
Těšíte se na letošní půst? Co 
je vlastně ten půst, který nás 
čeká? Jedno z mnoha období, 
které nám má anebo nemá co 
dát? Mám otázku. Možná si 
řeknete: „Už zase?“. Ale já se 
zeptám. Jak často se postíte? 
Dvakrát za týden? Jednou za 
týden? Jednou za měsíc? Jen 
na Popeleční středu a na Velký 
pátek? Vůbec?

A co je vlastně cílem půstu? 
Zdravověda říká, že se jedná o 
očištění organismu od toxinů 
a o buněčnou přeměnu. Z těla 
odejdou všechny nahromadě-
né toxiny, dále pak dochází 
k odbourávání starých buněk 
a tvorbě nových. Během půstu 
se má pít hodně vody, aby 
toxiny mohly být odplaveny. 
Dále pak udělat výběr v jídel-
níčku. Nejíst vše, jak vám to 
přijde pod ruku. Jde o celko-
vou regeneraci těla.  

A o čem je tedy půst pro 
křesťana? Snad o vyloučení 
toxinů? Nebo o buněčné pře-
měně? Ano, máme vylučovat 
toxiny (kořeny hříchu). Má 
docházet k buněčné přeměně 
– staré se má přeměnit v no-
vé. Doporučuji pravidelně pít 
vodu života, tj. Boží slovo, 
číst Písmo. Nejíst všechno 
bez rozmyslu – nekonzumo-
vat všechno, jak to přijde pod 
ruku, ale vybírat to, co je zdra-
vé a člověku prospěšné. Ne 
vše, co se mi líbí, je zdravé. 
Nejzdravější je podle mě to, 
co je Boží. 

Jde o celkovou regeneraci 
těla i duše. O celkovou rege-
neraci našeho vztahu k Bohu, 
bližním a sobě samotným. Tak 
hurá, ať začne půst.

Už se těšíte? A prý se při 
něm i hubne…

P. Petr Košulič

 slovo otce Petra

PLES 2016. K nejhezčím chvílím letošního farního plesu určitě patřil průřez dějinami tance v po-
dání mladých děvčat a kluků. FOTO: Jiří Suchomel
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Kunštátská farnost má za se-
bou výroční farní shromáždě-
ní, tj. bilancování a plánování  
na poli pastorace, hospodaření 
a vůbec života farního spole-
čenství.

Minulý rok bylo v kunštát-
ském kostele pokřtěno patnáct 
dětí, devět snoubeneckých 
párů zde uzavřelo manželství 
a dvanáctkrát jsme na poslední 
cestě doprovázeli zesnulého. 
Zatímco počet svateb a pohřbů 
je ve srovnání s minulými lety 
průměrný, křtů bylo relativně 
málo (2014 – 21 pokřtěných, 
2013 – 22 pokřtěných, 2012 
– 32 pokřtěných). Čísla jsou 
ale trochu zavádějící, protože 
zahrnují i „externí“ křty, tj 
děti, které nepatří do zdejší 
farnosti.

Do náboženství v základní 
škole chodí v tomto roce dvaa-
šedesát dětí. Nejvíc – dvanáct 
žáků – ve třetí třídě, která se 
připravuje na první svaté při-
jímání. Naopak nejmíň – dva 
žáci v ročníku – je čtvrťáků, 
páťáků a deváťáků. Jak uka-

zuje statistika, celkový počet 
dětí v náboženství pořád klesá. 
Zatímco meziročně se snížil o 
šest žáků, při srovnání se sta-
vem, jaký byl před pěti šesty 
lety, ubylo víc než třicet dětí.  

V oblasti hospodaření se 
vloni podařilo zvrátit před-
loňský propad do červených 
čísel. Celkové příjmy farnosti 
v roce 2015 činily 560 tisíc 
korun, celkové výdaje 499 
tisíc korun. Jak vysvětlil otec 
Petr, farnosti pomohlo zejmé-
na snížení výdajů za plyn a 
elekřinu, a to díky novým, 
výhodnějším smlouvám s do-
davateli energií.

Hlavním zdrojem příjmů 
v roce 2015 byly sbírky. Pra-
videlné nedělní (281 tisíc), 
účelové na opravy a údržbu 
majetku (94 tisíc), mimořád-
né o svatbách a pohřbech (49 
tisíc) nebo sbírky vyhlášené (a 
odeslané) biskupem (68 tisíc) 
dohromady činily 492 tisíc 
korun. Při srovnání s předcho-
zími lety je vidět jak celkový 
pokles nedělních sbírek řádo-

vě o desítky tisíc korun ročně 
(vybralo se např. o osmdesát 
pět tisíc míň než v roce 2012), 
tak i pokles průměru na jednu 
sbírku. Před čtyřmi lety se v 
neděli vybíralo kolem sedmi 
tisíc korun, vloni skoro o tisí-
covku méně.

V kapitole výdajů domino-
valy platby za energie – 335 
tisíc korun. Dále se odvedlo 
134 tisíc korun biskupství a 
kolem pětadvaceti tisíc stála 
oprava varhan. 

A co se letos bude stavět 
nebo opravovat? V případě 
získání dotace farnost počítá 
s pokračováním úprav kos-
tela na hřbitově (venkovní 
sokl, vnitřní sanační omítky, 
elektroinstalace a výmalba). V 
hledáčku je rovněž tzv. panská 
oratoř nad sakristií, ze které 
by mohla být místnost pro 
maminky s dětmi a pokročit 
se má i s chystanou úpravou 
presbytáře ve farním kostele. 
Oslovený architekt snad v brz-
ké době předloží návrhy.

Marek Lepka

Farní shromáždění: úspora na energiích vrátila farnost do plusu



 sloupek
Bůh je spíš otázka
Na jednom místě v Rych-
lebských horách stojí Boží 
muka. Jednoduchý kvádrový 
objekt se stříškou, bez kříže, 
pouze s výklenkem pro sochu 
světce. Před nedávným časem 
se nějaký člověk rozhodl Boží 
muka svérázným způsobem 
opravit. Výklenek, patrně už 
bez sochy, což není v tomto 
sudetském kraji nijak neobvy-
klé, zcela překryl a pečlivě ze 
všech stran obložil polystyre-
novým zateplením. Pánubohu 
už není zima, ale do svahu 
začal trčet bílý, bobrovkami 
zastřešený komín. 

Podivnost této situace 
přiměla výtvarnici Zdeňku 
Morávkovou k pokusu vrátit 
„komínu“ duchovní sdělení. 
Opsala na jeho stěny jedno-
duchou větu, nejvýš dvě slova 
na každou stěnu. Vznikla tím 
půvabná hra s divákem: když 
se k mukám přibližujete zdola 
po svahu, uvidíte nejprve ná-
pis Bůh je / odpověď. Teprve 
když přijdete blíž a objekt si 
obejdete, odhalí se sdělení 
celé: Bůh je / spíš / otázka 
než / odpověď. Tomu, co 
původně připomínalo laciné 
zvolání pouličního misioná-
ře, se rázem vrací hloubka a 
„komín“ najednou provokuje 
k zamyšlení. 

Čtenářům Tomáše Halíka 
bude tato věta jistě povědo-
má. V jedné z jeho posledních 
knih nalezneme např. tento 
výrok: „Bůh k nám přistu-
puje spíše jako otázka než 
jako odpověď. Možná, že ten, 
jehož míníme slovem Bůh, je 
nám přítomen více tehdy, když 
se toto slovo zdráháme příliš 
rychle vyslovit. Možná, že je 
mu s námi lépe v otevřeném 
prostoru otázky než v příliš 
sevřené úžlabině našich od-
povědí, definitivních tvrzení, 
našich definic a představ.“ 
(T. Halík: Chci, abys byl). 
Nelze si nevšimnout opa-
trnosti, s níž jsou tyto věty 
formulovány, jakoby samy 
byly otázkou. Lze se však do-
mnívat, že jejich smysl měla 
na mysli i autorka výtvarné 

V letošním roce se uskuteční 
Světový den mládeže v Kra-
kově v Polsku. Světové dny 
mládeže mají svou tradici a 
u jejich vzniku stál papež Jan 
Pavel II. Blízkost místa setká-
ní nám nabízí příležitost, aby 
se tohoto setkání zúčastnilo 
mnoho mladých z naší země i 
z naší farnosti. Přinášíme pro-
to základní informace o tomto 
setkání.

Setkání je určeno mladým 
lidem z celého světa, kteří se 
chtějí setkat a něco společně 
prožít. Účastníkům by mělo 
být nejméně šestnáct let.

Světové setkání mládeže 
se dělí na dvě samostatné 
části. Od 20. do 25. července 
probíhají Dny v diecézi a od 
25. do 31. července samotné 
hlavní setkání – Světový den 
mládeže v Krakově. Dny 
v diecézi  nejsou organizová-
ny centrálně. Jednotlivé die-
céze si zařídily předprogram 
na různých místech Polska. 
Centrem programu Brněnské 
diecéze je město Tarnów. Při 
dnech v diecézi bude nejvíce 

příležitostí poznat polskou 
kulturu a místní životní styl. 
25. července se všichni účast-
níci sejdou v Krakově v kláš-
teře Mogila, kde bude české 
národní centrum.

Je více možností, jak se 
Světového dne zúčastnit. 
Mládež může vycestovat na 
Dny v diecézi i na samotné 
setkání, tj. od 20. do 31. čer-
vence – cena je stanovena na 
5800 korun. Při pobytu pouze 
v Krakově od 25. do 31. čer-
vence je cena stanovena na 
5400 korun. Tyto ceny platí 
při přihlášení do 30. dubna. 
Od 1. května bude cena o čtyři 
sta korun vyšší. Cena zahrnuje 
dopravu autobusem, balíček 
poutníka (nocleh, strava, do-
prava po Krakově) a fond so-
lidarity (10 EUR). V případě, 
že by chtěl někdo vycestovat 
pouze na závěrečný víkend 
musí si zajistit vlastní dopra-
vu, cena pobytu od 29. do 31. 
července činí 2300 korun.

Ceny pobytu jsou dotovány 
Českou biskupskou konferen-
cí a celostátní sbírkou, která 

proběhne v kostelích. V rámci 
ČR bude poskytována pod-
pora početnějším rodinám. 
Pokud z jedné rodiny pojede 
více dětí, mohou požádat o 
slevu: druhé dítě 25 procent 
třetí a další dítě z rodiny 50 
procent z celkové ceny. Veš-
keré informace o Světovém 
dnu mládeže naleznete na 
internetové stránce https://kra-
kov2016.signaly.cz. 

Je vhodné, aby se mládež 
naší farnosti vydala na setkání 
společně. Přihlašovat se může 
přímo u pana faráře. 

V sobotu 13. února proběh-
ne v Boskovicích organizační 
schůzka mládeže z celého bos-
kovického děkanátu a v neděli 
21. února v osmnáct hodin 
se mladí v rámci přípravy na 
Krakov setkají v letovickém 
farním kostele na „Večeru 
chval“. 

Všem účastníkům přejeme 
hodně radosti a povzbuzení ze 
setkání s papežem Františkem 
i ze zjištění, že mladých křes-
ťanů je na světě tolik. 

Helena Videmanová

Papež František zve v létě do Krakova

realizace, která v komentáři ke 
svému počinu na facebooku 
uvedla: „Myslím tím to, že stá-
le o sobě (a mnohých daných 
„pravdách“) pochybovat (ptát 
se...) je náročné, ale poctivé a 
mne osobně to vede k tomu, 
měnit se. A myslím si, že se 
měním k lepšímu... i když ten 
závod s časem určitě nevyhra-
ju, ale o to nejde.“ Inu, po tak 
upřímných osobních slovech 
těžko co dodávat. 

Jiří David

Půst: čas zkoušet duchovní a tělesné milosrdenství v praxi

Letní tábory

V letošní postní době bude 
program pro děti zaměřený na 
nedělní mše. Začne v neděli po 
Popeleční středě a skončí až 
v době velikonoční. Budeme 
s dětmi probírat a zkoušet v pra-
xi skutky duchovního a tělesné-
ho milosrdenství.

Kdo by se chtěl připojit, je ví-
tán. Obdrží na doma jeden malý 
zakládací sešitek a jeden větší 
obrázek brány. Do sešitku si 
budou děti doma každou neděli 
zakládat nový obrázek, přečtou 

si nápady, co by mohly dělat 
a na svou bránu doma přidají 
nálepku. 

V kostele pak bychom měli 
mít před očima velkou zamče-
nou symbolickou bránu se zám-
ky a petlicemi, na které budou 
rámečky s obrázky, které před-
stavují jednotlivé skutky milo-
srdenství (sytit hladové…) Kdo 
z dětí nějaký skutek milosrden-
ství opravdu zkusí udělat, bude 
zdobit rámeček příslušného ob-
rázku nalepením „drahokamu“. 

Až probere pan farář všechny 
skutky a vyhlásí finále, děti si 
přinesou do kostela plné sešitky 
i obrázky brány. Kdo to dokáže, 
bude smět odemknout nějaký 
zámek v bráně a pak vstoupit 
dovnitř… Aby tak prošlapal ces-
tu k jednomu překvapení, které 
se za bránou skrývá. Nebude to 
hora čokolády, zlaté vejce ani 
koš koláčů, nic takového a přece 
by nám to mělo udělat radost a 
přimět nás k zamyšlení. 

-ik-

Letos již tradičně proběhnou 
v naší farnosti pod záštitou 
Kolpingovy rodiny dva 
prázdninové tábory. První v 
pořadí bude tábor pro starší 
děti od páté do deváté třídy, 
který se uskuteční 3. až 12. 
července na téma Artuš a ry-
tíři kulatého stolu. Následovat 

bude tábor pro mladší děti od 
12. do 18. července, kde děti 
budou řešit případ s Sherloc-
kem Holmesem. Oba tábory 
letos budou v Čeřínku u Jihla-
vy. Přihlášky  budou tradičně 
k dispozici v kostele vzadu na 
stolečku. 

-mk-

NEDĚLNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V 15:00, KUNŠTÁT
14. 2. – ministranti, 21. 2. – děti, 28. 2. – mládež, 6. 3. – rodiny



 sebráno v Sebranicích

Poslední lednové odpoledne se 
něco přes tucet farníků sešlo 
na faře, aby se dozvěděli něco 
o chodu naší farnosti v roce 
minulém a o jejích plánech na 
rok budoucí.

Kromě čísel o udělených 
svátostech či počtu dětí v ná-
boženství, které vesměs kore-
spondují s těmi z minulých let, 
jsme se dozvěděli také mnoho 
o stavu farních financí. Zatím-
co příjmy za rok 2015 činily 
něco přes 700 tisíc korun, vý-
daje byly o 50 tisíc větší, loni 
jsme tedy trochu utráceli. Kro-
mě dotace na opravu střechy 
jsme vybrali na sbírkách téměř 
227 tisíc korun (tj. o 40 tisíc 
více než loni) a dary od far-
níků činily 28,5 tisíc. V těchto 
číslech ale nejsou započítány 
dary od obcí, které přišly až po 
Novém roce. Co všechno jsme 
s těmito penězi udělali? 

Ze sbírek bylo odvedeno 
přes 40 tisíc jako desátek 
biskupství (plus misijní sbír-
ky apod.). Část nákladů pak 
činily režijní výdaje, celkem 
139 tisíc. V těch je však za-

počítáno také vybavení fary 
novým nábytkem, díky které-
mu už se nám nekupí věci do 
hromad, ale do skříní, a které 
stálo kolem 50 tisíc. Jistě si ho 
všiml každý, kdo v poslední 
době zavítal na faru. Už z 
dálky však může každý obdi-
vovat opravenou střechu nad 
presbytářem kostela, která nás 
stála přes 550 tisíc (z toho 435 
tisíc činila dotace). Pečlivému 
zraku pak určitě neušel ani 
lesk a novota kostelních oken, 
které mají na svědomí sami 
farníci – okna si totiž zreno-
vovali sami, pouze s náklady 
na materiál. 

Všechna tato čísla a peněž-
ní výdaje by však byly pouhou 
„zlatou muškou“, kdyby ne-
vedly k oslavě a objevování 
Toho, kterému za všechny tyto 
dary vděčíme. O to se farnost 
snaží prostřednictvím pravi-
delných aktivit, ať už ve formě 
setkávání pro děti a mládež, 
plesu, pěší křížové cesty, žeh-
nání kol či oblíbeného farního 
dnu. Všechny tyto aktivity se, 
dá-li Pán, uskuteční i letos s 

bonusem v podobě ministrant-
ských schůzek, Farností bez 
hranic, Celosvětového setkání 
mládeže v Krakově či farních 
poutí do Mariazell a Svaté 
země. 

Z toho materiálního by-
chom se letos mohli dočkat sa-
načních omítek (na které snad 
dostaneme dotace) a následné 
výmalby kostela, kterou by si 
jistě zasloužili jak farníci, tak 
kostel sám. A třeba bude i farní 
knihovna! 

Na závěr následovala 
diskuse o transparentnosti 
finančních i pastoračních ak-
tivit. Jsme jako farnost, tedy 
společenství, otevření i pro ty, 
kteří každou neděli do kostela 
nechodí? To může být otázkou 
pro každého z nás. Nezbývá 
než poděkovat za účast panu 
starostovi a vůbec všem, kteří 
si se zájmem přišli poslechnout 
informace o chodu sebranické 
farnosti.  A nezapomínejme, i 
když peníze dochází, modlitbu 
může farnosti „darovat“ či 
obětovat každý z nás!

Markéta Mynaříková

Co nás potkalo a co nás (dá-li Bůh) nemine? 
V sobotu 23. ledna odpo-
ledne jsme se setkali na faře 
v Sebranicích. Účast byla 
poměrně hojná, dorazilo osm 
ministrantů.

Odpoledne jsme zahájili 
dvěma hrami a poté pokračo-
val program tak, že nám pan 
farář vyprávěl o knížce pro 
ministranty, kterou četl. Po 
zajímavém vyprávění pana 
faráře jsme se všichni oblékli a 
šli do kostela. Tam jsme si zo-
pakovali všechny služby, aby si 
každý vyzkoušel to, co umí i 
neumí. Po mnoha načerpaných 
informacích jsme zdolali věž 
kostela a dívali se na okolí z 
ptačí perspektivy. Po prohlídce 
jsme sestoupili dolů a tím bylo 
soustředění ukončeno.

Ondřej Hladil

Setkání ministrantů 

Když se u nás v Sebranicích 
dělá spolčo, vždy je o co stát. 
A tak jsme rádi, když se za 
námi přijede podívat někdo 
i z jiných farností. Tentokrát 
jsem dostal program na starost 
já, a proto jsem se ho snažil 
taky mírně odlehčit. Začínali 
jsme výbornou večeří, kterou 
tentokrát vařily Anet a Leňa 
Konečné a Míša Zouharová. 
Pomalu se z toho začíná stávat 
příjemná tradice. A dál násle-
dovala hra podobná „Riskuj“. 
Určitě si alespoň někteří z vás 
pamatují z televizních obra-
zovek toho šedivého pána s 
knírem se spoustou políček a 
záludných otázek. Naše farní 
posádka, byla rozdělena do 
několika skupin, které společ-
ně odpovídaly na otázky. Vše 
ostatní bylo v mé režii. Proto-
že se zúčastnění cítili po hře 
znalostně vyčerpáni, přešlo se 
k volné zábavě. Někteří utvo-
řili debatní kroužky, někteří 
své zraky upřeli na filmové 
plátno, kde se promítala fran-
couzská klasika - Sedmá rota.

A kdo bude sebranskému 
spolču velet příště? Scénář byl 
vložen do rukou Markéty My-
naříkové, takže se máme opět 
na co těšit.

Mára Štencl

Je o co stát…

SPOLU.  Sebranická mládež má za sebou další společný večer, který tentokrát doplnila známá 
televizní hra Riskuj. 

ADORACE V SEBRANICÍCH
 pátek 4. března, 19:00, kostel

KŘÍŽOVÉ CESTY V SEBRANICÍCH
postní neděle, 14:30, kostel
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 co nás čeká
Kolpingova rodina Kunštát

a taneční skupina BAMI 
zvou na

DĚTSKÝ KARNEVAL 
neděle 7. února od 14:00, 

KD Kunštát

POPELEČNÍ STŘEDA
Den přísného postu

středa 10. února

Mše svatá s udělováním
popelce:

17:00 Sebranice
18:00 Kunštát

SVÁTOST 
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

bude udělována
v neděli 14. února 

při všech
mších sv. v Kunštátě 

a Sebranicích
(Týká se lidí vážně nemocných 
nebo starých nebo těch, kdo se 

připravují na operaci)

PŘÍLEŽITOST 
KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

středa 10. února, 
19:00 – 20:00

pátek 12. února
17:00 – 18:00

(příp. po mši svaté)

Možná jste si všimli, že první 
pátky v měsíci je v kostele na 
mši o něco víc lidí. Mladší 
ročníky katolíků a konvertité 
nejasně tuší, že jim něco uniká, 
starší generace ví svoje… Ale 
neškodí zopakovat pár faktů.

V druhé polovině 17. století 
se Pán Ježíš několikrát zjevil 
francouzské mystičce Markétě 
Marii Alacoque – řádové sestře 
z kláštera Navštívení v Paray-
-le-Monial. Předal jí posel-
ství, které považoval za málo 
pochopené a ukázal na svoje 
srdce: „Toto je srdce, které tak 
milovalo lidi, že jim dalo vše, 
co mělo.“ A připomněl, kolik 
lidí na jeho oběť odpovídá 
nevděkem, chladem, nezá-
jmem nebo neúctou. Prosil tuto 
sestru, aby alespoň ona pro-
kázala svou úctu a přistoupila 
devět prvních pátků v měsíci 
s kajícím srdcem ke zpovědi a 
s úctou k přijímání. A vyzval 
všechny křesťany k následová-
ní příkladu Markéty Alacoque 
s tím, že kdo v takovém způso-
bu uctívání Nejsvětějšího srdce 
vytrvá, dostane se mu několik 
zvláštních milostí (zaslíbení). 

Zaslíbení pro ty, kdo se 
k slavení prvních pátků přida-
jí, jsou sestavena do dvanácti 
delších bodů, stručně bychom 
je shrnuli slovy – člověk, který 
takhle projeví úctu k Ježíšovu 
srdci, oživí svou víru, dostane 
hojnost požehnání a milosti, 

rodiny se upevní, hříšník se ob-
rátí, každý dojde milosrdenství 
a svůj život neskončí s nekají-
cím srdcem (přesné znění viz 
nástěnka v předsíni kostela). 
Není to právě málo. Ale také to 
není „poukázka zdarma“ k jíz-
dě do nebe. Ano, vyžaduje se 
po nás činnost, ke které dostá-
váme potřebnou sílu a milost, 
přesto spása je a vždycky zů-
stane důsledkem Boží milosti, 
ne našich výkonů.

Možná vám to připadá 
lehké – devět prvních pátků 
v měsíci si vložím připomínku 
do mobilu, diáře, kalendáře 
nebo tabletu a pak jen přijdu, 
aktivně se zúčastním mše, 
vyzpovídám se, pomodlím se 
litanie k Nejsvětějšímu srdci, 
slíbím věrnost a jdu domů. Ale 
jestli máte nějakou zkušenost 
s pokrokem v duchovním 
životě… Pak víte, že když se 
člověk rozhodne udělat něco 
navíc „pro nebe“, zřejmě se na 
opačné straně rozezní poplašný 
alarm. Najednou se našemu 
rozhodnutí začnou klást do 
cesty „obyčejné, všední“ pře-
kážky: dostaneme práci navíc 
bez odkladu, rozbolí nás hlava, 
najednou máme teplotu, ucpe 
se cesta domů, rozbije se auto, 
přijde nečekaná návštěva, vy-
teče pračka, padne na nás straš-
ná únava a nechuť… Překonat 
tyhle překážky není maličkost, 
ale možná by se nějaké řešení 

našlo, pokud bychom na to byli 
připravení a opravdu chtěli… 
Záleží jen na tom, jak pevně se 
rozhodneme vytrvat a také jak 
moc o ta zaslíbení stojíme. 

A že to v nebi mysleli 
s úctou k Ježíšovu srdci vážně, 
připojila se s výzvou k úctě i 
Maria. Nejprve je o tom zmín-
ka ve zjevení ve Fatimě. Pak 
se tato slova znovu objevují 
v poselství k sestře Consolatě 
Betroně: „Tak jako jsem já 
skrze Neposkvrněné Srdce 
mé Matky přišel na svět, tak 
přijdou duše skrze toto Srdce 
k mému Srdci.… Jestliže duše 
chtějí, aby se má zaslíbení na-
plnila, ať milují a uctívají Ne-
poskvrněné Srdce mé Matky… 
tím, že budou po devět po sobě 
jdoucích prvních sobot měsíce 
(stejně jako po devět prvních 
pátků) po kající přípravě při-
jímat mé Tělo s úmyslem, aby 
usmiřovali mé Božské Srdce 
spojené s Neposkvrněným 
Srdcem mé Matky…“ Co do-
dat? Kristus se stal člověkem, 
Maria byla plně člověkem – a 
lidé potřebují lásku a přátelství 
druhých. Tak jako oslovil Ježíš 
řeholníky a řeholnice, ptá se 
dnes i nás, jestli stojíme o Jeho 
přátelství. Možná to nemusí 
být právě tímhle způsobem a 
touhle cestou. Ale pokud o něj 
skutečně stojíme, jak bude znít 
naše odpověď?

Irena Kintrová

První pátek je spojený s úctou k Ježíšovu srdci

Chrámový pěvecký sbor TACET rád přivítá do své řady (kterých bude jednou snad víc)Chrámový pěvecký sbor TACET rád přivítá do své řady (kterých bude jednou snad víc)Chrámový pěvecký sbor TACET rád přivítá do své řady (kterých bude jednou snad víc)Chrámový pěvecký sbor TACET rád přivítá do své řady (kterých bude jednou snad víc)Chrámový pěvecký sbor TACET rád přivítá do své řady (kterých bude jednou snad víc)Chrámový pěvecký sbor TACET rád přivítá do své řady (kterých bude jednou snad víc)
NOVÉ ČLENY od sopránu po basNOVÉ ČLENY od sopránu po basNOVÉ ČLENY od sopránu po basNOVÉ ČLENY od sopránu po basNOVÉ ČLENY od sopránu po bas

Zkoušíme každý pátek od 19:30 na faře v KunštátěZkoušíme každý pátek od 19:30 na faře v KunštátěZkoušíme každý pátek od 19:30 na faře v Kunštátě

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
Kunštát

17:00 svátost smíření
18:00 mše svatá, adorace


