svůj život a 
svá rozhodnutí; být aktivní a 
nebát se říct svůj názor. Svá-
tost biřmování pro mě byla 
obrovským zážitkem. Ať už 
to bylo díky atmosféře v kos-
tele, doprovodu scholy nebo 
samotnému přijetí svátosti 
biřmování. Jsem ráda, že jsem 
měla možnost k této svátosti 
přistoupit.
připravila Kristýna Čechová

Valí se na Vás ze všech stran 
stres? Doma, v práci? Nestíhá-
te? Nevíte co dřív?

Tak právě nad tímto téma-
tem jsme se mohly zamýšlet 
v pátek 25. října v Sebranicích 
při již tradičním večeru žen z 
farností Kunštát a Sebranice. 
Účast nijak hojná, ale možná 
o to více otevřenější a velmi 
milá. Večerem nás nejdříve 
provázela paní Mirka Líkařo-

vá, poté paní Markéta Kánská, 
která se zabývá problematikou 
rodin.

Hlavní myšlenkou bylo 
uvědomit si reálně, kolik času 
věnuji Bohu, rodině a sám sobě 
v poměru k práci, a to jak v za-
městnání, tak doma. Výsledek 
byl pro většinu z nás varovný.

Příjemným zpestřením byla 
výroba zápichů do květináčů 
z voskových plátů. Výsledek 

naší snahy můžete zhodnotit 
v Sebranicích i v Kunštátě, 
pokud přispějete na naše 
adoptivní děti. Odměnou Vám 
budou právě tyto zápichy a jiné 
drobnosti.

Zároveň Vás také chceme 
pozvat na další společné se-
tkání žen obou farností 15. 
listopadu v 19 hodin v Sebra-
nicích.

Lída Štenclová

Kolik času věnujeme Bohu, rodině, samy sobě? ptaly se ženy
V sobotu 23. listopadu v 15 
hodin bude na sebranické faře 
probíhat výroba adventních vě-
nečků a ozdob. Zván je každý, 
kdo má chuť se jakkoliv zapo-
jit. Výrobky se budou prodávat 
na misijním jarmarku v neděli 
24. listopadu po mši sv. před 
kostelem. Výtěžek bude sloužit 
pro podporu projektu Adopce 
na dálku, do něhož je zapojena 
i sebranická farnost, která tím-
to financuje náklady na studia 
indické dívce Ytikele.

-jiv-

Chystá se jarmark

Když se řekne odpustek, 
naskočí nám asi „temný stře-
dověk“, kupčení s odpustky 
a podobné reálie, kterými 
nás „sytili“ ve škole. Ovšem 
odpustek je něčím jiným. 
Každé zlo v našem životě 
má tři roviny: skutek, vina a 
důsledek. Skutek je jednání, 
slovo anebo myšlenka, jak 
to říkáme v úkonu kajícnosti: 
„…hřeším myšlením, slovy i 
skutky a nekonám, co mám 
konat.“ Se skutkem je spoje 
a vina: „…je to má vina…“ 
Jsem to já, kdo to udělal nebo 
neudělal. A poslední je dů-
sledek. Ten nemusí být vždy 
viditelný a projevit se ihned. 
Stává se, že důsledky našich 
hříchů se objeví až po delší 
době. Každopádně skutek a 
vina jsou nám odpuštěny ve 
Svátosti smíření, když prosí-
me o odpuštění. Důsledek je 
však něco, co je třeba napra-
vit. Rozbité okno i po odpuš-
tění viníkovi je třeba zasklít. 
Latinské slovo indulgentia 
znamená shovívavost nebo 
také odpustek. To proto, že 
my neznáme všechny důsled-

ky našich hříchů. Nevíme, co 
všechno způsobují v našem 
životě a v životě druhých lidí. 
Proto je nám dána milost od-
pustků, abychom nepatrnou 

obětí našeho života spojenou 
s Boží milostí dokázali napra-
vit zlo ve všech jeho důsled-
cích. Sami to nedokážeme, a 
proto nabízí Bůh skrze církev 
milost odpustků pro každého 

z nás a v čase „dušiček“ také 
duším v očistci. Každý po-
třebujeme a chceme vědět, 
jestli je nám odpuštěno, jestli 
je důsledek zla napraven. Ve 
svátosti smíření je objektivní 
jistotou úkon rozhřešení. U 
odpustků jejich forma, kterou 
předkládá církev. 

Odpustek není určen ke 
kupčení s Bohem – tzn. já 
něco dám a ty mi to musíš 
oplatit! Má nás vést k hlubší-
mu vztahu s Bohem a k životu 
modlitby. Získávání odpustků 
za účelem dokonalosti a bez-
chybnosti je touhou po doko-
nalosti bez Boha. To je touha 
vyrovnat se Bohu. Být jako 
Bůh. Touhou spasit sám sebe. 
Ten kdo žije (na rovině nejen 
subjektivní – osobní, ale i ob-
jektivní – společenské) svůj 
vztah s Bohem, získává od-
pustky přirozeně skrze lásku 
a milost pramenící z tohoto 
vztahu. Je závislý na Bohu, 
ale pouze na něm, na ničem 
jiném, a to mu dává jistotu 
odpuštění a dokonalost před 
Bohem. Jistotu spásy.

 P. Petr Košulič

„Dušičky“, čas k naší nepatrné oběti za zemřelé

My neznáme všechny 
důsledky našich hříchů. 

Nevíme, co všechno 
způsobují v našem ži-

votě a v životě druhých 
lidí. Proto je nám dána 
milost odpustků, aby-
chom nepatrnou obětí 
našeho života spojenou 
s Boží milostí dokázali 
napravit zlo ve všech 

jeho důsledcích. Sami 
to nedokážeme, a proto 
nabízí Bůh skrze církev 

milost odpustků pro 
každého z nás a v čase 
„dušiček“ také duším 

v očistci.

Podmínky získání plnomocných odpustků pro duše v očistci
25. října – 8. listopadu:

• Svátost smíření (stačí jen 
jednou v tomto období)

• Svaté přijímání (při každé 
účasti na mši svaté)
• Modlitba na úmysl 
Sv. otce (jakákoliv)

• Modlitba za zemřelé při 
návštěvě hřbitova

1. listopadu odpoledne, 
2. listopadu po celý den: 

• Svátost smíření (stačí jen 
jednou v období mezi 

25. 10. a 8. 11.)
• Svaté přijímání (při 

každé účasti na mši svaté)
• Modlitba na úmysl 
Sv. otce (jakákoliv)

• Modlitba Věřím v Boha 
a Otče náš (v kostele)

Po celý rok (částečné od-
pustky) pro duše v očistci:

• Svátost smíření
• Svaté přijímání 

(po přijetí sv. smíření)
• Modlitba na úmysl 
Sv. otce (jakákoliv)

• Modlitba za zemřelé 
při návštěvě hřbitova
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 co nás čeká

ŽEHNÁNÍ 
ADVENTNÍCH VĚNCŮ

 

1. neděle adventní 

1. prosince při mších sv. 
v 8:00 a v 11:00 (Kunštát), 

v 9:30 (Sebranice).

Putování do Žarošic skončilo v Hustopečích
KR Kunštát pořádá 
SBÍRKU ŠACTVA
pátek 8. listopadu 
od 16:00 do 18:00
sobota 9. listopadu
od 9:00 do 12:00
fara v Kunštátě

SLAVNOST 
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

 neděle 24. listopadu 
Poslední den liturgického 
roku, završení Roku víry. 

V 15:00 bude adorace 
a svátostné požehnání 
k zakončení Roku víry.

CÍRKEVNÍ SILVESTR 

prátelské posezení
k zakončení církevního roku

sobota 30. listopadu 
od 19:00 hodin na faře

občerstvení s sebou

ADVENT PRO DOSPĚLÉ
Večerní program

pro adventní neděle 
1., 8. a 15. prosince

17:30 společné nešpory 
v kostele 

18:00 náboženství 
pro dospělé 

na faře

Farnost Kunštát
připravuje na 

sobotu 11. ledna 2014

FARNÍ PLES
Půjde o první farní ples v 

historii naší farnosti. 

Prosíme, poznačte si už nyní 
termín v kalendáři a pokud 

máte chuť zapojit se do 
příprav plesu, ozvěte se 

P.Petru Košuličovi

Sobotu 12. října se několik 
farníků z Kunštátu a blízkého 
okolí rozhodlo strávit jinak  
než prací na zahrádkách či 
úklidem domova. Chystali se 
na pouť. Po poledni vyrazili 
na cestu s přáním setkat se s 
drahou Matičkou a nebeskou 
Přímluvkyní, Pannou Marií 
Žarošskou. 

Celou dobu nás doprová-
zelo slunečné počasí, za okny 
autobusu se nám naskytoval 
nádherný pohled na krajinu, 
kde nám své dílo představoval 
malíř podzim. To vše máme, 
Bože, od Tebe. Za modlitby rů-
žence a zpěvu mariánské písně 
nám cesta krásně uběhla. V Ža-
rošicích se nám dostalo krásné-
ho uvítání od otce Josefa, který 
nám vypověděl mnoho zajíma-
vého o krásné tradici poutí ke 
Staré Matce Boží Žarošské. 

Do Žarošic putovali pout-
níci již v době, kdy na Moravě 
působili slovanští apoštolové 
sv. Cyril a Metoděj. Zde lidé 
prosili a děkovali, také však 
hledali útěchu a sílu v útra-
pách. O Žarošicích se také do-
zvěděla královna Eliška Rejčka 
a obdarovala toto vzácné místo 
krásnou sochou Panny Marie. 

Tak jako lidé na své po-
zemské pouti zažívají mnoho 
radostí, starostí a bolestí, tak 
i vzácná socha Panny Marie 
neunikla těmto jevům. Čelila 
ze strany nevěrců a pohanů 
urážkám, zneuctívání svého 
svatého jména a také poku-
sům o zničení nebo krádež. 
Původně byla socha Panny 
Marie umístěna v kostele „Ve 
Vinicích“ na nynější Sličné 
nedaleko Žarošic. Císař Josef 
II. rušil postupně poutě na toto 
poutníkům milé místo, až 1. 
srpna 1785 zakázal poutě zce-
la. Poutníci však 11. zaří 1785 
i přes zákaz vykonali pouť k 
Panně Marii „Ve Vinicích“ a 
když zjistili, že je jim upřen 
vstup do kostela a možnost 
pokleknout před Matkou Boží, 
násilím kostel otevřeli a sochu 
Panny Marie přenesli do farní-
ho kostela svaté Anny v Žaro-
šicích. Panna Maria a lidská 

víra opět vítězí nad vrchností. 
Od těch dob na paměť to-

hoto přenesení se každoročně 
koná hlavní pouť zvaná Zlatá 
sobota, kdy lidé putují v průvo-
du s poutními sochami Panny 

Marie a za světla svíček, zpěvu 
a motliteb tvoří zlatou řeku, 
která teče do náruče Matičky 
Boží a svěřuje ji sebe sama pod 
ochranu. Této poutě se účastní 
několik tisíc lidí z domova i 
zahraničí. Otec Josef Pohanka 
nás srdečně na tuto pouť zve, 
abychom zakusili tuto nádher-
nou slavnost, jak se říká, na 
vlastní kůži, kdy on sám cítí 
mrazení v zádech, když jde na-
proti pěším poutníkům napří-
klad z Dolních Bojanovic, ale 
i odjinud. Oni jsou pak oděni v 
krásných krojích, zpívají a jsou 
různého věku a vede je jediná 
touha, a to setkaní s Marii a 
jejím Synem. 

Po mši svaté, kterou sloužil 
otec Petr, jsme měli možnost 
prohlédnout si interiér kostela 
a jeho okolí. Následoval krát-
ký rozchod a poté nás čekalo 
přemístění do Hustopečí, kde 
při návštěvě kostela a výkladu 

historie a po prohlídce tohoto 
zajímavého místa, jsme měli 
možnost pozdravit se s otcem 
Pavlem Kafkou. 

Naše osvěžené duše však 
toužily také po osvěžení těla, 

proto jsme rádi přijali pozvání 
na večeři s ochutnávkou vín 
do místního vinařství rodiny 
Košuličovy. Přivítalo nás krás-
né stylové prostředí vinného 
sklípku. Při řízené degustaci 
se mnozí z nás nezasvěcených 
dozvěděli mnoho zajímavého o 
výrobě bílého i červeného vína 
a také o výrobě vín tzv. forti-
fikovaných, která jsou místní 
specialitou. Nechyběl zpěv, 
dobrá nálada, povídání, pros-
tě vše, co do vinného sklepa 
patří, ale ve vší slušnosti. Pod 
heslem „v nejlepším přestat“ 
jsme se ve večerních hodinách 
ubírali k domovu. Velké Pán 
Bůh zaplať patří organizáto-
rům a panu řidiči, který nás ve 
zdraví vrátil našim rodinám, 
ale především velké díky naší 
Matičce, která nám pomáhá 
vstávat, když padáme a stále 
nás k sobě volá. 

Lenka Čechová

POUTNÍ KOSTEL V ŽAROŠICÍCH. 


