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Drazí přátelé, jak bylo o svát-
cích? Zima, chladno a silný 
vítr. I když to nejsou Velikono-
ce podle našich představ, mohl 
by být právě tohle odrazový 
můstek k hlubšímu pochopení 
velikonočních událostí. 

Věci nejsou tak, jak si pře-
jeme, život není tak šťastný a 
příjemný, jak bychom chtěli. 
Přirozenou lidskou reakcí je 
snaha věci změnit a napravit, 
aby byly podle našich před-
stav. V praxi pak narážíme na 
dvojí problém, že to občas 
prostě nejde a že často svou 
dobře míněnou snahou více 
pokazíme, než vylepšíme. 
Zvláště když se snažíme na-
pravit ty druhé kolem sebe.

O Velikonocích ale vidíme 
Krista, který se řídí jinou lo-
gikou jednání. On nechce věci 
měnit podle svých představ, 
ale chce plnit vůli nebeského 
Otce. Není to tak, že by Ježíš 
nechtěl změnit lidi kolem 
sebe včetně farizeů, ale On 
to nechce udělat násilím. Je-
žíš chce přesvědčit druhé o 
opravdovosti Boží lásky tím, 
že On sám je ztělesněním Boží 
dobroty. V tomto smyslu je 
bezbranný vůči lidské zlobě a 
raději nechá ublížit sám sobě, 
než by ublížil člověku.

Bůh nestojí o vynucenou 
poslušnost člověka, ale touží 
po tom, aby lidé plnili Boží 
vůli z rozhodnutí svého vlast-
ního srdce. Kristus visící na 
kříži je Bohem prosícím o 
lidskou lásku. A nám lidem to 
dělá problém pochopit. Bůh, 
který prosí, přece nemůže být 
Bohem, nebo ano? Velikonoč-
ní události nás vedou k tomu, 
abychom Boha poznávali 
novým způsobem. Nejen jako 
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„CHÁPETE, CO JSEM VÁM UČINIL?“ Jako Ježíš Kristus po poslední večeři umyl nohy apošto-
lům, dělá stejné gesto i kněz během liturgie na Zelený čtvrtek. FOTO: Jiří Suchomel.

Milí farníci, kolem nás pro-
bíhá diskuse o všem možném 
i nemožném. Chtěl bych vás 
seznámit se situací, o které 
jste jistě slyšeli. Možná něco 
určitého možná jen kusé infor-
mace a náznaky. Určitě jste si 
toho všimli a zaregistrovali, že 
město Kunštát přispělo farnos-
ti dotací šest set tisíc korun. 
Možná si kladete otázku, na 
co tolik peněz? 

V minulosti (asi třicet let 
zpět) proběhlo v našem kos-
tele několik změn. Ty změny 
probíhaly nejen posledních 
řicet let, ale již posledních 
sedmdesát let, zhruba od roku 
1950. S každým farářem něco. 
Již několikrát padlo rozhod-
nutí konečně vyřešit situaci 
kolem interiéru kostela, který 
je již dlouhá desetiletí v pro-
vizorním stavu – tzn. nedo-
končený. Nikdy však nedošlo 
k tomu, aby se uskutečnilo 
finální řešení. Podařilo se vy-

řešit situaci kolem dlažby a 
topení v roce 2008. Podařila 
se spousta dalších věcí, jen 
ten interiér stále jaksi „pokul-
hává“. Na stole leželo několik 
návrhů a několik projektů a 
ani jeden nedopadl, protože 
nebyl, jak se říká „to pravé 
ořechové“. Asi jsme si zvykli 
na to, jak to v kostele vypadá 
a nijak nám to nevadí. No proč 
ne? Ale mít důstojný obětní 
stůl – oltář, mít důstojný 
svatostánek a další věci, by 
mělo být také naší prioritou. 
Bohoslužba je naším dílem a 
kostel je naše místo setkání. 
Měli bychom se tedy v něm 
cítit jako doma, příjemně. 
Každý máme jiný vkus, prav-
da, a každý bychom to udělali 
jinak, a proto bude třeba najít 
řešení, které bude nejen pro 
nás příjemné, ale také bude 
umělecky hodnotné a vyváže-
né. Boží dům je sice místem, 
které je naše, ale je na prvním 

místě Boží, a proto bychom 
měli dbát o důstojnost a krásu 
tohoto prostoru. My všichni! 
Pro ty, kteří do kostela necho-
dí, je to výzva v podobě toho, 
že kostel je středem města a 
centrem náměstí, kam zavítá 
mnoho lidí. Všichni se dívají, 
jak vypadá kostel. Protože 
kostel a jeho podoba je nejen 
velkou vizitkou farnosti, ale 
také města.

Před více než dvěma lety 
jsem začal uvažovat o změ-
ně, a následoval první krok. 
Oslovit někoho, kdo zpracuje 
návrh a případně bude reali-
zátorem projektu. Podařilo se 
oslovit pana Martina Findeise 
z Havlíčkova Brodu, který 
v současné době zpracovává 
návrh nového řešení. Společně 
s ekonomickou a pastorační 
radou jsme uvažovali a s pa-
nem Findeisem konzultovali 
své pohledy, nápady, myšlen-

Kostel by měl mít do konce roku nový oltář



Nejde jen o to 
„mít to pěkné“
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V pátek 16. března po večerní 
mši jsme vyrazili na postní 
noční putování. Sešlo se nás 
celkem čtrnáct, přesně tolik, 
aby se každý z nás mohl 
pomodlit jedno zastavení kří-
žové cesty.  Letos byly opět 
v převaze ženy, a to v poměru 
10:4. Obdobný poměr tvořila 
mládež ku věkem pokročilej-
ším. Naším cílem byl letos 
kostel v nedalekých Drnovi-
cích. Téměř všichni jsme se 

shodli na tom, že se nám líbí 
pohled na jeho večerní nasví-
cenou siluletu, ale že jsme ho 
ještě nikdy nestihli navštívit. 
Naše trasa vedla lesem přes 
Podchlumí a Voděrady, do 
Drnovic jsme dorazili před 
devátou hodinou. V kostele 
Nejsvětější Trojice jsme spo-
lečně slavili mši svatou a pak 
vyrazili přes Zbraslavec k do-
movu. Pokud se nám první 
část cesty zdála blátivá, tak do 

Zbraslavce byla ještě blátivěj-
ší. K tomu se začaly přidávat 
první sněhové vločky a do 
Kunštátu jsme dorazili v pra-
vé zimní chumelenici. Po ces-
tě vládla přátelská atmosféra, 
nikdo si na nic nestěžoval a 
úskalí cesty každý překonával 
s úsměvem na rtech. Cesta ve 
tmě a tichu dává prostor pro 
přemýšlení a zklidnění, určitě 
pojďte příště s námi.

Helena Videmanová

Postní noční pouť tentokrát do Drnovic

V pátek 23. března v časných 
ranních hodinách vyrazila 
z Kunštátu odvážná dvoučlen-
ná výprava ve složení Alžběta 
Lepková a Kryštof Kintr na 
vlak do Skalice. Cílovou sta-
nicí bylo městečko Strážnice 
a už 25. ročník soutěže „Bible 
a my“. Opět se ukázalo, že ani 
skandální absence přímého 
vlakového spoje našim favo-
ritům nezabránila v tom, aby 
po tříhodinovém strastiplném 
putování neutrhli nějaký ten 
kousek vítězného vavřínu. 
Mezi sto padesáti přítomný-
mi borci a borkyněmi se ve 

čtyřech věkových kategoriích 
neztratili a bojovali až do kon-
ce. A to prosím bylo ústřední 
kolo, kterému přecházela kola 
školní i okresní, takže si počet 
původních soutěžících zkuste 
vynásobit třeba padesáti. Naši 
favorité museli čelit zálud-
ným otázkám typu: „V jakých 
souvislostech a kde se v Bibli 
dočtete o perle a pokladu a co 
přesně vyjádřeno se tím mys-
lí?“ No, říkáte si - to zas tak 
těžké není - mlhavou představu 
bychom asi všichni měli, ale 
do detailu teologicky přesnou 
odpověď zvládneme stěží. Nic 

si z toho nedělejte, tyto rébusy 
připravovali studenti teologie 
a v týmu! Přesto tuhle jasnou 
přesilovku Alžběta s Kryšto-
fem zvládli natolik dobře, že si 
domů přivezli ocenění za čtvrté 
(Alžběta) a třetí místo (Kryš-
tof) ve svých kategoriích! Spo-
lu s nimi přijely domů zbrusu 
nové výtisky Bible a chuť se 
nevzdávat, ačkoli vyřešení 
stěžejní kolejovo-dopravně-
-vlakové otázky ohledně Kun-
štátu by zvládl jen… Pán Bůh! 
Tak zase za rok přes Skalici a 
uvidíme, kdo s koho! 

Irena Kintrová

V soutěži Bible a my se Kunštátští neztratili

Jako každý rok, tak i tenhle 
jsme neporušili již zavedenou 
tradici kunštátské mládeže a 
na Zelený čtvrtek jsme se po 
mši svaté sešli s otce Petrem 
k uspořádání pesachové ve-
čeře, po které jsme společně 
strávili pár chvil v „Getseman-
ské zahradě“. A co vlastně ta 
pesachová neboli sederová 
večeře je? Je to slavnostní ve-
čeře sloužící jako připomínka 
vyvedení Izraele z egyptského 
otroctví. Seder má přesně sta-
novený průběh a pořadí úkonů. 
Kromě pojídání symbolických 
pokrmů se předčítají texty z 
pesachové Hagady. Letošní 
rok jsme se sešli v hojném 
počtu patnácti lidí, z toho bylo 

pět nováčků, kteří se nezalekli 
a spolu s námi připravili a 
oslavili docela namáhavou, ale 
přesto krásnou večeři. Děkuji 

všem kteří se na tom podíleli, 
ať už mládežníkům nebo otci 
Petrovi.

Vít Líkař

Mladí slavili velikonoční večeři společně

Ráda bych v několika větách 
vzdala hold všem „okrašlo-
vatelům“ velikonočních mší. 
Myslím tím paní Romanu Su-
chomelovou a její květinový 
příběh o pěti ranách, prameni 
vody, světle ve tmách a snad 
i dalších zprávách, které jsem 
nerozluštila. Za druhé myslím 
na všechny zpěváky a muzi-
kanty, kteří pro nás a pro Pána 
koncertovali, i když je na kúru 
nebylo vidět. Mnozí z nás tak 
vlastně vůbec neví, komu ty 
hlasy patří! A třetí myšlenka 
patří ministrantům, kterých se 
sešlo požehnaně a kteří „jistili“ 
naše společenství před oltářem 
také odzadu, z presbytáře.

Tito lidé mě posunuli zase 
kousek dál při prožívání veli-
konočních svátků. Pomohli mi 
lépe poslouchat žalmy, lépe 
vnímat symboly ukryté ve 
slovech, džbánech i květinách. 
Člověk v lavici si nemůže za-
zpívat se čtyřhlasým sborem, 
ale může zavřít oči a poslou-
chat srdcem, sledovat, jak 
hudba rezonuje v jeho nitru. 
Sborové Aleluja! zní přece jen 
přesvědčivěji než naše šeptání 
z lavic. A když se k tomu při-
pojí zástup ministrantů, je at-
mosféra slavnosti úplná. Vím, 
že slavíme, vidím, že slavíme, 
a slyším, že slavíme! Slavím 
s vámi a děkuji.

Katka Kintrová

MODLITBA RŮŽENCE RODIČŮ ZA DĚTI
každý čtvrtek ve 20:00 hodin v kostele

svrchovaného vládce vesmíru, 
ale také jako milujícího Otce 
toužícího po lásce svých dětí 
a ochotného podstoupit a 
obětovat cokoliv, aby se Jeho 
děti obrátily zpět na správnou 
cestu. Událost vzkříšení nám 
pak ukazuje, že ve chvíli, 
kdy člověk dává z lásky vše, 
získává ještě mnohem víc, 
než je možné si v tomto světě 
představit či přát. Věci a život 
nebudou nikdy takové, jaké 
chceme, pokud nebudeme 
chtít totéž, co chce Bůh. 

 P. Petr Košulič



Otvíráme farní kroniku – padesátá léta minulého století 

 sebráno v Sebranicích anketa
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Jakou sis vybral dopolední 
přednášku na Diecézním 
setkání mládeže s otcem bis-
kupem?

Bety LEPKOVÁ
Letos jsem se rozhodla pro sku-
pinku Pán prstenů a křesťanství. 
Přednášející nám poutavou for-
mou předal zajímavé informace 
a postřehy o těchto knihách. 
Dozvěděli jsme se třeba, kde 
se v Pánovi prstenů promítají tři 
Kristovy figury a jak tento pří-
běh souvisí s dnešní dobou. Na 
závěr nám přednášející přečetl i 
nezveřejněný epilog Pána prste-
nů. Za mě určitě nejlepší skupin-
ka, na které jsem kdy byla!

Katka HLADILOVÁ
Vybrala jsem si přednášku 
Brake your limits, která byla 
o cestě jedné paní do poutního 
místa Santiago de Compostela 
ve Španělsku. Přednáška se mi 
moc líbila. Byly zde obsaženy 
jak praktické rady pro zájemce 
o tuto pouť, tak i vtipné příhody 
z cesty.

Dominika ČECHOVÁ
Po dlouhém rozmýšlení jsem se 
nakonec rozhodla pro přednáš-
ku Misionáři ve Východním Ti-
moru, kterou vedl pár mladých 
manželů, kteří tam působili rok 
jako učitelé angličtiny a in-
formatiky. Ukázali nám, co to 
znamená být dobrovolníkem. 
Že ne vždy je to lehké a snadné 
dobrodružství. Že to vyžaduje 
určitou oběť a výstup ze své 
komfortní zóny. Ale zároveň 
nám svým svědectvím ukázali, 
že tato krásná a tvrdá práce má 
smysl. A i když to děláte zadar-
mo, získáte obrovskou radost, a 
to je daleko lepší odměna než 
peníze!

Vašek LÍKAŘ
Moje skupinka měla název 
Break your limits. Přednášející 
se jmenovala Tereza Kozdero-
vá a vyprávěla o své cestě do 
Santiaga de Compostela. Bylo 
to velmi motivující pro všech-
ny, kteří jsme tam byli.

připravila Karolína Šafářová

Listování ve farní kronice pro-
zradilo, že v dubnu roku 1954 
v sokolovně (dnešní Kulturní 
dům) zpívalo Akademické pě-
vecké sdružení Moravan, což 
byla velká kulturní událost. 
Zajímavé na tom je, že tenhle 
mužský sbor bude za třináct let 
slavit sto let od svého založe-
ní. Ve stejné době je v kronice 
i zápis, že byla pořízena nová 
socha svatého Stanislava, kte-
rou zhotovil sochař Jaroslav 
Vaněk, rodák z Lysic. Také 
byl opravený oltářní obraz 
v hřbitovním kostele na Lipce. 
O rok později (v dubnu 1955) 
bylo pořízeno dvanáctero 
nových modřínových oken ve 
farním kostele a vznikl nový 
plán hřbitova a očíslování 
hrobů. Zajímavá je zmínka, že 
o velikonocích 1956 byla pro-
vedena reforma velikonočních 
liturgických obřadů papežem 
Piem XII. V dubnu 1957 
opravili páni klempíři Zrůstek 
a Pěta poškozenou střešní kry-

tinu farního kostela a dodali 
chybějící okapy ke kostelu na 
Lipce. Na velikonoce v roce 
1959 bylo zakoupeno dvanáct 
červených plášťů k obřadu 
mytí nohou na Zelený čtvrtek. 
Tradičně je oblékalo dvanáct 
starých „dědoušků“ z farnosti 
(dnes už je nepoužíváme a 
možná by tehdejší farníky ve-
lice překvapila i nynější účast 
žen na tomto obřadu. Proč 
ne? Vždyť i žena je člověk!) 
Jeden z dědoušků – řezbářský 
mistr Stanislav Houdek – 26. 
dubna 1960 zemřel. Vyřezal 
pro kostely a kaple v Sycho-
tíně a Zbraslavci řadu prací 
(rámy obrazů, ozdoby oltářů, 
lavic), mimo jiné původní 
dřevěné Jezulátko do kolébky. 
A nakonec v dubnu roku 1960 
„byla zřízena pohřební služba 
městyse Kunštátu. Vedl ji pan 
Josef Nový, bývalý varhaník 
ve Svitávce a Lysicích“, vznik-
ly i další městské služby. Rok 
1960 vůbec byl vydatný na 

přelomové události - Městský 
národní výbor převzal vedení 
dříve farních matrik, stát vzal 
Charitě vedení charitativních 
ústavů a útulků, nově byly 
rozdělené kraje a okresy, farní 
archiv převzal okresní archiv 
státní… A z boskovického 
Odboru pro vnitřní věci rady 
Okresního národních výboru 
přišel 6. dubna 1960 přípis 
všem farním úřadům k žádos-
tem o konání akcí mimo kostel. 
Citujeme: „…veřejný zájem 
vyžaduje, aby bylo upuštěno 
od konání prosebných průvodů 
do polí, poněvadž nenalézáme 
v nich žádnou společenskou 
funkci a považujeme je v ny-
nější době za zcela nevyhovu-
jící… (podpis vedoucího od-
boru nečitelný). Nám naštěstí 
v roce 2018 nikdo nezakazuje 
vypravit se na poutě a křížové 
cesty. Važme si toho a svobodu 
si nenechme znovu vzít. 

z farní kroniky vybrali 
Kryštof a Irena Kintrovi

Po delší pauze jsme se s děc-
kama rozhodli obnovit naše 
společné setkávání se, alias 
spolčo Hlavním tématem byla 
lenost. Spolčo začalo vynika-

jící večeří, kterou si pro nás 
připravili vybraní kuchtíci. 
Zlatým hřebem večera byla 
velice naučná přednáška o 
lenosti a poté hra „Co na to 

Češi‘‘. Z mého pohledu jsme 
si užili plno srandy a nabyli 
jsme plno nových vědomostí. 
Těším se na další setkání.

Marek Štencl

Vzkříšeno bylo i spolčo
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VÝLET 
PRVOKOMUNIKANTŮ 

DO VÍDNĚ
sobota 21. dubna 

VÝLET DO KUTNÉ HORY
sobota 28. dubna
Pořádá KR Kunštát

Bližší info na plakátu v kostele.

POUŤ HASIČŮ
MŠE SVATÁ 

KE CTI SV. FLORIANA
neděle 29. dubna, 11:00 

ŽEHNÁNÍ MOTOREK
A MŠE SVATÁ 

PRO MOTORKÁŘE
neděle 15. dubna, 11:00 

ŽEHNÁNÍ KOL
MŠE SVATÁ 

PRO CYKLISTY
neděle 22. dubna, 11:00 

Následuje cyklovýlet.

SVÁTEK
SV. JOSEFA DĚLNÍKA

úterý 1. května,
mše sv. v 17:00

v zámecké kapli

To bylo heslo letošní postní 
aktivity pro děti, do které se 
mohli díky postním poklad-
ničkám pro Charitu zapojit i 
dospělí. Pro děti byl na každý 
týden nachystaný úkolový 
list, ze kterého mohly vybírat, 
co budou plnit (modlit se za 
někoho, číst Bibli, odkládat 
penízek místo dobrot, věnovat 

čas a pomoc druhým…). Vy-
padá to, že každý týden něco 
splnit se dařilo jen málokomu. 
Nevadí. Nejsme na závodech. 
Sláva všem, kdo to alespoň 
zkusili. Ono nám totiž cestu 
do nebe plnění úkolů samo o 
sobě nezajistí. Stejně tak jako 
čtení „Postních průvodců“ 
nebo pobožnosti navíc. Pokud 

nám ale jakákoliv tato snaha 
trochu víc otevřela srdce pro 
druhé, pak měla smysl. Pokud 
nás postní doba aspoň trochu 
vedla smýšlet jinak, pak i malý 
počin nevyzněl naprázdno. 
Děláme každý, co můžeme. 
Kéž bychom to nedělali nikdy 
jen sami a pro sebe.

Irena Kintrová

Jsem štědrý, jak umím

Pokud toužíte občerstvit své 
srdce a prodloužit si prožití 
velikonoční radosti a nadě-
je, pak byste neměli minout 
knížku, kterou v loňském roce 
vydalo dominikánské nakla-
datelství Krystal. Jmenuje se 
„Ponoř se“ a má podtitul „Žít 
svůj křest a biřmování“. Jejím 
autorem je dominikán Timo-
thy Radcliffe. Pokud byste če-
kali ucelený teologický výklad 
hodnoty těchto dvou svátostí, 
byli byste zklamaní. Pokud 
byste ale chtěli spolu s auto-
rem nastoupit „dobrodružství 
silného životního příběhu, 
který začíná křtem…“, pak 
jste srdečně zváni ke čtení. 
Na začátku předmluvy autor 
vyslovil myšlenku, kterou čas-

to řečenou nahlas neslyšíme. 
Podle něj: „…se křesťanství 
bude v jednadvacátém století 
dařit, když pochopíme, že cír-
kev je především komunitou 
všech pokřtěných…“ Ne tedy 
nějakých vzorných, výše po-
stavených, zasvěcených nebo 
bezchybných osob. Ale je to 
zodpovědnost nás všech. Ne 
jen pana faráře, ne jen bisku-
pa, ne jen papeže, ne jen těch, 
co chodí do kostela každý den. 
A tahle knížka nám k tomu 
dodává odvahu a jasný náhled 
na to, jak se zbavit egoismu, 
vidět svůj podíl na životě Boží 
Trojice, jak se nechat proměnit 
láskou. Vypráví srozumitelně 
a povzbudivě o každodenních 
situacích, kdy se rozhoduje-

me, jak dál. Vybírá si podněty 
z okolí, příběhy z knížek, 
zprávy z novin nebo příklady 
života druhých a ukazuje na 
nich, co je dobré a co bychom 
následovat neměli. Celá postní 
doba nás vedla k tomu, jak si 
máme místo falešných pokla-
dů zvolit opravdový Chléb ži-
vota, místo spolupráce se zlem 
zvolit Krista. Pokud chceme 
v dobrém vytrvat, knížka 
„Ponoř se“ je velice dobrým 
společníkem na cestu. Asi 
nebude úplně snadné ji sehnat, 
ale myslím, že zrovna v naší 
farnosti bychom našli někoho, 
kdo větším množstvím nových 
knížek oplývá, a kdo to určitě 
dokáže.

Irena Kintrová

KNIŽNÍ TIP: Naděje mezi písmenky

Žehnání kol a cyklistů proběh-
ne v neděli  22. dubna po mši 
svaté  v jedenáct hodin na far-
ním dvoře. Poté bude následo-
vat krátká společná vyjížďka 
zakončená v Sychotíně.

-hv-

ky a podněty. V současné době 
vzniká finální verze řešení in-
teriéru. Proces, kterým musí 
projít celý návrh, je vcelku 
náročný. V první polovině 
dubna bude uzavřena fáze do-
končení návrhů. Ty pak budou 
postoupeny liturgické komisi 
Brněnského biskupství, a její 
připomínky budou následně 
zapracovány a bude schválen 
návrh ve finální verzi – to 
by mělo být do konce června 
letošního roku. Až to vše pro-
běhne, chtěl bych seznámit s 
finálním řešením farnost a 
obyvatele města Kunštát – bě-
hem letních měsíců. A podzim 
letošního roku by měl být ve 
znamení celkové realizace. 

Vrátím se k financím. Celý 

interiér kostela bude financo-
ván ze tří zdrojů: prvním jsou 
peníze farnosti, ty jsou primár-
ním zdrojem a základem. Dále 
jsou to peníze případných 
sponzorů a v neposlední řadě 
finanční podpora Města Kun-
štát. Realizace interiéru by 
měla dosahovat celkové sumy 
asi osmi set tisíc korun. Dotace 
města Kunštát bude mimo jiné 
také využita pro zpracování 
projektu fary a studie Pasto-
račního a komunitního centra 
farnosti. Nejedná se o realiza-
ci projektu, ale o projektovou 
dokumentaci, podle které by 
v budoucnu měl být realizo-
ván projekt. Tedy zatím jsou 
to materiály pro to, abychom 
v budoucnu mohli vybudovat 
zázemí pro farnost, které je 

dnes technicky nedostačující.
Milí farníci tolik k infor-

macím, které se k vám možná 
dostaly. Pokud nedostaly tak 
jsou vám k dispozici. Pokud 
by vám bylo něco nejasného, 
nebo naleznete nesrovnalosti, 
kontaktujte mě. Případné do-
tazy rád zodpovím, případné 
nesrovnalosti rád napravím, 
pokud to bude možné.

P. Petr Košulič, farář

TICHÁ ADORACE
V SEBRANICÍCH

pátek 4. května, 19:00 

POUTNÍ SLAVNOST
SV.  STANISLAVA
neděle 6. května,

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

PRVNÍ SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ
DĚTÍ

neděle 13. května, 11:00 

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

neděle 20. května,
11:00 - mše sv. na Lipce 

Úklid kostela na Lipce
čtvrtek 17. května od 16:00


