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Drazí bratři a sestry, září je  pro 
hodně lidí časem změny. Děti 
a studenti jdou do škol, učitelé 
jakbysmet, rodiče mají spoustu 
práce s novými začátky svých 
ratolestí. Nejinak je tomu i ve 
farnosti. Prázdniny byly více 
než časem pohody a klidu, a 
byly plné krásných setkání a 
různých událostí. Ale končí a 
nový školní rok se blíží. Ten 
rok jsme zahájili farním dnem. 
Tento den je událostí, při které 
si máme uvědomit, že jsme 
společenství a že patříme k so-
bě. Že neseme jeden druhého a 
že do cíle nedojdeme, dokud 
tam nebudou i ti poslední 
z nás. Farní den nás má jako-
by „nakopnout“, abychom žili 
s druhými a pro druhé. Proto 
letošní akademický rok začne-
me výukou náboženství v týd-
nu od 17. září podle rozvrhu, 
který bude k dispozici. V tom 
stejném týdnu začnou středeční 
mše sv. pro děti a letošní téma 
bude..., no nechte se překvapit. 
Dospělí se mohou jako každý 
rok těšit na setkávání nad 
Písmem – „nábožko pro do-
spěláky“. Osmá a devátá třída, 
včetně středoškoláků se budou 
setkávat v pátek večer po mši 
svaté na „spolču“. Tím se ale 
samozřejmě nevyčerpávají 
všechny možnosti. Modlitby 
rodičů, modlitby matek, mod-
litba živého růžence, středeční 
a sobotní adorace, Nikodémo-
va noc a další aktivity, které 
nám chtějí napomáhat bližší-
mu vztahu s Kristem a jeho 
poznání. Abychom dokázali 
být nositeli evangelia. Přeji 
vám, abyste se v letošním roce 
o kousíček víc přiblížili Bohu 
Otci, skrze Ježíše a Duch svatý 
ať vám s tím vším pomáhá.

 P. Petr Košulič DOKONČENÍ NA 2.  STRANĚ

FARNÍ DEN 2018. FOTO: Petr Sojka.

V neděli 26. srpna nadešel ten 
správný čas pro další setkání 
na farním dvoře, kam mohl 
přijít, přiletět či býti přivezen 
kdokoli, kdo do farnosti patří 
– ať už křtem, příležitostným 
výskytem či aktivním přístu-
pem. Stoly se prohýbaly pod 
množstvím dobrot a co se ne-
snědlo, pak prohýbalo korýtka 
domácí drůbeže. Program 
oplýval zejména soutěžemi 
– ať už pro děti či dospělé. A 
zvlášť u těch „zralých“ se uká-
zalo, že jak se dají rozumní, 
svépravní lidé do soupeření, 
přicházejí o rozvahu, důstoj-
nost, zkrátka – neznají bratra, 
protože chtějí vyhrát. Začalo 
to už otázkovým kvízem, kde 
zcela primitivní dotaz typu: 
Která misijní cesta apoštola 
Pavla nevedla do Evropy 
– tehdejší Makedonie? spusti-
la lavinu googlení na chytrých 
telefonech, kterou vzápětí 

náš duchovní pastýř vyhod-
notil jako doping a zakázal. 
Takovou věc prý přece víme 
všichni. No, nevíme. A tak 
vesele na internetu šmejdíme! 
Přestože takových lehkých 
otázek bylo osm, našel se 
génius z řad přespolních hos-
tí, který znal dokonce sedm 
správných odpovědí! Janu Ha-
velkovi tleskáme ještě jednou 
a své neznalosti jistě rádi… 
doplníme.

Pak vypukla soutěž dospě-
lých týmů zaměřená na použití 
nosů, uší a mozku. Hádaly 
se vůně předmětů z kostela 
(voda, křída, kadidlo, florex, 
leštěnka na dřevo). Naštěstí 
byly z očichávání vynechány 
hojně používané malé minis-
trantské oděvy, které neznají 
slovo pračka, uf! 

Hudební test na rozeznání 
autorů jednotlivých ordinárií 
(rozuměj souhrnný neměn-

ný hudební doprovod mše 
– vyznání víry, beránku atd…) 
bohužel projela jedna varha-
níkova manželka... Nebude-
me prozrazovat, která. Stačí 
během týdne, který po tomto 
testu následuje, pozorovat, 
zda vychází z domu. 

Během soutěže k získávání 
dvou jedinců jménem Josef 
bylo nezištěně nabídnuto 
spící dítě jménem Jan Josef, 
které vedoucí soutěže diskva-
lifikoval slovy: „Není to Josef 
křtěný!“ To u majitelů zmíně-
ného pokladu vyvolalo jisté 
pochybnosti, neb ten samotný 
vedoucí jej nedávno na Jana 
Josefa poléval křestní vodou! 
Nuž, všichni děláme chybky. 
Zaskočení rodiče však ze sou-
těže překrásný exponát stáhli, 
čímž družstvo získalo o bod 
méně. Ale nevadí, celkově byl 
totiž tým „Kunštátský mix“ 

Čas pro setkání – farní den



 anketa
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Táborovým vedoucím, kteří 
v červenci strávili s dětmi  
týden až deset dní na faře 
ve Sněžném, jsme položili 
otázku: 
Co tě na letošním táboře 
překvapilo?

Kryštof KINTR
Letos mě překvapila vstřícnost 
ze strany děcek. Vůbec se ne-
zlobily, když jsme k nim přišli 
na pokoj. Mohli jsme si u nich 
odpočinout a občas nám byl 
nabídnut nějaký ten bonbón. 
Jsem s táborem moc spokoje-
ný a příští rok tam budu zase.

Klára PAŘÍZKOVÁ
Na letošním táboře mě nejvíc 
překvapily děti, jejich zapále-
ní a schopnost vžít se do děje. 
Všichni pracovali jako jeden 
tým a tak to má na táboře být. 
Byla s nimi úžasná spolupráce 
a věřím, že jsme si tábor i díky 
těmto maličkostem všichni 
velmi užili.

Jan VACH
Na letošním táboře jsem byl 
sice poprvé, ale předchozí 
roky jsem na tábory jezdil 
jako dítě. Bylo pro mě zají-
mavé vyzkoušet si to také z 
druhého pohledu. Asi nejvíc 
mě z celého tábora překvapila 
ochota a vstřícnost dětí. Pak 
také výdrž a psychika vedou-
cích a v neposlední řadě místo 
a program.

Milena VÁLKOVÁ 
Letošní tábor rozhodně si 
myslím, že byl lepší a pro-
pracovanější. Každý ale i jako 
skupinka těch nejvíc super 
lasiček jsme na všem více 
zapracovali. Myslím si, že vý-
jimečný byl díky tématu a to 
hlavně člun-pro děcka velký 
zážitek.

Iva BEDNÁŘOVÁ
Letosni tábor byl tedy aspon 
pro mě urcite jiný, než ten 
předcházejici. S vedoucimi 
jsme se stihly v prubehu 
roku vice seznamit, taky nám 
pribyli dva noví členové a 
hlavně lecos jsme vylepsili od 
minula. 

Vzhledem k dovršení čtyřleté-
ho období existence současné 
Pastorační rady farnosti (PRF) 
dochází k její nové volbě.

Pastorační rada bude mít 
celkem jedenáct členů. Z toho 
dva jsou členy z titulu funkce 
– farář a jáhen a jednoho zá-
stupce bude mít Kolpingova 
rodina. Tři členy bude jme-
novat přímo farář a  pět členů 
bude voleno farností.

První kolo volby do PRF 
probíhá od 2. do 16. září. 

V tomto období má každý 
z farníků možnost navrhnout, 
kdo by měl být na volebním 
lístku. První kolo je tedy ja-
kýmsi vytvořením kandidátky 
pro kolo druhé. 

Druhé kolo volby proběhne 
v neděli  30. září a v neděli 7. 
října. Každý  účastník voleb 
bude moci z kandidátky vy-
brat pět lidí, které chce zvolit 
do PRF. V následujícím týd-
nu budou  zveřejněny jména 
všech členů nově vzniklé 

Pastorační rady.  
Pastorační rada je poradním 

a pracovním orgánem faráře. 
Nese spoluodpovědnost na 
vytvoření a realizaci pasto-
račního programu. K úkolů 
PRF zvláště náleží zapojovaní 
lidí do života farnosti. Proto je 
třeba volit lidi, kteří se nebojí 
komunikovat, kterým mohou 
být svěřeny některé úkoly a 
kteří jsou schopni pro spolu-
práci oslovovat ostatní.

-hv-

V září budou volby do farní rady

stejně prvý, aby mohl vychut-
nat dárek z vinic košuličných. 

Milou návštěvou nás pře-
kvapili aktivní rodičové s dět-
mi z Boskovic, kteří nejen sbí-
rají pilně a vtipně prostředky 
pro Papežské misijní dílo, ale 
navíc ještě vládnou hudebními 
vlohami a umí zpívat a hrát! 
Jejich stánek byl kromě vosami 
obletován také koupěchtivými 
dětmi a jejich rodiči, což bylo 
kladně hodnoceno. Výtěžek 
jistě dojde bohulibého zúroče-

ní. Odjížděli však mírně roz-
rušení z nabídky účinkovat ve 
vysílání Radia Proglas. Věříme 
však, že rozsáhlé infarkty lehce 
překonají a po svém vlastním 
farním dnu je ve vysílání už 
v říjnu uslyšíme.

A celou dobu nám tam při-
pravoval nápoje, nosil buchty, 
uklízel a myl špinavé nádobí 
modrobíle kytičkovaný anděl 
s černým pomocníkem. Ačli 
tmavého oděvu, má jistě an-
dělské srdce, protože obětoval 
při mytí nádobí i povrch jedné 

končetiny. To víte, v horké 
vodě rozbitá sklenice udělá 
svoje. Naštěstí nebyl nutný 
zásah záchranného systému a 
zranění se pěkně hojí. 

Dětské soutěže i řádění na 
lodi se vydařily soudě podle 
vypouklých tváří soutěžících, 
kteří pilně cumlali svou od-
měnu. Krásně hrál k poslechu 
i vrtění pan Milan Žáček. A 
my jsme jedli, pili, poplkali, 
dobrou vůli spolu měli. Za rok 
zase na shledanou! 

Irena Kintrová

Středa 25. července 
17:00 drobné dodělávky, 
příprava povlečení na postele 
uvolněné vlivem prázdnino-
vého pobytu dětí u příbuz-
ných. 
17:30 se rozeznívají zvony, 
vítají skupinu zpocených a 
zaprášených vandrovníků.
18:00 začíná mše svatá slou-
žená P. Jaroslavem Sojkou, 
vedoucím skupiny poutníků 
k Božímu milosrdenství. Již 
po deváté se na své pouťi z 
Hodonína do Slavkovic za-
stavují na nocleh v Kunštátě. 
Posledních pár let nacházejí 
také přijetí v našich rodinách.
19:00 přerozdělování pout-
níků mezi přítomné farníky 
s volnou ubytovací kapaci-
tou. Rodin letos málo, vlivem 
dovolených, někteří zůstávají 
na faře. Bereme je alespoň na 
večeři. Kolem stolu je nás 
jako apoštolů.
20:00 dojezeno, ale rozcházet 
se ještě nechce, vyzvídáme, 

kdo, odkud a proč se vydal na 
pouť. Příběhy jsou pestré, pře-
kvapeni jsme nízkým věkem 
poutníků. (nejmladší dvanáct, 
nejstarší  dvaadvacet, ostatní 
věkově mezi nimi) Na pouti 
jsou z mnoha důvodů. Někte-
ří začali chodit s rodiči, jiní se 
přidali ke kamarádům, další 
pocítili touhu prostě putovat.  
Společné mají jedno. Nejdou 
poprvé a ani naposledy.
22:00 – 23:30 většina odešla 
na lůžka, hrstka stále deba-
tuje.
24:00 usínáme velmi obdaro-
vaní. Do mysli se neodbytně 
vkrádá myšlenka: proč se 
taky nepřipojíš? Kolikrát už 
poutníci přes Kunštát šli? 
Nikdy tě to nenapadlo? A co 
dneska? Děti z domu, prázd-
niny, co ti brání? Úklid, četba, 
odpočívání? Chabé výmluvy.
6:30 poutníci vstávají, vypra-
vují se, chystají odejít, loučí 
se. Čím víc se mi nechce, 
tím víc je mi jasné, že se mi 

tu nabízí něco mimořádného. 
Něco, co se dá lehce nepři-
jmout a nerozbalit, důvodů 
proč zůstat doma je dost.
7:00 vycházím spolu s ostat-
ními poutníky od kostela 
směrem k Olešnici.
7:00 – 11:00 šlapeme, povídá-
me si, modlíme se, smějeme 
se. Oni mě úplně adoptovali. 
Připadám si mezi svými. Na 
zastávce v Olešnici se nechce 
rozloučit. Jdu až do Rovečné-
ho. Všude cestou vřelé přijetí, 
v Rovečném oběd na faře.
16:00 teď už opravdu musím, 
ale vím jistě, že příště, dá-li 
Bůh, v Rovečném neskončím 
a rozhodně vezmu někoho 
dalšího s sebou.
17:00 Mám hotovo vše, 
o čem jsem si myslela, že 
mi brání v putování. Nebýt 
poutníků, tyto hodiny by za-
padly mezi ostatní. Teď jsou 
nesmazatelně vyryty a hřejí. 
Ještě pořád.

Monika Lepková

Čtyřiadvacet prázdninových hodin

DOKONČENÍ Z 1. STRANY
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Již dvanáct let můžeme sle-
dovat křesťanskou televizní 
stanici NOE. Svoje vysílání 
spustila v roce 2006 v síti 
DVB S prostřednictvím 
družice Astra 3 jako jedna 
z prvních digitálních TV. 
Pokrývala sto procent území 
České republiky a širokou 
oblast okolních států. Během 
dvanácti let vysílání došlo 
k několika změnám v mož-
nosti příjmu NOE v našich 
domácnostech. S příchodem 
letošního roku se podařilo 
pokrýt devadesát šest procent 
území digitálním signálem 
i z pozemních vysílačů, který 
lze přijímat prostřednictvím 
klasických antén, ale pouze 
na televizorech s možností 
příjmu DVB-T2. 

Informace o možnosti pří-
jmu NOE, programech, mo-
dernizaci studií, financování 
a mnoho dalších zajímavostí 
lze si přečíst ve Zpravodaji 
TV NOE, který ostravské 
studio Telepáče prostřed-
nictvím KaNoe (kamarádů 
NOE) rozesílá svým podpo-
rovatelům a členům Klubu 
přátel NOE. V naší farnosti 
je to v současnosti dvacet pět 
členů. Máte-li zájem tento 
Zpravodaj dostávat, stačí 
přispět složenkou s plnou 

Martin KRÁL
Na táboře mě překvapilo, že 
mě i po čtrnácti letech táborů 
může něco překvapit, a to, že 
si můžu tábor nekonečně užít, 
když přestanu řešit zbytečný 
věci. Bylo to o dost lepší. 

Jan VIDEMAN
Mě na táboře nejvíce překva-
pily vypracované kostýmy 
vedoucích, ochota zdravotni-
ce a hlavně kuchařské umění 
našich holek. Překvapila mě 
také malá výdrž dětí, když už 
druhý den  ztěžka vstávaly  na 
raníček. Tábor byl jiný hlavně 
v tom, že jsme ve Sněžném 
strávili s dětmi o dvě noci více 
než minule a myslím si, že tato 
změna se povedla na výbornou.

připravil Václav Líkař

Desátého června se v Sebra-
nicích slavilo deset let farní-
ho života se zázemím v nově 
postavené faře. Vzhledem 
k délce historie sebranické 
farnosti velmi krátké období, 
z pohledu věčnosti pak téměř 
nicotné, ale z pohledu délky 
lidského života významné a 
požehnané období, naplněné 
hojnou mírou krásných oka-
mžiků. Pestrost těchto oka-

mžiků výstižně prezentovalo 
počasí onoho nedělního dne: 
nejprve slunečná obloha bez 
mráčku místy až vedro, po-
stupné zatahování oblohy se 
sílícím větrem, ochlazením a 
deštěm, následně bílí beránci 
na modré obloze a ve slu-
nečních paprscích. A přesto 
se pořád zpívalo, tancovalo, 
grilovalo, vzpomínalo, sou-
těžilo a povídalo a k tomu 

utíralo, přemísťovalo, pří-
padně převlékalo a ždímalo. 
A tak jako těch uplynulých 
deset let, i když to nebylo 
vždy bez mráčku, bylo dobře 
a Bohu díky za to. Závěrem 
farního dne se také oceňova-
lo, a byly to opět desítky lidí, 
kteří převzali keramickou 
výroční medaili za práci ve 
farnosti. 

Jiří Votoček

Kulatiny v Sebranicích – 10. výročí požehnání nové fary
FARNÍ DEN V SEBRANICÍCH. FOTO: Jiří Votoček

PODÍVEJTE, JAK HEZKY ROSTOU. A to nejenom nejmladší táborníci, ale i jejich vlastnoručně 
zasazené květiny. Nejmladší děti se opět sešly na přífarním táboře a společně s vedoucími tu strá-
vili chvíle her a tvoření s Večerníčkovým programem. FOTO: Ondřej Sojka

adresou plátce, nebo požádat 
o členství přes formulář na 
internetových stránkách TV 
NOE, případně předat svoji 
adresu KaNoe.

Na podporu vysílání uspo-
řádáme v kostele v Kunštátě 
vedlejší (mimo řádnou farní) 
sbírku,  a to o nedělích 9. a 
16. září. Pokladnička bude 

k dispozici při všech mších 
svatých na stolečku za la-
vicemi.  Pán Bůh zaplať za 
jakýkoliv příspěvek.

Alois Havelka KaNoe 

Televize NOE
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 co nás čeká

Otvíráme farní kroniku – primice P. Jana Kubáta
Protože nám letošní počasí 
nadělilo prudký přechod z ob-
rovských veder do podzimního 
chladu (bohužel bez kýžených 
plískanic), v archivní farní 
kronice také vynecháme letní 
období a rovnou nahlédneme 
do září. 

V září 1958 byla ohlášena 
ordinace (ustanovení) důstoj-
ného pána Jana Kubáta, jáhna 
v Litoměřicích. Na kněze 
byl vysvěcený 27. září 1958. 
Hned večer jej po příjezdu do 
Újezda ve slavobráně přivítali 
ministranti, hasiči i předseda 
MNV Fr. Lepka chlebem a 
solí, pak celá obec Kunštátská 
v plném kostele. Ministro-

vali: Josef Vegebauer, Josef 
Kunc, družičky byly Jiřina 
a Marie Pětovy, účastnil se i 
bratr Fr. Doskočil, tajemník 
MNV a funkcionář JZD  ve 
Zbraslavci, Leopold Veselý 
za Touboř, Jaroslav Cacek 
za věřící z Kunštátu, Josef 
Mazal za organizaci hasičů. 
P. Ant. Staněk za farnost. 
Po slavnostním požehnání a 
bohoslužbě otec Kubát všem 
poděkoval. Primiční mši měl 
v něděli 5. října. Dostal ma-
teřské požehnání, pomodlil 
se u hrobu Karla Kubáta. 
Pak ve slavnostním průvodu 
40 ministrantů různého stáří, 
120 družiček, zástupu kněží i 

věřících přešli za slavnostního 
vyzvánění a za doprovodu 
Zoubkovy dechovky před 
farou do vyzdobeného koste-
la… Popis této pamětihodné 
události zabírá v kronice víc 
než dvě strany. A ještě jedna 
zajímavost – novokněz požeh-
nal tehdy novou sochu svaté-
ho Stanislava, kterou vídáme 
v kostele dodnes. Poté byl P. 
Jan Kubát ustanoven výpo-
mocným knězem v Kunštátě.

Budeme mít tedy čest při-
pomenout si letos výročí svě-
cení otce Kubáta a doufáme 
v jeho osobní návštěvu.

z farní kroniky vybrala 
Irena Kintrová

Jubilant-
ce Marii 
Bergaue-
r o v é , 
f a r n i c i , 
která celý 
život žila 
a pra-
covala v 

Kunštátě, oceněné loni na 
podzim za dlouholetou služ-
bu farnosti i brněnským bis-
kupem Vojtěchem Cikrlem, 
poslali svá blahopřání bývalí 
kunštátští faráři, kteří zde 
sloužili v letech 1992 – 2012.

I když jsem 
v Kunštátě fará-
řoval jen krátce, a 
léta už od té doby 
uplynula mnohá, 

jistí farníci zůstali natrvalo za-
psaní v mé mysli i srdci. Když 
jsem se dozvěděl, že paní 
Bergauerová oslavila devade-
sátku, hned se vynořila milá 
vzpomínka na tuto skromnou, 
uctivou ženu, ochotnou vždy 
pomoci. Milá paní Bergaue-
rová, připojuji se ke gratulan-
tům: ať Vám Pán Bůh odplatí 
vše dobré, vzpomenu také při 
mši svaté. 

Srdečně P. Jan Mráz

Milá paní Marie, 
blahopřeji Vám 
ke krásnému ži-
votnímu jubileu 
a posílám Vám 

z Čech duchovní dárek. Na-
rozeniny jsou vždy svátkem 
našich rodičů. Dne 2. srpna 
jsem sloužil mši svatou za 
Vaše zesnulé rodiče a za živé 
a zesnulé příbuzné, přátele a 
dobrodince. S pozdravem a 
s požehnáním Vám a všem, 
kteří budou s Vámi sdílet 
vděčnost Bohu a lidem.

P. Josef Čermák 

Paní Bergauerová 
se svojí sestrou 
paní Procházko-
vou byly pro mě 
velkou pomocí 

během mé kněžské služby 
v Kunštátě. Každé dva týdny 
jsem si od nich odnášel své 
košile a oblečení – pečlivě vy-
prané a vyžehlené, provoněné 
čistotou i laskavostí jejich srd-
cí. Tuším, že dobrotivý Bůh 
mi poslal v těchto sestrách dva 
anděly, aby mně pomáhaly 
těch krásných pět let na mojí 
životní cestě. 

Paní Bergauerová, k Vašim 
narozeninám Vám přejí dar 

zdraví, radost z víry v milu-
jícího Boha a hojnost jeho 
požehnání. 

S úctou P. Vít Fatěna

Vážená paní 
Bergauerová, ať 
Vás stále provází 
Boží blízkost. Ať 
všechna Vaše trá-

pení prostoupí naděje, a Bůh 
a Vaši přátelé i celá farnost ať 
jsou Vaší oporou. K tomu Vám 
z celého srdce žehnám. 

P. Pavel Kafka   

Pokora, ochota, 
pracovitost, trpě-
livost a obětavost. 
To jsou zásadní 
vlastnosti, které 

jsem na paní Bergauerové 
vždycky obdivoval a jako 
kunštátský farář nejednou vi-
děl a prožil zblízka. Věřím, že 
tím naplňuje základní křesťan-
ské povolání, kterým je při-
podobňovat se Ježíši Kristu. 
Proto jí k jejím krásným 90. 
narozeninám přeji, ať může 
stále zakoušet Boží lásku a 
péči. A Kunštátu zas přeji, ať 
v něm stále vyrůstají podobně 
dobří lidé.

P. Tomáš Koumal

Gratulace k narozeninám přišla i od bývalých farářů
■ Pátek 7.9. – první pátek 
v měsíci. Kunštát: 17:00 sv. 
smíření, 18:00 mše sv. + ado-
race a svátostné požehnání.
Sebranice: 19:00 – 20:00 sou-
kromá tichá adorace
■ Sobota 8.9. – Smírná pouť 
P. Ladislava Kubíčka. 8:00 za-
hájení u hrobu otce Ladislava, 
mše sv. ve Sloupu na zakonče-
ní pouti v 17:00 (biskup Pavel 
Konzbul)
■ Neděle 9.9. – Pouť v Toubo-
ři. 11:00 mše sv. v Touboři u 
kaple. 14:16 odjezd autobusu 
do Rozseče – pouť na Kulíšek
■ Čtvrtek 13.9. – pouť Sloup, 
Křtiny, Vranov. Odjezd z Kun-
štátu podle rozpisu na plakátě 
v kostele.
■ Neděle 16.9. – Hrnčířský 
jarmark. 8:00 mše sv. za hrnčí-
ře + žehnání keramiky. 11:00 
mše sv. s žehnáním keramiky
■ Pondělí 17.9. – zahájení 
výuky náboženství podle 
rozvrhu – bude uveřejněn v 
příštím týdnu.
■ Středa 19.9. – Kunštát,18:
00 1. mše sv. pro děti
■ Čtvrtek 20.9. – Sebranice, 
16:30 výuka náboženství, 
18:00 mše sv. pro děti
■ Neděle 23.9. – Olavy 25 let 
založení Kolpingovy rodiny v 
Kunštátě.
■ Středa 25.9. – Nikodémova 
noc. 19:00 – 21:30 příležitost 
ke sv. smíření a rozhovoru, 
soukromá tichá adorace
■ Čtvrtek 27.9. – Setkání 
prvokomunikantů 2018. Při-
hlášky do 17.9. u pana faráře. 
Program: 
10:00 mše sv. s otcem bisku-
pem; 11:30 – 14:00 program 
pro děti, 14:30 zakončení pro-
gramu a odjezd domů.
■ Pátek 28.9. – Slavnost sv. 
Václav, poděkování za úrodu
Kunštát 8:00, Sebranice 9:30
■ Sobota 29.9. – Cyklopouť 
mužů. 
Zahájení v 8:00 v Kunštátě v 
kostele.
■ Neděle 30.9. – Pouť v Újez-
dě, 11:00 mše sv. u kaple.


