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Prožít nadcházející svátky 
Ježíšova umučení a zmrtvých-
vstání můžeme letos v Kun-
štátě intenzivněji než jindy. 
Kromě postu, modlitby a skut-
ků lásky ke druhým by nám 
k tomu mohla přispět rozšířená 
možnost adorací a další drobné 
změny v uspořádání liturgie. 
Tradicí se už stává modlitba 
ranních chval se čtením. Na 
Velký pátek a Bílou sobotu 
vždy v sedm hodin. 

Do velikonočního třídenní 
vstoupíme slavením eucha-
ristie na Zelený čtvrtek večer. 
Pan farář bude opět po vzoru 
papeže Františka umývat 
nohy jak mužům, tak ženám, 
abychom ještě více pochopi-
li, co nám všem učinil Mistr 
a Pán, že nepřišel na svět, 
aby si nechal sloužit, ale aby 
sloužil. Pak budeme přítomni 
ustanovení eucharistie. Té 
jedinečné chvíle, kdy nám Je-

žíš vydá své tělo a svou krev, 
na odpuštění hříchů a vyzve 
k tomu, abychom dělali totéž 
na jeho památku. Po mši svaté 
vstoupíme do Getsemanské za-
hrady, abychom s ním alespoň 
chvíli zůstali, bděli a bojovali 
o přijetí Otcovy vůle. Adorace 
před nejsvětější svátostí v Get-
semanské zahradě bude možná 
po celou noc a následující 
Velký pátek až do odpolední 
křížové cesty. která nás zavede 
na Golgotu. 

Velkopáteční obřady začnou 
letos v patnáct hodin, abychom 
se tak při četbě pašijí a uctívá-
ní kříže mohli spojit s Kristem 
a ostatními věřícími v hodině 
jeho smrti. Po obřadech se 
otevře Boží hrob a s ním i další 
možnost setrvat v tiché adoraci 
před svátostí oltářní. Opět ce-
lou noc a celou Bílou sobotu 
až do vigilie Zmrtvýchvstání, 
která  začne až v deset večer. 

Slavnost začne žehnáním 
ohně před kostelem. Můžeme 
si přinést svoje (křestní) svíce, 
aby nám potom i doma svítily 
na připomínku té Veliké noci, 
kdy na celém světě zmizely 
temnoty, kdy spolu se všemi 
křesťany na celém světě obno-
vujeme svoje křestní napojení 
na Ježíše a jeho tajemné tělo. 
Potom uslyšíme o velikých 
skutcích, které Bůh vykonal 
pro svůj lid a po čtyřiceti 
dnech se opět rozezní slavné 
Aleluja. Kéž v té chvíli bu-
deme i my znovuzrození a 
naplnění radostí. K tomu si 
potom o půlnoci připijeme na 
faře. Slavnost Vzkříšení Páně 
vyvrcholí nedělní mší svatou 
a ještě padesát dní bude do-
znívat, aby pak seslání Ducha 
Svatého uzavřelo dobu veliko-
noční. No, máme se věru nač 
těšit! 

Monika Lepková

Velikonoce: Mytí nohou, noční bdění, obnova křestních slibů

PŘIŠLO JARO. Díky šikovným rukám dětí také do Sebranic na faru. Během sobotního odpoled-
ne se děti navíc dozvěděly něco o Bolívii a místních misionářích. FOTO: M. Mynaříková

Tak jak to jde v půstu? Máte 
postní předsevzetí? Rozhodli 
jste se něco udělat? Nebo 
něco nedělat? A jak se vám to 
daří splňovat? Jste spokojení 
se svým půstem?

Taky jsem si dal předse-
vzetí. A myslíte, že se mi to 
daří? Ani náhodou! Je to horší 
než kdy jindy… Čím víc se 
snažím, tím je to horší. Má 
to cenu? A kdybyste mi dali 
otázku, jestli jsem spokojený 
se svým postním snažením? 
No nejsem! Ale zároveň vlast-
ně jsem.

Nejsem, protože zjišťuji, 
jak mám slabou vůli a jak 
jsem pohodlný, líný a nezod-
povědný. Jsem zkrátka nespo-
kojený sám se sebou. Znáte ty 
pocity?

A spokojený, protože prá-
vě v půstu si uvědomuji, že 
i když padám, přesto není 
důležitý pád, ale to, jestli se 
zdvihnu a začnu znovu. Pro 
Boha není důležitý pád, ale 
to povstání z něj – rozhodnutí 
jít dál…

V Božích očích mají cenu 
nejen úspěchy, ale i ty neú-
spěchy s rozhodnutím začít 
znovu. Nejde o to zvládat vše 
a bez chyby, ale umět se spo-
lehnout na Boha a s jeho po-
mocí začít znovu. To je cílem 
postního snažení, a o tom jsou 
Velikonoce. Poznat ve svých 
selháních a pádech sílu, kte-
rá nepramení ze mě. Z mých 
ambicí, předpokladů a nevím 
čeho všeho ještě. Ale sílu, kte-
rá pramení z toho, že Ježíš mě 
miloval a za mě se obětoval. 
Sílu, která mě znovu staví na 
nohy a povzbuzuje mě jít dál. 
Požehnané Velikonoce.

P. Petr Košulič



 anketa sloupek
Tělocvična
Slunečné jarní dny jsou 
předzvěstí Velikonoc, ale 
nepředbíhejme. Nejprve si 
musíme projít obdobím jarní-
ho úklidu, který se v Kunštátě 
plánuje v rámci celorepubli-
kové akce “Ukliďme Česko” 
na 8. duben. Starost o životní 
prostředí je ostatně tradicí 
vpravdě katolickou, ať už po-
myslíme na Františka z Assisi 
nebo na toho současného na 
papežském stolci. Předkládá 
nám encykliku Laudato Sii, 
věnovanou péči o společný 
domov – a tím je naše farnost 
i naše město.

Člověk je postupem času 
stále více vděčný za spole-
čenství lidí kolem sebe. Život 
ve farnosti je veliký dar. V 
dnešní době uzavírání se do 
sebe a svého pohodlí je totiž 
péče o věci společné a společ-
ná radost vzácným kořením. 
Nedávno jely děti školou 
povinné na výlet. Na dotaz, 
jestli si alespoň společně 
zazpívaly, bylo odpovědí ne-
chápavé zavrtění hlavou. Proč 
by zpívaly, když mají všichni 
mobily a tablety a tím i každý 
svou sofistikovanou zábavu. 
Děti jsou jí natolik pohlceni, 
že ani nevnímají všechen ten 
digitální smog. Možná i to je 
důvod, proč papež František 
vybízí mladé, aby naslouchali 
svým prarodičům, kteří mají 
od věcí moudrý odstup.

Thomas Merton, trapistic-
ký mnich a myslitel řekl, že 
žijeme ve společnosti, která 
se snaží napnout každou lid-
skou touhu na nejzazší mez 
a uměle vytváří co nejvíce 
nových tužeb a přání. Človek, 
jak stárne, stále více objevuje 
moudrost cirkve, která nabízí 
postní dobu jako návrat k 
podstatnému, prostému a au-
tentickému. 

Nedávno jsem si opatřila 
permanentku do fitka. Je to 
skvělá věc procvičit tělo. 
Někdy pak jde lépe i ono pro-
cvičování ducha, ke kterému 
jsme v postu zváni. Ve fitnes 
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Páteční postní miniobnovy 
na téma svátost smíření byly 
určené farnosti, ale zároveň 
patřily i do povinné přípravy 
našich biřmovanců. Několika 
z nich jsme se ptali:

Co tě na cyklu přednášek 
zaujalo nejvíce? 

Kateřina HLADILOVÁ
Na přednáškách, které pro-
bíhají v rámci přípravy na 
biřmování, se mi líbí to, že 
k nám každý týden mluví jiný 
kněz. Někdy kněz, se kterým 
jsme se už měli šanci setkat a 
tak víme, co od něj čekat nebo 
jaký je, jindy zase někdo, 
koho vidíme poprvé, a proto 
to pro nás může být zajímavé. 
Každý nám může přinést ně-
jaké nové poznatky a zkuše-
nosti, a o to je to rozmanitější. 
Náš pan farář je samozřejmě 
super, ale občas je fajn po-
slechnout si i někoho jiného. 

Štěpán ČECH 
Osobně mě zaujalo, že kaž-
dou přednášku měl někdo jiný 
a mluvil na dané téma. Asi 
nejvíc mě zaujala přednáška 
pana biskupa zaměřená na 
téma ohledně svátosti smíře-
ní. Myslím, že nejen od pana 
biskupa ale i od ostatních 
farářů byly přednášky velice 
poučné.

Klára ŠTENCLOVÁ
Na celkovém průběhu před-
nášek se mi líbily zážitky a 
zkušenosti ze života předná-
šejících. Není to jen teorie, a 
proto je to pro nás poučné a 
motivující. Nám biřmovan-
cům takové přednášky určitě 
prospívají nejen k přípravě na 
biřmování, ale i jako ponau-
čení do života.

Petr BUDIŠ 
Nejvíce se mi líbilo, že kaž-
dou přednášku měl jiný pan 
farář.  Přednášky byly velmi 
poučné a myslím že jsme 
se všichni dozvěděli hodně 
nového. 

usilujeme o shození pár kil, 
ti s většími ambicemi usilují 
o dokonalou postavu s vyrý-
sovanými svaly. Snad to není 
odvážné přirovnání, ale i my 
máme přístup do špičkového 
katolického fitnes. Samo-
zřejmě, že permanentka bez 
cvičení je celkem k ničemu, 
je jen ztrátou peněz. To ale 
moudrý člověk dobře ví. 

Jen abychom při tom všem 
cvičení nezapomněli na Toho 
nejdůležitějšího. Dostavá se 
nám příležitosti stále nového 
začátku, stále nové pobídky 
k upření pohledu na Boha, 
který tak miloval svět, že 
poslal svého jediného Syna k 
naší záchraně. Radostné Veli-
konoce!

Helena Hladilová

Ministrant z Kunštátu vyhrál
Dva zástupci z kunštátské 
základní školy uspěli v celo-
státním kole znalostní soutěže 
Bible a my, které proběhlo 
minulý měsíc v 
Kroměříži. Devá-
ťák Kryštof Kintr 
vyhrál svoji sku-
pinu se zaměřením 
na dopisy apoštola 
Pavla Korinťa-
nům, Berenika 
Lepková skončila 
pátá v mladší ka-
tegorii věnované 
textům o Ježíšově 
narození.
§ Kryštofe, jak ses na soutěž 
připravoval?

Nejdřív jsem z těch listů 
četl denně jednu kapitolu, ale 
pak, protože jsem měl strach, 
že to není ono, jsem to četl 
každý den celé. Díval jsem se 
taky do komentáře, který je v 
bibli, a prolistoval i Skutky 
apoštolů.
§ Co nakonec rozhodlo o 
vítězství?

V mé kategorii bylo kolem 
třiceti soutěžících, do finále 
postoupilo šest. V rozstřelu 
byla rozhodující otázka: 

Kdo první najde 
v bibli podoben-
ství o pokladu na 
poli. Když nám 
napověděli, že je 
to v Matoušově 
evangeliu,  tušil 
jsem, že podoben-
ství jsou někde 
uprostřed, a 
podařilo se...
§ Zaujalo tě při 

četbě bible nějaké 
místo?

Zapamatoval jsem si jeden 
verš: Kdybych neměl lásku, 
byl bych jen dunící kov a zvu-
čící zvon.
§ Chystáš se na střední školu, 
čím bys jednou chtěl být?
Spisovatelem.
§ A co třeba knězem?
O tom jsem taky uvažoval, ale 
nevím, jestli bych uměl kázat. 

-red-

K. KINTR.

S oteplením a úbytkem sněho-
vé pokrývky objeví se v pěstě-
ném trávníku každé jaro značné 
škody. Tu a tam myší chodba, 
onde a semhle krtčí hromada. 
Zahrádkář úpí, zoufá, rve si 
vlasy. Popadá rýč a hrábě, číhá, 
loví, uhrabuje, znovu zoufá. 
Na jednoho až dva zubožené 
zahrádkáře připadají zhruba 
čtyři nepolapitelní krtci. Není 
tomu tak jedině v případku, 
když mluvíme o KRTKU 
z naší farní rodiny. KRTEK je 
totiž kreativní, tvořivý krou-
žek pro děti na faře. Koná se 
jednou za měsíc a bylo by 

škoda s ním naložit jako s tím 
v zahrádce. Březnové setkání 
dopadlo tak, že na dvě děti při-
šlo šest vedoucích. Na pořadu 
byla výroba a modlitba vlastní 
křížové cesty, tvoření jarních 
zápichů do květináče a hraní 
kalča. Příště bychom ale prosili 
hojnější účast dětí od první do 
čtvrté třídy. Do konce školního 
roku už zbývají pouhá tři se-
tkání – 22. dubna, 20. května 
a 10. června, vždy v patnáct 
hodin. Prosíme rodiče, aby ne-
zapomněli tato data zanést do 
rodinných plánů. Děkujeme. 

Vaši vedoucí

Nebojte se farního KRTKA



 sebráno v Sebranicích
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Iva BEDNÁŘOVÁ
Každá z přednášek, které 
jsme v postní době měli, mi 
přinesly obohacení v mém 
křesťanském životě. Nejvíce 
mě zaujala 3. přednáška, 
kde jsem se dozvěděla, že je 
zbytečné se bát jít ke zpově-
di. Velmi se mi líbilo, když 
otec Pavel Konzbul vyprávěl 
vlastní příběhy ze svého kněž-
ského života a z historie zpo-
vědi. Oslovila mě i přednáška 
otce Pavla Kafky, který nám 
vysvětlil co to vlastně hřích je 
a to zásadně nesouhlasil. 

Zdeněk STANĚK 
Uvítal jsem možnost po delší 
době vidět a vyslechnout pana 
faráře Kafku. Jeho schopnost 
pracovat s mladými lidmi je 
obdivuhodná. Samozřejmě 
mě zaujal i obsah přednášek, 
jsem si jistý, že si z nich kaž-
dý z nás něco odnesl. Celkově 
mě oslovila nejvíce určitě 
přednáška o hříchu a o zpově-
di, a věřím, že se na toto pro 
církev důležité téma teď budu 
dívat jinak. 

připravila Kristýna Čechová

V neděli 12. března na závěr 
mše sv. předal otec Petr jmé-
nem pana biskupa poděkování 
panu Miroslavu Páralovi za 
obětavou celoživotní službu, 
kterou jako ministrant a kos-
telník v Sebranicích vykoná-
val. Biskupské ocenění, uděle-
né v roce 240. výročí založení 
Brněnské diecéze, kvituje také 
modlitby a oběti pro Boží 
království, což souvisí s dlou-
holetou prací a podporou při 
obnově a opravách sebranic-
kého kostela. Přes šedesát let 
kostelnické služby představuje 
více než čtvrtinu času existen-
ce diecéze, a to už je zajímavá 
životní matematika. Při této 
příležitosti jsem se s naším 
zasloužilým kostelníkem sešel 
k následujícímu rozhovoru: 
§ Kdy a jak Vaše služba v se-
branickém kostele začala?

Ministrovat jsem začal 
v šesti či sedmi letech, kdy 
ve farnosti působil P. Vladi-
mír Kozlíček. Kostelnickou 
službu jsem začal následně 
vykonávat ve třinácti letech 
při svátku Božího Těla a 
slavnostní oficiální začátek je 
možné počítat od sebranické 
pouti toho roku. Hlavním 
kostelníkem byl p. Roháček, 
který měl klíče a pekl hostie, 
pro které jsem pak chodil a 
chystal je na neděli. Na staros-
ti jsem měl pravidelně kadidlo 
(to muselo být připravené 
s předstihem, protože jen na 
pořádně rozžhaveném uhlí 
dobře kouří) a sbírky. Do kos-
telnické služby mě zaučoval 
zmiňovaný P. Kozlíček. S ním 
jsem také ještě jako kostelník 
zpočátku jezdil k zaopatřová-
ní, tedy zajistit lampu, svíčky 
a zvonečky. Samozřejmostí 
byla služba při mši sv., po-
hřbech a velikonočních obřa-
dech. Na Květnou neděli jsem 
nastříhal kočičky, maminka 
je potom spalovala k udíle-
ní popelce. Dokud to bylo 
jakž tak na tehdejší poměry 
možné, chodívalo se na Boží 
tělo průvodem vsí o čtyřech 
zastaveních v dědině (u Holí-
ků, Stejskalů, Janků a Páralů). 
Poslední dochovaný výklenek 
(kaplička) je v mém rodném 
domě u stávku. Když jsem 
kostelničil o pouti v Újezdě, 
poznal jsem tam svoji ženu, 
a to byl další důležitý mezník 
v mém životě. Po svatbě jsem 
se do Újezda odstěhoval.
§ Se službou kostelníka jste 
ale zřejmě nepřestal…

Roku 1969 se mě páter 
Kozlíček ptal, jak to bude 
s kostelničením. Já na to, jestli 
se mu někdo hlásí a on řekl, že 
nikoho nemá. Pověděl jsem, 
že to teda vezmu dál a už mně 
to zůstalo doteďka. Současný 
pan farář je třináctý, pod kte-
rým sloužím. 
§ Dlouhé roky jste pracoval 
v Sebranicích na pile a urči-

tě se nepletu, když řeknu, že 
dřevo je ušlechtilý materiál, 
který v kostele najde využití.  
Co vy na to?

No jak by ne. Vždy jsem se 
snažil mít na zřeteli pořízení 
vhodného materiálu pro práce 
v kostele a domluvit výrobu, i 
když to v tehdejší době nebylo 
snadné. Nový oltářní stůl na 
návrh pana Kanýze zhotovili 
z jilmového dřeva stolaři 
z Rozseče. K tomu i křížek, 
co se nosí v čele průvodu. 
Jilm se nám hodil, tak jsem 
ho vyměnil s hajným za jiné 
dřevo, které on potřeboval na 
stavbu. Okna v kostele, která 
se minulý rok natírala, jsme 
nechali vyrobit v Olešnici 
z bukového dřeva, které jsme 
nesnadno sehnali ve Skalici. 
Ambon a sedes se vyráběly 
v Újezdě. Dále se opravovaly 

nebo vyráběly nové vchodové 
dveře z borového dřeva, 
§ Závěrečná otázka je spíše 
prostorem pro Vaše vyjád-
ření k udělenému ocenění či 
vzkaz čtenářům Okna.

Velmi mě to překvapilo a 
vážím si toho, zvláště nyní, 
že mě pan biskup ocenil za 
veškerou moji práci, co jsem 
pro farnost vykonal. Postihla 
mě nemoc a dál už se nemůžu 
o to starat tak, jak dříve. Jsem 
velmi rád, že jsem se do sebra-
nického kostela zase podíval, 
považuji za důležité, aby si 
toto místo uchovalo svoji po-
dobu či tradici a dalo se vždy 
do pořádku, co bude potřeba. 
A za vše Pán Bůh zaplať.
§ Děkuji za rozhovor a za 
vše, co jste pro farnost udě-
lal.

připravil Jiří Votoček

Biskupské poděkování za dlouholetou kostelnickou službu v sebranické farnosti

OCENĚNÝ MIROSLAV PÁRAL. FOTO: Jiří Votoček
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 co nás čeká

 KVĚTNÁ NEDĚLE
neděle 9. dubna
 žehnání ratolestí 

8:00 a 11:00 mše sv. Kunštát 
9:30 mše sv. Sebranice

14:15 křížová cesta
 Kunštát – Sebranice

POUŤ DO SLOUPU 
čtvrtek 6. dubna

16:30 odjezd autobusu 
17:30 křížová cesta 

18:00 mše svatá

 ADORACE 
V SEBRANICÍCH
NA PRVNÍ PÁTEK 
5. května a 2. června, 

19:00

NEDĚLE BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ

neděle 23. dubna

Pouť biřmovanců 
do Rieti a Říma 
23. – 29. dubna

(kněz mimo farnost)

V neděli 9. dubna je napláno-
vána pěší křížová cestu z Kun-
štátu do Sebranic. Začátek 
bude ve čtvrt na tři v kostele 
sv. Stanislava v Kunštátě. Děti 
budou mít připraven vlastní 
program. Autobus na zpáteční 
cestu bude zajištěn.

-hv-

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

ZELENÝ ČTVRTEK, 13. DUBNA
Kunštát

19:00 mše svatá
20:30 – 6:30 (Velký pátek) adorace v Getsemanské zahradě

20:30 sederová večeře pro mládež

Sebranice
17:00 mše svatá   19:00 sederová večeře pro dospělé

VELKÝ PÁTEK, 14. DUBNA
Kunštát

7:00 ranní chvály  14:30 křížová cesta
15:00 obřady Velkého pátku

16:30 – 17:00 (Bílá sobota) adorace u Božího hrobu

Sebranice
16:30 křížová cesta   17:00 obřady Velkého pátku

18:00 – 24:00 adorace u Božího hrobu 

BÍLÁ SOBOTA + VELIKONOČNÍ VIGILIE, 15. DUBNA
Kunštát

7:00 ranní chvály
22:00 vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 

24:00 přípitek na vzkříšení, farní kavárna

Sebranice
20:00 vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, 16. DUBNA
Kunštát

8:00 a 11:00 mše svatá s žehnáním pokrmů 
14:30 svátostné požehnání

Sebranice
9:30 mše svatá s žehnáním pokrmů

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ, 17. DUBNA
8:00 mše svatá, Kunštát, 9:30 mše svatá Sebranice

Srdečně zveme rodiny na spo-
lečnou pouť do Křižanova, což 
je rodiště svaté Zdislavy. V ro-
ce 2015 byl na náměstí odha-
len památník s její sochou. Na 
pouť vyrazíme 8. května sjed-
naným autobusem v půl devá-
té od fary. Po příjezdu bude 
sloužena mše svatá v místním 
kostele nebo na Svaté hoře nad 
Křižanovem, kam sv. Zdislava 
často putovavala a modlila se 
zde.  Na  zpáteční cestě navští-
víme kostelík ve Vitochově a 
rozhlednu Karasín. Program 
bude upraven dle počasí. Ob-
čerstvení z vlastních zdrojů.  
Návrat očekáváme kolem 
čtvrté hodiny.

-hv-

Pouť do Křižanova

Od třetího do pátého března 
odolalo několik rodin s dětmi 
z naší farnosti nabídce dosud 
funkčních sněhových vleků a 
odjelo trochu se navzájem po-
vzbudit, seznámit i duchovně 
občerstvit do malé obce Jimra-
movské Paseky. Díky velkory-
sosti majitelů zdejšího renovo-
vaného mlýna se tu dá strávit 
krásný víkend v sousedství 
malé rodinné kaple, která nově 
skrývá ostatky sv. Zdislavy a 
možnost účastnit se mše svaté 
(pokud si sebou vezmete svého 
faráře – díky za půjčení). Pan 
farář připravil v sobotu velice 
zajímavou přednášku o minu-
losti i budoucnosti církve, ze 
které vyplynulo, že kdo hledá 

Boží milost pouze v kostele, a 
se zavřením chrámových vrat 
se vrací domů sám, něco pod-
statného v jeho životě chybí. A 
že bez toho, abychom čerpali 
v kostele, soukromý duchovní 
život nevydrží… Následná 
diskuze o tématu a mj. také o 
podstatě a smyslu postní doby 
přinesla zajímavé poznání 
– „sebezápor“ a „oběť“ jsou 
velice zodpovědná slova a 
kvůli nim je postní dobu těžké 
vidět jako krásné období. Po-
kud je ovšem nahradíme slovy 
„příležitost k darování, ke 
konání dobra“ (jehož součástí 
sebeobětování, odříkání a po-
tlačení sobectví téměř vždycky 
je) objeví se nám rázem po-

zitivní city. Ano, postní doba 
může být radostná, když svoje 
úsilí svobodně někomu daru-
jeme – Bohu i bližním. Kdo 
se účastnil víkendu rodin v 
Pasekách, musel věnovat svůj 
čas, úsilí i nějaké prostředky. 
Na oplátku zažil obdarování 
Božím pokojem, radostí, spo-
lečnými zážitky, přátelstvím, 
novými myšlenkami, spole-
čenstvím. Je jenom škoda, že 
se nezapojí víc rodin. Místo 
bychom pro ně určitě našli. 
A kdo se zatím na takovou 
větší akci necítí, nechť přijme 
alespoň pozvání na výlet rodin 
8. května do Křižanova, určitě 
nebude zklamaný.

Irena Kintrová

Víkend ve mlýně

Křížova cesta
z Kunštátu
do Sebranic

PRVNÍ PÁTEK
7. dubna

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

svátostné požehnání, Kunštát

POUŤ HASIČŮ 
 neděle 30. dubna
mše svatá v 11:00

SVÁTEK 
JOSEFA DĚLNÍKA

pondělí 1. května 
17:00 mše sv. v kapli zámku

ÚKLID KOSTELA 
PŘED POUTÍ

čtvrtek 4. května
16:00, kostel

POUTNÍ SLAVNOST 
SV. STANISLAVA
neděle 7. května

8:00 a 11:00 mše sv. Kunštát
14:30 svátostné požehnání 


