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OKNO

DOKONČENÍ NA 4. STRANĚ

Z liturgie Velikonoc mě 
vždycky nejvíce oslovuje text 
Velikonočního chvalozpěvu 
Exsultet, jehož vznik je kladen 
asi do 7. století. V liturgii ho 
obvykle zpívá jáhen. Opěvuje 
Velikonoční svíci – symbol 
vzkříšeného Pána – a její světlo 
jako symbol vzkříšení. Jedna 
věta je zde pro mě velmi silná: 
„To je ta noc, ve které Kristus 
pouta smrti rozlomil a jako 
vítěz vystoupil z hrobu.”

Noc je i dnes pro nás mís-
tem nejistoty, strachu, tápání 
a hledání. Něco po čem ne-
toužíme a čemu se snažíme 
vyhnout. Krize a selhání ne-
jsou prioritami našich životů. 
A přesto jsou v nich víc než 
přítomné. Nejistota a strach, 
obavy, tápání a hledání. Ve 
vztazích, nepochopení dru-
hých a od druhých, selháváni 
vlastní i druhých, nedůvěra a 
strach z lidí a z toho, že by mi 
mohli ublížit. To vše a mnoho 
dalšího je v nás. Právě tato 
noc, to, co pro nás symboli-
zuje, je prostorem, ve kterém 
vždy září světlo. Ve světle dne 
nepostřehnutelný plamínek. 
Náhlá temnota je šokem, kte-
rým náš zrak ztrácí schopnost 
reagovat a přenášet vjemy do 
mozku, kde jsou vytvářeny 
obrazy skutečnosti. Člověk 
je v situaci, která je irreálná. 
Nedokáže reagovat přiměřeně 
a stahuje se do sebe. Ztrácí 
schopnost orientace a možnost 
nalézt případnou cestu z pro-
blémů. Anebo začne zběsile 
hledat způsob, jak vrátit světlo 
svému životu, jak problém 
rychle vyřešit. Obojí je tragé-
die. Lidé v okamžicích krize 
často dělají ukvapená rozhod-
nutí, která jsou svým dopadem 

„Využijte aspoň některou z postních nabídek,“ 
radí v rozhovoru jáhen Ladislav Kinc

DOKONČENÍ NA 2  STRANĚ

Jedním ze stálých jáhnů, kteří 
se během únorových a břez-
nových pátků střídají na ná-
vštěvě ve farnosti, aby nabídli 
myšlenky a impulsy do postní-
ho období, byl i Ladislav Kinc 
z Prosetína. Po jeho promluvě 
jsme mu položili několik „do-
plňujících“ otázek:

■ Můžeš dát pár tipů, jak 
může dospělý člověk, který 
chodí do práce a má rodinu, 
prožívat postní dobu? 

Pár tipů – pár jsou dva. 
Církev a tím pádem i její jáhen 
má tipy tři. V pátek na faře v 
Kunštátě jsem seznámil věřící 
s poselstvím – výzvou papeže 
Františka k postní době 2018. 
Také on nás vyzval nás ke třem 
tipům prožívání postní doby 
krásnými slovy (v kapitolce: 
Co máme dělat?): Církev, naše 
matka a učitelka, společně s 

mnohdy hořkým lékem prav-
dy nabízí v tomto postním 
období sladký a uzdravující 
prostředek modlitby, almužny  

a postu. Těch postních aktivit, 
které se nabízí ve farnostech, 
děkanátech, diecézi je velmi 
mnoho – věřící často po ohláš-
kách říkají, že je toho moc a 

pro jistotu nikam nejdou. Vy-
hledávejte a alespoň některých 
se s celou rodinou (ideální 
stav, ne vždy možný) účast-
něte – prospějete sobě i těm, 
kteří je obětavě připravují.
■ Půst je obecně spojený 
s omezením, zřeknutím, 
ochuzením… Je na něm i 
něco přitažlivého?

Jedno z hesel snahy o dob-
rý duchovní život zní: „Díky 
postu, poporostu.“ Z pohledu 
věčného života, z pohledu 
Božího království zde na 
zemi – něco málo si odřek-
nu a získám velké a někdy i 
věčné hodnoty. Podívejte se 
např. do světa sportu – kolik 
nadání, odříkání, dřiny kvůli 
chvilce „na bedně“. Sláva 
pokud přežije víc než několik 
minut, trvá nejdéle do další 
olympiády. 

L. KINC. FOTO: archiv

KŘÍŽOVOU CESTU VEDLY DĚTI. „Špínu“ našich hříchů vzal Ježíš s sebou na kříž. Děti to při 
každém zastavení symbolicky vyjadřovaly svými prsty a barvami. FOTO: Monika Lepková 
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DOKONČENÍ Z 1. STRANY
■ Má se postní doba promít-
nout i do našich jídelníčků? 
Většinou se o tom mluví jen 
ve spojení s Popeleční stře-
dou a Velkým pátkem.    

Může, je to jedna z mož-
ností, jak prožít výzvu ke 
konání pokání za své hříchy 
i hříchy druhých lidí. Nejlé-
pe v postní době a v každý 
pátek, který je pro nás věřící 
katolíky dnem pokání. Ale 
myslím si, že daleko větší 
smysl a účinnost má  úprava 
jiného jídelníčku než toho 
žaludečního. Mons. Simajchl 
učil toto: Jak dnešní rodiče 
dbají na to, aby se do střívek 
jejich dětí nedostalo nic špat-
ného, zkaženého, hygienicky 
a nutričně neprověřeného.  
Pokud se toto stane, jejich 
tělo to nejpozději do dvou dní 
opustí (někdy okamžitě). To, 
co se ale zkaženého dostane 
do jejich mysli, srdce, to tam 
zůstává dlouho, někdy se to 
dětem (i nám) uloží do paměti 
na dlouho, někdy až do smrti,  
a má to vliv na naše myšlení, 
mluvení, dělán… A proto 
je možná těžší a užitečnější 
půst od sledování  televize, 
internetu a dalších podobných 
věcí, zálib a škodlivin, aby-
chom se nestali závislými.
■ Různé kláštery a poutní 
domy nabízejí v půstu ví-
cedenní duchovní cvičení. 
Proč je dobré se jich zú-
častnit?

Délka postní doby je nasta-
vena délkou pobytu Pána Je-
žíše na poušti. Čtyřicet dní se 

modlil, postil a bojoval proti 
pokušení zlého ducha. Je to 
náš mistr a Pán, jeho Cirkev 
nám nabízí podobnou zkuše-
nost, která nám má pomoct na 
cestě víry a naplnění hlavního 
přikázání: Miluj Boha nade 
všechno a bližního jako sám 

sebe.  Je to skvělá příležitost a 
buďme za tuto nabídku vděčni 
tím, že ji nebudeme nechávat 
ladem. Mnozí z nás pamatují 
dobu, kdy tyto požehnané 
aktivity strana a vláda přísně 
věřícím zakazovala. 

ptal se Marek Lepka

Zveme všechny na postní noč-
ní putování. Vyrazíme v pátek 
16. března v sedm večer od 
kostela v Kunštátě. Nápově-
da: Mši svatou budeme slavit 
v kostele Nejsvětější Trojice, 
který je od Kunštátu vzdálen 
asi šest kilometrů. A nebojte 
se, nepůjdeme přímo, ale 
oklikou.

-hv-

Bude noční pouť

Letos o Velikonocích bude 
opět příležitost zažít slavnostní 
večeři (Seder), která se konala 
prvního dne Svátku nekva-
šených chlebů (Pesach). Kdo 
máte zájem, přijměte pozvání 
na Zelený čtvrtek 29. března 
po mši svaté na faře v Sebrani-
cích. Z organizačních důvodů 
je dobré alespoň orientačně 
vědět, kolik lidí se jí zúčastní, 
proto bude v kostele k dispozi-
ci seznam k zapsání. 
Pavel Zvěřina a Jiří Votoček

Seder v Sebranicích

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
ZELENÝ ČTVRTEK, 29. BŘEZNA

Kunštát
19:00 mše svatá

20:30 – 6:30 (Velký pátek) adorace v Getsemanské zahradě

Sebranice
17:00 mše svatá  18:30 – 20:00 adorace v Getsemanské zahradě 

19:00 sederová večeře na faře

VELKÝ PÁTEK, 30. BŘEZNA
Kunštát

6:30 ranní chvály   6:30 - 14:30 adorace v Getsemanské zahradě
14:30 křížová cesta

15:00 obřady Velkého pátku

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

BÍLÁ SOBOTA + VELIKONOČNÍ VIGILIE, 31. BŘEZNA
Kunštát

6:30 ranní chvály
7:00 – 19:00 adorace u Božího hrobu

21:00 vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 
23:30 oslava vzkříšení, farní kavárna

Sebranice
19:00 vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, 1. 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, 2. DUBNA
8:00 mše svatá, Kunštát, 9:30 mše svatá Sebranice

Na Květnou neděli 25. března 
nás čeká pěší křížová ces-
ta přírodou ze Sebranic do 
Kunštátu. Pobožnost začne 
společnou modlitbou v sebra-
nickém kostele Panny Marie a 
skončí závěrečným požehná-
ním v kostele sv. Stanislava. 
Kunštátští farníci můžou ke 
společnému přesunu do Se-
branic využít linkový autobus 
s odjezdem 13:46 od fary. Na 
závěr poutě bude pro všechny 
připravené malé pohoštění.

Volba trasy bude letos kvůli 
brzkému termínu hodně závi-
set na klimatických podmín-
kách a aktuálním stavu terénu. 
Jako v minulých letech se ces-
tou pomodlíme všech čtrnáct 
zastavení křížové cesty, pro 
děti budou navíc připravené 
speciální úkoly. 

Nebojte se pozvat na cestu 
své známé, a vy, Kunštátští, 
pokud můžete, přineste na faru 
něco sladkého nebo slaného k 
občerstvení ostatních. 

-ml-

Křížová cesta 
předjarní přírodou

Na „květný“ čtvrtek 22. břez-
na se chystá tradiční poutní zá-
jezd do Sloupu v Moravském 
krasu. Společný autobus bude 
odjíždět od kostela ve čtvrt na 
pět odpoledne. Ve sloupském 
kostele, kde bude příležitost 
ke svátosti smíření, začíná ve 
čtvrt na šest modlitba růžence 
a v šest hodin mše svatá. Hned 
poté se odjíždí domů.

-ml- 

Květný čtvrtek 
ve Sloupu

V neděli 11. února proběhl 
v kunštátské sportovní hale 
druhý ročník fotbalového 
turnaje pro kluky od devíti 
do čtrnácti let mezi farnostmi 
našeho boskovického děkaná-
tu. Turnaje se zúčastnila cel-
kem čtyři mužstva: Knínice, 

Sulíkov, Olešnice a Kunštát. 
Nejvíce jsme si užili finálový 
zápas proti Knínicím. Po vel-
kých bojích zaslouženě vyhrá-
li domácí, za nimi se umístily 
Knínice, Sulíkov a nakonec 
Olešnice.

Vít Olšan

Děkanátní fotbalový turnaj 

MODLITBY RODIČŮ
každý čtvrtek od 19 hodin společná modliba růžence rodičů za děti

SOBOTNÍ TICHÁ ADORACE
každou sobotu od 19 do 20 hodin soukromá modlitba 

před vystavenou Nejsvětější svátostí
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Přímá otázka ohledně postního 
předsevzetí je pro každého 
z nás hodně na tělo, odvahu 
odpovědět našlo méně respon-
dentů než obvykle.

Jaké máš postní předsevzetí 
a proč sis ho vybral/a?

Katka HLADILOVÁ
Při všem tom shonu všedního 
dne si udělat více času na ranní 
modlitbu. A aby ten čas byl, 
tak taky být více offline než 
online, že jo.

Víťa LÍKAŘ
Když se řekne půst a samotná 
postní doba, tak nás napadne 
hlavně to spojení s Bohem. 
Řeknu si, že nebudu čtyřicet 
dní pít alkohol, jíst maso, 
nebudu hrát hry, koukat na 
televizi atd. a budu tak k Bohu 
blíže. To ale také modlitbou, 
meditací, přemýšlením. Půst 
samozřejmě žádné magické 
spojovací účinky nemá. Pře-
mýšlení také ne, ale oboje 
nám může k „setkání” pomoct. 
Proto bychom se měli v postní 
době podobně jako v adventu 
zklidnit, ztišit, zapřemýšlet se, 
co pro každého z nás jednotli-
vě postní doba znamená.

Honza VIDEMAN
Moje předsevzetí o předve-
likonočním půstu je nedělat 
ty věci, které pro mě nejsou 
nutně důležité (např. chodit na 
zábavy, plesy atd.). Místo toho 
třeba udělat něco dobrého pro 
rodinu, abychom se společně 
mohli v klidu připravit na Ve-
likonoce.

Barča ČECHOVÁ
V postním období jsme si dala 
za předsevzetí nepoužívat tolik 
sociální sítě, protože to je v 
dnešní době to, co nás mladé 
nejvíce omezuje a ochuzuje 
o krásné zážitky, a spíše chci 
využít svůj volný čas na chvíle 
strávené s Bohem, s tím sou-
visí moje druhé předsevzetí a 
to je každodenní čtení Písma 
svatého.

připravila Karolína Šafářová

Ve čtvrtek 8. února se sešla 
pastorační rada k modlitbě, 
zhodnocení a návrhům ohled-
ně dění a života ve farnosti. 
Z větších proběhlých akcí byla 
potěšující odezva a účast lidí 
na farním jarmarku a ledno-
vém karnevalu. Určitě se v tom 
odráží i ochota, čas a nasazení 
farníků, kteří se věnovali pří-
pravě a zajištění. Po úvahách 
nad organizací pravidelného 
dění ve farnosti v první polo-
vině tohoto roku se objevily 
dvě poměrně důležitá význam-

ná témata pro farnost. Prvním 
je letošní farní den, který je 
plánován na 10. června a jeho 
hlavní myšlenkou bude připo-
menutí, díkuvzdání a oslava 
při příležitosti desátého výročí 
požehnání nové fary. Co se 
týče programu a jeho zajištění, 
tak je to určitě i nemalá výzva 
pro všechny farníky, každá 
pomocná ruka, dobrý nápad a 
modlitba na tento úmysl má 
svou cenu. Druhým tématem 
je návrat Panny Marie Se-
branické z putování po naší 

diecézi, kde toho pro farnost 
zejména v Brně na Petrově 
mnoho zařídila. Otázkou je, 
kam se vrátí? S určitou hrdostí 
a vděčností lze odpovědět, že 
do nově opraveného, nasvětle-
ného a vymalovaného kostela. 
Nicméně domovský marián-
ský výklenek s celým oltářem 
si již delší dobu říkají o opravu 
a restaurování. Kdy, jak a za co 
to provést, jsou otázky, na kte-
ré doufejme, že s Boží pomocí 
odpovíme.

-jiv-

Setkání farní rady a život ve farnosti 

Večerníčkův přífarní tábor 
Pro děti ve věku 4 – 6 let si letos přífarní tábor připravil sám Večerníček!  

Se svou čepičkou nám bude mávat v termínu 27. – 31. 8. 2018.  
Spíše než na dobrou noc to bude na dobré ráno a odpoledne, tábor bude probíhat 

vždy od 7:30 do 17 hodin na faře v Kunštátě.  

 
Dříve, než nám klesnou víčka těsně před 
spaním, 
uvidíme Večerníčka, jak se uklání, 
pokud vám není moc, dobrý večer, 
dobrou noc, zamává čepičkou.... 

 

Spolu s večerníčkem si zahrajeme spoustu her,  

seznámíme se s jeho pohádkovými kamarády,  

budeme zpívat písničky, vyrábět nejrůznější výtvory...  

Zkrátka, bude to legrace!   
 

Přihlášku na Večerníčkův tábor naleznete v kostele  
v Sebranicích a v Kunštátě, nebo na www.farnostsebranice.eu  

           Cena tábora: 600,- 

                                    Přihlášku odevzdávejte nejlépe do 31.5.2018,  
                                               kapacita tábora omezena. 

                                                            Více informací:  

vedoucí tábora – Markéta Kudláčková, 
kudlackova.market@seznam.cz, 736 210 561 

                    o. Petr Košulič, sebranice@dieceze.cz , 604 538 482 



OKNO - měsíční zpravodaj farností  Kunštát a Sebranice. Vydává Římskokatolická farnost Kunštát, náměstí ČSČK 98, 679 72  Kunštát.
Kněz: P. Petr Košulič, telefon: 604 538 482, e-mail: rkf.kunstat@biskupstvi.cz, www.farnostkunstat.cz.  

Redakční rada: P. Petr Košulič, Irena Kintrová, Helena Videmanová, Jiří Votoček, Marek Lepka. E-mail: lepkam@centrum.cz.  NEPRODEJNÉ.
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 co nás čeká

SLAVNOST SV. JOSEFA
pondělí 19. března 

18:00 mše svatá 

Březen před 60 lety – připomenutí zápisu z Farní kroniky

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ
MLÁDEŽE S BISKUPEM
V BRNĚ N A PETROVĚ

sobota 24. března
Bližší info u pana faráře

KŘÍŽOVÉ CESTY
V KUNŠTÁTĚ

11. března v 15:00 – mládež
18. března v 15:30 – akolyté

Při listování farní kronikou 
se zápisy z roku 1958 vy-
plývá, že na 2. březen toho 
roku připadlo 500. výročí 
korunovace Jiřího z Kunštátu 
a Poděbrad českým králem. 
Ve stejném dni se pak také 
připomněl mezi tehdejšími 
farníky svátek Anežky České 

(tehdy teprve blahoslavené) a 
výročí zvolení papeže Pia XII. 
Ve farní kronice se o tom píše: 
„V neděli 2. března 1958 bylo 
vzpomenuto na tyto význam-
né osobnosti… promluvou, 
modlitbou, zpěvem papežské 
a státní hymny. O dva roky 
později připadlo na březen 

340. výročí úmrtí blahosla-
veného Jana Sarkandera, 
horlivého faráře z Boskovic 
a později mučedníka zpověd-
ního tajemství, kterého míst-
ní kněz připomněl ve třech 
slavnostních promluvách při 
bohoslužbách. 

připravil Kryštof Kintr

Na začátek letošního roku při-
pravilo nakladatelství Portál 
novinku z pera salesiánského 
kněze Zdeňka Jančaříka s ná-
zvem „Plátno z Turína“. Pod 
pojmem „turínské plátno“ se 
rozumí látkový pruh o dél-
ce čtyř i sta centimetrů, na 
kterém je nevysvětlitelným 
způsobem vypálený otisk těla 
muže, který prošel před smrtí 
velkým utrpením (byl bičo-
ván, ukřižován). Podle ústní 
tradice se jedná o pohřební 
plátno, ve kterém byl Ježíš 
Kristus po sejmutí z kříže za-
balený a uložený do hrobu, a 
které odložil po vzkříšení. Od 
pradávna tomu křesťané věřili 
a prokazovali této relikvii pa-
třičnou úctu. V moderní době 
bylo plátno několikrát zkou-
mané moderními metodami 
s nejednoznačnými závěry 
(viz spory kolem uhlíkové me-
tody, výzkumu pylů atd). 

Zdeňka Jančaříka existence 

tohoto plátna fascinovala nato-
lik, že se rozhodl sepsat znovu 
jeho známou i přímými fakty 
nedoloženou historii (2000 let 
je pro lidskou paměť skutečně 
dlouhá doba). Tato historie 
připomíná silně detektivní pří-
běh a čte se jedním dechem. 
Pro obyvatele našeho městeč-
ka je mimo jiné zajímavá i tím, 
že se na výzkumu a obhajobě 
plátna podílel i kunštátský 
rodák z roku 1883, zubní lé-
kař v Praze. Jeho domněnky 
a filozofické až okultní závěry 
jeho výzkumu autor nemůže 
plně doporučit, ale rozhodně 
stojí za povšimnutí. 

Jančařík není první, kdo 
historii této relikvie sepsal, a 
zřejmě ani nebude poslední. 
Přidal však ke své kompilač-
ní práci zcela osobní rozměr. 
Úvahy a meditace nad svou 
životní zkušeností ve světle 
setkání s faktem opravdové 
existence živého Spasitele. Ve 

svých výpovědích je až pře-
hnaně upřímný, aby poukázal 
na fakt, že sebevětší množství 
svatých předmětů, modliteb, 
poutí, zbožných úkonů či 
sakrálních památek nás samo 
o sobě neučiní křesťany. Ani 
přímé spatření nebo dotek 
plátna, ve kterém spočívalo 
Ježíšovo tělo (ať už tomu ně-
kdo chce věřit nebo ne), z nás 
nesejme zodpovědnost za ob-
rácení srdce a klopotné násle-
dování Krista cestou křížovou. 
Setkání s plátnem může být 
pro jednoho cílem, druhému 
životně nezbytným povzbu-
zením, jinému důkazem, bez 
kterého bude i nadále věřit 
evangeliu. Proto stojí tenhle 
upřímný zápas jednoho kněze 
za přečtení. Zvlášť v době 
postní a velikonoční. 

Zdeněk Jančařík: „Plátno 
z Turína“ – meditace o historii 
a spiritualitě, Portál 2018

Irena Kintrová

KNIŽNÍ TIP: Svět podle Jančaříka

často až tragická. Ať už z jed-
né nebo z druhé příčiny, vždy 
se jedná o touhu zachránit sám 
sebe – pud sebezáchovy. Nic 
překvapivého. Přesto onen 
pud sebezáchovy právě v ta-
kových chvílích je to, o čem 
Ježíš mluví: „... kdo by chtěl 
svůj život zachránit, ztratí ho.” 
Tedy ztrátou. Člověk se ztrácí 
druhým a potom i sám sobě. Je 
momentem spoutanosti a svá-
zanosti, neschopnosti přijmout 
pravdu, okamžikem smrti. Stát 
se spasitelem sebe sama. A to 
je největší tragédie lidského 

života a lidstva.
Křesťan ví, že i když nastala 

tma, někde v té tmě svítí svět-
lo, a to mu vlévá naději a sílu k 
životu.  Vidí nejen sebe a své 
problémy, ale i to, že v temnotě 
spolu s ním jsou mnozí další. 
Takový člověk spatřil světlo a 
svým životem pomáhá rozsvě-
covat temnotu. Nezachraňuje 
sám sebe, ani neskládá ruce 
do klína, ale rozsvícením svíce 
vlastního života osvěcuje dru-
hé. Rozlamuje pouta temnoty a 
smrti jak v sobě, tak v druhých. 
„Kdo svůj život pro mě a pro 
evangelium ztratí, zachrání si 
ho.” Není spasitelem, ale na-

chází Spasitele a nechává se 
zachránit.

Vzpomeňte si na to, až bude 
Vigilie Slavnosti Kristova 
vzkříšení na Bílou sobotu večer. 
Nejdříve svítí světlo Velikonoč-
ní svíce. Od ní si zaplují jednot-
livci až nakonec září světlem 
celý kostel. Vždycky je to ten 
silný okamžik, kdy můžeme 
prožít radost ze vzkříšení. Jako 
se šíří světlo Velikonoční svíce 
tak se šíří radost ze vzkříšení. 
A tato radost je oslavou života, 
naděje a síly které byly Kristo-
vým světlem člověku vráceny. 
Požehnané Velikonoce.

 P. Petr Košulič

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

SVÁTOST SMÍŘENÍ
PŘED VELIKONOCEMI
5. neděle postní 18. března
14:00 sv. smíření Sebranice
15:30 křížová cesta Kunštát
16:00 sv. smíření Kunštát

POUŤ DO SLOUPU
čtvrtek 22. března

16:15 odjezd autobusu
17:15 modlitba růžence

18:00 mše svatá

KVĚTNÁ NEDĚLE
25. března 

PĚŠÍ KŘÍŽOVÁ CESTA
ze Sebranic do Kunštátu

odjezd autobusu
 do Sebranic 
13:46 od fary

LETNÍ TÁBORY 
PRO DĚTI

1. – 10. července 2018
pro děti z 5. – 9. tříd

10. – 18. července 2018
pro děti z 1. – 4. tříd

Oba turnusy se uskuteční 
na faře ve Sněžném.

Přihlášky k vyzvednutí 
v kostele.

NOČNÍ PĚŠÍ POUŤ
pátek 16. března 

odchod v 19:00 od kostela


