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Adventní a vánoční svíčky do-
hořely, dárky jsou rozbaleny, 
jehličí ze stromečku pomalu 
opadává, zásoby cukroví se 
ztenčily a prach opět pokrývá 
nedávno slavnostně nazdobený 
dům. I na člověka samotného 
dopadá „povánoční kocovina“. 
To bylo těšení, chystání a úklidu 
a najednou je všechno za námi. 
I když jak kde. Tak například ve 
Španělsku nosí dárky tři králo-
vé, a tak náš „Štědrý den“ pro-
žívají až 6. ledna. Nás v Česku 
touto dobou už opět čeká práce 
a škola, prostě návrat do reality 
všedního dne. Dlouho jsme 
očekávali Ježíšovo narození a 
teď, když k této radostné udá-
losti došlo, často pociťujeme 
jakýsi smutek a nostalgii nad 
uplynulými dny. Někdy se tak 
může zdát a vlastně i stát, že 
žijeme jakoby ve dvojí realitě, 
ve dvou oddělených světech. 
Svět víry, naděje, posvátna 
naráží na svět každodennosti, 
kde pracujeme a řešíme pro-
blémy. A než se kdo naděje, 
je z nás duchovní schizofrenik 
– křesťan pouze nedělní a svá-
teční se v nás střídá s tvorem 
nespokojeným, unaveným, 
malověrným. Kéž bychom tak 
dokázali nést betlémské světlo a 
radost vánočního poselství stále 
s sebou! Co po nás Bůh vlastně 
chce? Být v terénu – tak jako 
Ježíš, žít svou realitu naplno, ne 
nějakou vánoční reality show, 
která skončí po dvou týdnech, 
být křesťanem ve všech svých 
životních rolích a vydržet to po 
celý následující rok, po celý ži-
vot. A nezapomeňme si k tomu 
občas zaplesat.

Alena Hladilová

 sloupek

 slovo na úvod
P. PETR KOŠULIČ

Drazí přátelé, nastal čas k to-
mu ohlédnout se…  Chtěl 
bych se v této chvíli ohlédnout 
za uplynulým rokem. Nejdů-
ležitější události jednotlivých 
měsíců: leden – I. farní ples, 
farní shromáždění;  únor 
– udílení svátosti pomazání 
nemocných; březen – půst, 
křížové cesty, noční putování, 
duchovní obnova pro ženy 
a pro farnost; duben – týden 
modliteb za mládež, setkání 
mládeže s otcem biskupem, 
Velikonoce, žehnání kol a 
cyklovýlet farnosti; květen 
– poutní a pastorační návště-
va otce biskupa Vojtěcha v 
Kunštátě, výlet dětí do Vídně 
a 1. svaté přijímání dětí v 
Sebranicích, setkání mládeže 
v Kunštátě – Farnosti bez 
hranic; červen – 1. svaté při-

jímání dětí v Kunštátě, farní 
den v obou farnostech, volby 
do nové PRF; červenec – letní 
tábory a poutě v obcích; srpen 
– pouť v Sebranicích, zahájení 
činnosti nové PRF, žehnání 
aktovek na začátku školního 
roku; září – výročí smrti P. 
Ladislava Kubíčka, modlitba 
za farní pouť, poutě v obcích; 
říjen – farní pouť do Santiaga 
de Compostela, sčítání věří-
cích, misijní neděle a slavnost 
posvěcení kostela v obou far-
nostech; listopad – dušičky a 
začátek adventu ve znamení 
misijních perníčků a žehnání 
adventních věnců; prosinec 
– roráty, náboženství pro do-
spělé, Mikuláš, Vánoce. Toto 
jsou události, které tak trochu 
vyčnívají z normálu všedních 
dnů. Vedle nich pak existuje 
spousta aktivit, které jsou 
pravidelné a všedně nevšed-

ní. Uplynul rok, stalo se toho 
mnoho jak v životě farnosti, 
tak v životě každého z nás. A 
všichni bychom si měli položit 
otázku: Jak to všechno co jsem 
prožil, ať už ve svém osobním 
životě nebo v životě farnosti, 
mě přiblížilo Bohu, Kristu a 
církvi? Nakolik jsem pochopil 
smysl a význam svého života, 
nakolik jsem využil šancí, kte-
ré mi nabídl Bůh v uplynulém 
roce? Tolik za tím co bylo. 

Nový rok bude jiný. Mnohé 
jsme schopni ovlivnit a mnohé 
ne, přesto můžeme vše přijí-
mat jako výzvu k životu. Jako 
povolání ke spolupráci na 
Božím díle. Přeji vám šťastný 
nový rok. Ať je šťastný nejen 
štěstím, které je jako „zlatá 
muška“, ale ať je každý den 
a každá událost příležitostí 
objevovat štěstí, které nám 

A co teď?

VÁNOCE 2014. Diváci čekající o Štědrém dni na živý betlém si užívali nečekaně teplé prosincové 
počasí. Více uvnitř listu. FOTO: Jiří Suchomel.
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 anketa
Na přelomu roku 2014 a 
2015 se skupina mladých 
lidí z našich farností vydala 
na evropské setkání Taizé, 
které se koná každoročně, 
vždy na jiném místě. Byla to 
jedinečná příležitost, třeba i 
výzva prožít Silvestra spolu 
s Novým rokem trochu ne-
tradičním způsobem – mezi 
mnoha mladými věřícími a 
ještě k tomu v našem hlav-
ním městě – v Praze.

Účastníkům byly položeny 
následující otázky: 
1) Proč jsi se rozhodl/a 
jet na setkání Taizé?
2) Co se ti líbilo, nelíbilo?
3) Tvůj největší, nejsilnější 
zážitek?

Karolína ŠAFÁŘOVÁ 
1) Na setkání Taizé jsem jela, 
protože jsem chtěla strávit 
Silvestra jiným způsobem 
než v minulých letech. Chtěla 
jsem se zklidnit a prožít Nový 
rok s Bohem.
2) Na setkání se mi moc líbily 
diskuzní skupinky ve farnosti, 
do které jsme patřili. Mohli 
jsme probírat otázky víry s 
lidmi z jiných států a vyzná-
ní. Dále se mi líbil festival 
národů, který probíhal po sil-
vestrovské půlnoci. Všechny 
národy v naší farnosti si při-
pravily krátký program (hry, 
písně, tance atd.), které jsou 
tradiční v jejich zemi.
3) Já jich měla několik – moc 
se mi líbily workshopy s prof. 
Tomášem Halíkem a ekono-
mem Tomášem Sedláčkem, 
které mi daly mnoho pod-
nětů k přemýšlení. Nicméně 
největší zážitek jsem měla z  
večerní modlitby v katedrále 
sv. Víta. Pocit klidu, důvěry, 
naděje a Boží přítomnosti, 
kdy se lidé různých vyznání 
jsou schopni sejít v míru. 

Václav LÍKAŘ
1) Rozhodl jsem se ze dvou 
důvodů. Za prvé jsem chtěl 
poznat, jak berou víru ostatní 
lidé z jiných národů, a za dal-
ší, ještě nikdy jsem na setkání 
Taize nebyl. 
2) Líbila se mi organiza-

NOČNÍ POUŤ. Kroky účastníků tradičního adventního výletu mířily 12. prosince do kaple sv. 
Moniky ve Vřesicích. Šlo se za tmy přes Rudku, Nýrov a Jasinov. FOTO: Radek Hanskut.

Už tradičně je Štědrý den v 
Kunštátě známý tím, že kdo 
může, v poledne stojí na ná-
městí. Někdo se jde třeba je-
nom projít, vidět známé, jiný 
nabrat světlo přivezené z Bet-
léma, další chce popřát hezké 
svátky nebo ochutnat polév-
ku. Všichni přitom můžeme 
navíc potkat i příběh, kvůli 
kterému se vánoce slaví.

Je pozoruhodné, kolik no-
vých šikovných a ochotných 
lidí se každý rok najde, aby se 
pod vedením režisérky Moni-
ky Lepkové pokusili rozehrát 
vyprávění o narození Ježíška. 

Nejsou to školení herci, řeč-
níci nebo zpěváci. Přesto se 
jim vždycky podaří spojenou 
dobrou vůlí přes množství 
trémy či výpadků paměti pře-
dat něco z poselství vánoc...

Díky všem, kdo se zapo-
jili do přípravy představení, 
vaření a rozdávání dobrot, 
opatrování betlémského 
světla. A také díky všem, 
kdo přišli s dobrou vůli a byli 
štědří. Loňská dobrovolná 
sbírka vynesla dost peněz na 
to, aby se koupily konkrétní 
věci pro rodiny s nemocnými 
dětmi. Letošní výnos ve výši 

osm tisíc korun také poputuje 
po poradě se sociální komisí 
města k potřebným. Jako pra-
vý vánoční dar! 

Kéž by tahle krásná tradice 
nezanikla... Vzpomeňte si na 
to, až vám ženský hlas v tele-
fonu řekne: „Poslyš, nechtěl 
by sis letos zahrát v živém 
Betlémě?“. Nebo až budete 
24. prosince 2015 podupá-
vat zmrzlí na náměstí a přát 
lidem okolo krásné vánoce. 
Protože ochota pomáhat a 
rozdávat k těmhle svátkům 
neodmyslitelně patří!

-ik-

Živý betlém 2014 potěšil diváky a pomůže potřebným

Už jste tohle sousloví četli 
nebo slyšeli? A nezdá se 
vám složité? Možná působí 
vážným až neosobním do-
jmem, ale jeho smysl a účel 
má být naopak ryze osobní. 
Pokládá totiž každému z nás 
velice jasné otázky: „Je pro 
tebe eucharistie tím pravým 
pokladem, pramenem života? 
Spojením s Kristem a s lidmi 
ve farnosti, církvi vůbec?“ 
Pokud na tohle můžete bez 
uzardění odpovědět čisté: 
„Ano!“ (Páni, tak to máte v 
nebi úžasnou přítelkyni, která 
tohle slovo uměla v pravou 
chvíli poctivě říct!) Pak vám 
stačí domluvit si u pana faráře 
bezplatný lístek na závěrečné 
velké setkání kněží, laiků a 
biskupů v sobotu 17. října 
2015 v Brně na Zelném trhu. 
Tam bude hlavní bohoslužba 

s následným eucharistickým 
průvodem a pak s bohatou 
nabídkou doprovodných pro-
gramů v centru města.

Pokud vaše odpověď zní 
někde mezi: „Asi ano... sna-
žím se... nevím jistě... kéž 
by...“, pak je na čase něco 
dělat. A k tomu nám nabízí 
Národní eucharistický kon-
gres několik možnosti. Od 
ledna do Slavnosti těla a krve 
Páně 7. června na webové 
stránce www.nek2015.cz na-
jdete bohatý materiál s šesti 
tématy ohledně eucharistie 
– na každý měsíc jedno. Ka-
techeze, náměty pro práci s 
dětmi, homilie. Pokud vám 
internet neslouží a nejste v 
něm zběhlí, ani neznáte ni-
koho z mladých, kdo by vám 
mohl materiály vytisknout, 
máte ještě několik dalších 

možností. Každé první číslo 
Katolického týdeníku v měsí-
ci přinese celou jednu stránku 
věnovanou probíranému 
tématu – v lednu to byla „Jed-
nota“. Něco z témat se objeví 
u kulatého stolu v pořadu TV 
NOE a také ve vysílání Radia 
Proglas. A nakonec se můžete 
aktivně zapojit návštěvou 
přednášek, které připraví náš 
pan farář jako obnovu během 
postních nedělí před letošními 
velikonocemi. 

Určitě nebude v našich 
silách všemu porozumět a 
všechno zaznamenat, ale mů-
žeme se všichni modlit za cíl 
téhle snahy – tedy prohloubení 
vztahu ke Kristu v eucharistii 
u nás osobně i u ostatních 
bratří a sester v Kristu. Jenom 
nezůstaňme lhostejní...

-ik-

Národní eucharistický kongres je výzva pro každého z nás



 sebráno v Sebranicíchce a připravenost, naopak 
se mi nelíbilo počasí.
3) Večerní modlitba z katedrá-
ly sv. Víta a společné slavení 
Silvestra s ostatními lidmi z 
cizích zemí.

Marta LÍKAŘOVÁ
1) Na setkání jsem jela už 
kvůli předešlým setkáním 
mladých (Tábor, Madrid, 
Žďár), která vždy pro mě 
byla v mnohém naplňující a 
inspirující. Navíc mám moc 
ráda zpěvy z Taizé a k tomu 
jsem chtěla prožít vstup do 
Nového roku trochu odlišným 
způsobem.
2) Při pouti jsem zažívala 
chvíle radosti, klidu, vtipu i 
pokoje, což se mi líbilo moc. 
Konkrétněji modlitby, zpěvy, 
milá setkání, zajímavá před-
náška otce Tomáše Halíka, 
krásné město Praha. Co mi 
přišlo náročné, byl velký 
počet lidí a zima, která nám 
opravdu dopřávala zakusit 
zmrzlé chvilky.
3) Mým nejsilnějším zážit-
kem je jedním slovem spo-
lečenství. Ať už s přáteli z 
farnosti, s dalšími mladými z 
různých zemí při společných 
modlitbách nebo při samot-
ném slavení Silvestra.

Martin KUDLÁČEK
1) Pohybuji se převážně v 
kolektivu nevěřících lidí, jak 
spolužáků tak dospělých. 
Velká část z nich se k víře 
staví skepticky nebo ji přímo 
odsuzuje. Proto jsem se vydal 
na setkání, abych se setkal s 
lidmi, kteří společně sdílejí 
víru v Boha. Zároveň bylo 
pro mne Taize jistou výzvou, 
neboť jsem se zatím nesetkal s 
takovým množstvím mladých 
z cizích zemí. 
2) Na setkání mne zaujala 
především atmosféra při jed-
notlivých modlitbách. Někdo 
by sice mohl namítnout, že 
haly byly přeplněné, ale tím 
se prohloubila jejich krása. 
Zároveň se mi líbily diskuze 
s ostatními o předem daných 
tématech. Odnesl jsem si 
spoustu zajímavých pohledů 
na situaci. 
3) Za jednoznačně nejsil-
nějších zážitek bych označil 

Taizé jako samotné. Lidé jsou 
velice přátelští a otevření.

Markéta MYNAŘÍKOVÁ
1) O tom, že bude v Praze 
setkání Taizé jsem slyšela již 
dříve od kamarádů, a když 
nám pan farář na spolču na-
vrhl, abychom se ho zúčastnili 
společně jako farnost, neváha-
la jsem.
2) Na setkání se mi moc líbila 
celková atmosféra, program i 

možnost oprášit znalost cizích 
jazyků. Jen doufám, že se 
všichni mladí z nejrůznějších 
koutů Evropy nebudou doma 
vyjadřovat o jídle, které v Pra-
ze dostávali. 
3) Byli jsme zrovna na jezdí-
cích schodech v metru, všude 
davy lidí, každý někam spě-
chal, když na sebe najednou 
začali mladí mávat, smát se 
a volat každý ve svém jazyce. 
Ze zamračeného davu se rá-

zem stalo radostné společen-
ství. Účastníci Taizé setkání 
věděli, že okolní mladí ces-
tující nejspíš navštívili Prahu 
ze stejného důvodu, zatímco 
běžní obyvatelé, kteří možná 
právě jeli z práce, se také 
usmívali a možná si říkali:  
„Čím to je, že tihle mladí jsou 
tak milí, na každého kolem se 
usmívají a s nadšením volají 
Happy new year?“

připravila Kristýna Čechová

Sv. Silvestr jako jeden z prv-
ních (314-335) a nejdéle slou-
žících papežů přivedl v den 
svého svátku do Sebranic hosta 
z Říma, a to otce Tomáše Kou-
mala. Ač byl večer po mši sv. 
víceméně neformálního cha-
rakteru, papež, student z jeho 
univerzity a místní farář mu 
vtiskli i poměrně nezanedba-
telné pozadí v podobě závaž-
ných teologických diskuzí, byť 
v silvestrovském duchu jako 
tento článek. 

Tedy ne že by se nepovídalo 
o tom, jak běží život a jaká je 
italská kuchyně, ale na přetřes 
přišly i otázky současné církve, 
například ty, které současný 
papež formuloval ve vánočním 
setkání s římskou kurií jako 
patnáctero nemocí. Zajímavá 
byla i historická vsuvka o tom, 
co odpověděl Jan XXIII. na 
otázku, kolik lidí pracuje ve 
Vatikánu. Prý asi tak polovina. 

Do rozprouděné debaty 
byl potom vtažen i navrátivší 
se otec Petr (děti ho sice na 
chvíli zavřely v kuchyňce, že 
snad zlobil?!). Řešily se otázky 
církevního práva a posléze vy-
mezení i nových teologických 
pojmů jako např. spiritualita 
venkova, který zatím zůstává 
otevřen pro (doufejme) další 
debaty.

Pro čtenáře Okna vznikl 
z onoho večera následující 
krátký rozhovor s otcem To-
mášem, který měl ovšem i 
nečekané důsledky pro farní 
časopis jako takový. Ale nyní 
již odpovědi na položené 
otázky:

■ Jak to nyní vypadá s tvým 
studiem a římským angaž-
má?
Stále pokračuji ve studiu kate-
chetiky na Papežské Salesián-
ské univerzitě v Římě. Pokud 
se všechno podaří, tak teď po 
Novém roce začnu svůj po-
slední půlrok v Itálii. Zkoušky 
už mám všechny za sebou, ale 
musím ještě zpracovat závě-
rečnou licenciátní práci, ode-
vzdat ji a samozřejmě obhájit. 
Takže teď se všechno v mém 
životě točí kolem této práce, 
sháním literaturu, články od-
borných časopisů, další mate-
riály, vysedávám v univerzitní 
knihovně, čtu a srovnávám si 
myšlenky. Jakmile dokončím 
studium v Římě, vrátím se 
zpátky do naší diecéze, nejspíš 
dostanu na starost nějakou far-
nost a přitom se budu angažo-
vat pro katechezi a katechety v 
naší diecézi.
■ Můžeš ve stručnosti před-
stavit svou závěrečnou práci, 
kterou zpracováváš?
Zabývám se mystagogií po 
křtu dospělých. Mystagogie 
může být pro někoho cizí a 
neznámé slovo. Ale to slovo 
označuje období, které násle-
duje poté, co byl někdo dospě-
lý pokřtěn. My jsme většinou 
zvyklí na křest malých dětí. 
Přesto je dobré vědět, že v naší 
diecézi je každoročně pokřtě-
no 150-200 dospělých, těch, 
kteří poznali Ježíše a uvěřili 
v něho až v pozdějším věku. 
Dospělý člověk se většinou na 
křest docela dlouho připravu-
je. Pak je pokřtěn, a to je veli-

ká slavnost pro celou farnost. 
Ale už méně se o novokřtěnce 
zajímá někdo později. Přitom 
teprve po křtu mohou přijít 
nějaké těžkosti, pochybnosti, 
nebo jakési probuzení do cír-
kevní a farní reality. Zajímá 
mě, co už na tomto poli v naší 
diecézi existuje, a kde naopak 
je ještě prostor ke zlepšení.

(Redakční poznámka: 
Tímto se nápadně, ale o to 
významněji zařadil náš farní 
časopis do kategorie význam-
ných současných teologických 
listů, protože jsou zde prezen-
tována nejnovější oborová 
témata. V tomto případě se 
zřejmě jedná i o první tiskový 
výstup ohledně zmiňovaného 
díla. Rádi do Říma zašleme 
potvrzení o publikační aktivi-
tě autora.)
■ Jaké novoroční přání 
pošleš čtenářům farního 
časopisu?
Myslím, že stačí jen zopa-
kovat, co řekl váš pan farář, 
otec Petr, v kázání. Aby byl 
tento začínající rok opravdu 
šťastný. A to neznamená, že 
nám nebude nic chybět, že 
budeme mít jen úspěch nebo 
že se všechno bude dařit. Ale 
že nám všechno, to lepší i to 
horší, má a může pomoct k 
tomu, abychom byli Bohu a 
druhým lidem blíž. Takže kéž 
je váš rok v tomto opravdu 
šťastný!
Díky za rozhovor, přejeme 
šťastný rok a také dostatek 
sil a dobrých myšlenek pro 
dokončení práce a studia.

připravil Jiří Votoček

Konec roku v Sebranicích pod ochranou sv. Silvestra 
a s hostem z Říma
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 co nás čeká
TÝDEN MODLITEB ZA 
JEDNOTU KŘESŤANŮ

18. – 25. ledna

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
farnosti Sebranice

sobota 24. ledna
 14:00 – 18:00
fara Sebranice

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
18. ledna, 18:00, Sebranice
25. ledna, 18:00, Kunštát

• bilancování uplynulého roku
• vyhlídky do budoucna

Všichni jsou srdečně zváni

V neděli 11. ledna proběhne 
Tříkrálová sbírka v Kunštátě 
a okolí. Rudku, Újezd, Sy-
chotín, Zbraslavec, Hluboké 
a Touboř koledníci navštíví 
v dopoledních hodinách, 
v Kunštátě můžete koledníky 
potkat odpoledne.

Sbírku pořádá Charita Čes-
ké republiky. Výtěžek sbírky 
pomáhá těm, kteří si sami po-
moci nedokáží. Z darů které 
vhodíme do kasiček, pomůže 
pětašedesát procent přímo 
v našem regionu, patnáct 
procent se využije na projekty 
naší diecézní Charity, deset 
procent pomůže potřebným 
v zahraničí a pět procent jde 
na celostátní projekty.  V tom-
to roce předpokládá Charita 
Blansko využít výtěžek sbírky 
na podporu krizového ubyto-
vání se zajištěním základních  
životních potřeb lidí v krizové 
situaci.

-hv-

Dne 19. prosince se uskuteč-
nilo na faře v Kunštátě setkání 
biřmovanců z roku 2013. 
Zahájeno bylo mší svatou, ná-
sledovala přednáška Jana No-
votného o životě v Keni, která 
byla velmi zajímavá a hodná 
zamyšlení. Na slíbenou večeři 
nám pan farář objednal pizzu, 
po které se jen zaprášilo. Také 
využil naší přítomnosti k 
tomu, abychom mu pomohli. 
Systematicky rozdělil práci, 
rozdal potřebný materiál a 
během chvilky se z fary stala 
,,mini-továrna‘‘ na zabalování 
perníčků, které se rozdávaly o 

Štědrém dni v Kunštátě. Dále 
jsme se měli společně dívat na 
film, ale z důvodu slabé účasti 
biřmovanců a také proto, že 
většina přítomných se poma-
lu začala vytrácet, se muselo 
promítání odložit na neučito. 
Byť se nás sešlo málo, byť 
společně strávený večer ne-
byl příliš dlouhý, bylo fajn si 
uvědomit, že je tu někdo, kdo 
chce abychom se scházeli, 
kdo se o nás stará, má nás rád 
a komu na nás záleží. A za to 
děkujeme. 

Kristýna Čechová 
a Lenka Konečná

Setkání biřmovanců rok poté

Drazí přátelé, současná doba 
nás vybízí k tomu, abychom 
jako farnost byli nejen spole-
čenstvím, a to je zcela zásadní 
poslání pro každého z nás, ale 
také abychom byli partnerem 
v dialogu s okolní společností. 
To znamená v dialogu s různý-
mi organizacemi, s městem a 
dalšími složkami státní správy 
a také soukromého podnika-
telského sektoru, ale i dalšími 
organizacemi ve městě a kraji. 
K tomu, abychom se stali 
partnery v dialogu, a tím také 
v určité oblasti a míře mohli 

naplňovat poslání církve – být 
světlem a solí, je třeba také 
vystupovat způsobem přimě-
řeným současné kultuře. Proto 
vyhlašuji od neděle 11. ledna 
do neděle 8. února soutěž o 
logo farnosti. Tato soutěž je 
otevřená všem farníkům, 
malým i velkým. Podmínky 
soutěže jsou velmi prosté: 1. 
věková hranice je neomezená; 
2. vytvořený návrh posílejte 
buď v podobě kresby (na papí-
ře) nebo v elektronické podo-
bě ve formátu PDF anebo JPG. 
K logu přidejte také vysvětlení 

významu loga, případně jeho 
částí.

Logo by mělo odrážet, kdo 
jako farnost jsme a kde máme 
kořeny. Uzávěrka přijímání 
návrhů je v neděli 8. února 
včetně. Jmenovaná komise 
poté vybere tři návrhy, které 
budou odměněny při vyhláše-
ní výsledků v neděli 15. února. 
Z těchto tří pak jeden vítězný 
návrh obdrží cenu v hodnotě 
pět set korun. Nové logo bude 
představeno farnosti v neděli 
1. března na konci mše svaté.

P. Petr Košulič

Farnost hledá nové logo. Návrh může vytvořit každý

VÁNOČNÍ KONCERT 27. PROSINCE. Dechová hudba Kunštát vedená kapelníkem a dirigentem 
Pavlem Göpfertem ukázala, že umí zahrát klasiku, muzikály i lidové koledy. FOTO: Marek Lepka.

nabízí Bůh. V dobrém i ve 
zlém, v nemoci i ve zdraví 
ať jsme vytrvalí na cestě, na 
kterou jsme byli povoláni. A 
události nového roku? To, co 
nás v letošním roce čeká, se 
dozvíte na farních shromáž-
děních, na která každého z vás  
srdečně zvu.

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

Tříkrálová sbírka

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
A

SPOLEČENSTVÍ DĚVČAT
sobota 24. ledna

14:00, fara Kunštát

NIKODÉMOVA NOC
středa 28. ledna
 19:00 – 22:00
kostel Kunštát

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ 
DO CHRÁMU
pondělí 2. února
mše sv. v 18:00, 
kostel Kunštát

Proběhne žehnání svící


