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Milí bratři a sestry, měsíc lis-
topad je obvykle ve znamení 
dvou velkých svátků. Na za-
čátku slavíme Slavnost všech 
svatých a na konci máme vr-
chol celého liturgického roku 
Slavnost Ježíše Krista, Krále 
celého světa.

První ze zmíněných svátků 
je událost, kdy si připomíná-
me a vlastně vzdáváme díky 
Pánu za dar života svatých. 
Oslavuje všechny svaté, tzn. 
nespočetný zástup svatých, 
protože se jedná o lidi všech 
dob, jazyků a ras. Oslavujeme 
tak Boží svatost, která se pro-
jevila konkrétně v jednotlivých 
lidských životech. Svatost je 
zásadním bodem křesťanského 
života, je jeho cílem, ale také 
prostředkem. 

Svatost jako cíl je důsledkem 
Boží milosti, nikoliv vlastního 
usilování a dokonalosti. Svatost 
tak znamená především přijetí 
toho, co člověku nabízí Pán 
– milosti. A proto jsou křesťané 
nazýváni svatými, protože ve 
křtu přijali milost uskutečňovat 
svatost. Buďte dokonalí, jako je 
dokonalý váš nebeský Otec (Mt 
5,48). Jedná se o dokonalost 
v lásce nikoliv bezchybnost a 
všemohoucnost. Takto je do-
konalost chápána jako svatost 
– plnost lásky, a ta je v Bohu, 
který jediný je Svatý. A tak je 
účinná konkrétní láska pro-
středkem ke svatosti křesťana. 
Je darem, ale i plodem milosti 
v nás.

Název druhého svátku zní 
velkolepě, ale ve své nádheře 
je tak prostý. Je vyvrcholením 
celého liturgického roku, ve 
kterém jsme prožívali připo-
mínky jednotlivých okamžiků 
dějin spásy uskutečněné v Ježí-

JAKO PŘED ŠEDESÁTI LETY. Kunštátský rodák P. Jan Kubát oslavil v říjnu jubileum svého 
kněžství mší svatou v kostele sv. Stanislava. A stejně jako při primici v roce 1958 uděloval i ten-
tokrát na závěr bohoslužby osobní požehnání. FOTO: František Lavický.
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Král je mrtev, ať žije král, 
Habemus papam a další po-
dobná zvolání byla a jsou 
občas slyšet v éteru a značí, 
že život plyne, nikdo není 
nenahraditelný, že něco končí 
a něco nového začíná. Neji-
nak je tomu v letošním roce 
s pastorační radou farnosti. Je 
odvoleno, dohlasováno, do-
telefonováno. Jména nových 
členů jsou už známa. Některá 
jsou nová – Lenka Císková, 
Alena Hladilová, Alena Os-
trá, Petr Sojka junior, jiná 
jsou staronová Václav Líkař, 
Jana Prudká, Monika a Marek 
Lepkovi. Zbývají ještě dvě 
neznámá, která budou panem 
farářem doplněna v průběhu 
a za běhu. Co z toho všeho 
vyplývá? Na prvním místě ve-

liký dík všem členům končící 
rady, kteří už nebudou pokra-
čovat, za jejich nasazení pro 
farnost v předchozích letech. 
Jsou to manželé Videmanovi, 
Irena Kintrová, Mirka Líka-
řová, Josef Mágr, Josef Ostrý 
a Anna Hansgutová, která se 
odstěhovala. U takto aktivních 
lidí samozřejmě nelze předpo-
kládat, že budou sledovat dění 
ve farnosti jen zpovzdálí a se 
založenýma rukama. Ale jak 
sami řekli, budou připraveni 
kdykoliv přiložit ruku k dílu. 
Bohu díky. Veliké díky za 
vše to krásné a dobré, co se 
v minulých letech ve farnosti 
podařilo. Samozřejmě vždy je 
co zlepšovat. A tady se dostá-
váme k tomu, k čemu vlastně 
pastorační radu máme. Ono 

nejde zdaleka jen o to něco vy-
myslet či poradit panu faráři, 
ale ve většině případů to zna-
mená vymyslet, naplánovat a 
zajistit uskutečnění, tzn. za-
jistit další ochotné lidičky, aby 
vše bylo dotaženo do konce. 
A to stojí poměrně dost úsilí. 
Proto přejeme nové radě nejen 
prima nápady, ale také hodně 
sil je realizovat. Aby tak pas-
torační rada byla opravdu tím, 
čím má být – pomocnou rukou 
faráře, který coby dobrý pastýř 
bdí nad svěřenými ovečkami. 
Alea iacta est – Kostky jsou 
vrženy. God save the Queen! 
– Bůh ochraňuj královnu 
(i nás)! Vyplouváme s námoř-
nickým AHOJ! – Ad honorem 
Jesu! – Ke cti Ježíšově!

-mol-

Nová farní rada je na světě
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Je čas Dušiček, víš co jsou 
odpustky?

Dominika ČECHOVÁ
Odpustek v období dušiček zís-
ká žijící katolík pro duše v očist-
ci, pokud splní určité podmínky. 
Znamená to odpuštění hříchů a 
provinění, které daná duše má. 

Kryštof KINTR
Vnímám je jako takový sebezá-
por, který má k Bohu přiblížit 
nejen mne, ale i ostatní, kteří to 
za svého života nezvládli úplně 
nejlíp. Je to úkon křesťanské 
lásky a navíc tak trochu i kolegi-
ality. Vždyť i my jsme hříšníci a 
budeme také možná potřebovat, 
aby se za nás někdo přimluvil. 

Ondřej SOJKA
Odpustky vznikly od slova 
odpouštět. Snažíme se je získat 
pro to, abychom odčinili naše 
hříchy. Ale zároveň v této době 
myslíme na naše zemřelé, kteří 
tady na zemi již své provinění 
napravit nemohou. Jedno z 
pravidel pro získání odpustků je 
přijít ke zpovědi. 

Anežka HLADILOVÁ
Odpustky jsou prominutí čas-
ných trestů před Bohem za 
hříchy, které už byly odpuštěny. 
Je to odpuštění, které může ná-
ležitě připravený věřící obdržet 
prostřednictvím církve. Podle 
toho odpouštějí-li všechny čas-
né tresty, nebo jen část, rozlišují 
se odpustky na úplné a částečné. 
K tomu, aby byl někdo způso-
bilý získat odpustky, musí být 
pokřtěný, neexkomunikovaný 
a ve stavu milosti. K tomu, 
aby způsobilý člověk odpustky 
získal, musí mít úmysl je získat 
a musí splnit uložené skutky v 
předepsané době a stanoveným 
způsobem. 

Kateřina HLADILOVÁ
Odpustky. Mám k nim speciál-
ní připomínku. Když se řekne 
odpustky, myslím, že se hodně 
lidem, asi spíš nevěřícím, vy-
baví, jak jsme se učili, že si je 
lidé kupovali za peníze. Takže 
by se buď mělo změnit, jak nás 
to učí ve škole, nebo bych to 
přejmenovala, aby se to neza-
měňovalo. 

Vít OLŠAN
Možnost získat odpuštění špat-
ných hříchů zemřelých.

Milena VÁLKOVÁ
S odpustky se potkáváme již 
mnohem dříve, a to hlavně v 
pozdním středověku. Církev 
si za odpustky účtovala různé 

poplatky. Znamenalo to, že 
za peníze si můžeme koupit 
čistou duši bez hříchů, trestů 
a nešvarů. Církev si díky takto 
vydělaným penězům žila v bla-
hobytu a kupovala si pozemky 
a statky. Jak vůbec tohle mohlo 
fungovat? Vždyť aby se člověk 
zbavil hříchů, laicky řečeno, 

neboli aby mu Bůh hříchy 
odpustil, je zapotřebí věřit v 
Boha. To, že se vyzpovídáme 
z hříchů u kněze neznamená, 
že je vše v pořádku. Modlit-
ba také není vše. Myslím si, 
že nejdůležitější je si chybu 
(hřích) uvědomit a u toho věřit 
v Boha, poté můžu prosit o 

Ptáte se? Odpovídáme 
Marie, nebo Marta? Která byla lepší...?
Kdo jsou tyto dvě ženy a jak 
chápat Ježíšova slova při jeho 
návštěvě v jejich domě (Lk 10, 
38-42)? Jen pro připomenutí. 
Ježíš přichází do vesnice zvané 
Betanie k sestrám jménem Marie 
a Marta. Marta se stará o obsluhu 
vzácného hosta, Marie naopak 
usedne u Ježíšových nohou a na-
slouchá mu. Marta je nespokoje-
ná, protože pracuje, kdežto Marie 
se podle její představy vyhnula 
povinnosti hostitelky. Na to Ježíš 
reaguje slovy, ve kterých Martě 
sděluje, že Marie si vybrala lépe, 
když mu naslouchá.

Nedříve Marta! Marta se 
zhostí úkolu uctít vzácného 
hosta, kterým je Ježíš, tak, že 
snáší, co je v domácnosti nejlep-
šího, aby se host cítil spokojeně a 
dobře. Je třeba vědět, že pohos-
tinnost v židovské kultuře hrála 
důležitou roli. Host byl jako člen 
domácnosti a požíval stejných 
práv jako plnoprávný člen rodi-
ny, ba co víc, byl pod ochranou 
hostitele a bylo otázkou cti ho 

nejen pohostit, ale udělat vše pro 
něj. Není tedy zvláštní, že Marta 
se ujala tohoto úkolu a dělala 
vše, aby naplnila svou povinnost 
hostitele.

Marie byla pravděpodobně 
mladší. Méně zkušená a také „ja-
koby nezatížená“ tradicemi. Pro 
ni je důležitý host a tudíž v centru 
její pozornosti stojí Ježíšova oso-
ba a jeho slova. Tradice, pokud 
ztrácí ze zřetele svou podstatu, 
stává se zbytečnou a zatěžuje 
člověka.

Marta i Marie naplňují svůj 
úkol hostitele, a to každá jiným 
způsobem. V čem je ale podle 
Ježíše Mariin postoj lepší než 
Marty? Marie klade do centra 
své pozornosti a tedy i svého 
srdce Ježíše. Naproti tomu Marta 
klade do středu pozornosti péči o 
hosta. Ježíš a jeho přítomnost je 
až na druhém místě. Ani jeden 
postoj není špatně. Oba vyjad-
řují vztah, ale ten první plnějším 
způsobem.

Obojí má svou váhu. Péče a 

starost o hosta je důležitá protože 
jí vyjadřujeme, že nám na něm 
záleží. Na druhou stranu. Kvůli 
komu anebo čemu vlastně host 
přišel? Asi ne kvůli tomu, aby se 
najedl a napil, ale aby strávil čas 
s námi v naší přítomnosti. Jídlo i 
pití je prostředkem společenství, 
nikoliv jeho cílem. Tak jako je 
prostředkem k životu a nikoliv 
jeho cílem. Tak si Marie vybrala 
lepší úděl, a tím je žít s Kristem, 
kdežto Marta žije pro Krista. Žít 
s ním a žít pro něho může být 
někdy nebetyčný rozdíl. Žijeme-
-li pro něho, můžeme mu někdy 
dávat to, o co vlastně ani nestojí, 
a nedávat mu to, co chce. Nao-
pak když žijeme s ním, víme, co 
chce, a tak mu to můžeme daro-
vat. Bůh nepotřebuje, abychom 
žili pro něho, jako bychom mu 
mohli něco dát, když všechno, 
co máme, je od něho. On chce, 
abychom žili s ním, protože On 
nám chce dát všechno a tím je 
On sám.

P. Petr Košulič

Vážení přátelé, před prázdni-
nami jste byli informování, že 
je naplánována úprava interi-
éru kostela v Kunštátě. Podle 
harmonogramu, který byl 
předložen, měly být návrhy 
představeny farnosti a některé 
věci již hotové. Do června se 
nám podařilo plán dodržet, a 
to tak, že jsme příslušné návr-
hy předložili liturgické komisi 
Brněnského biskupství, která 
je pověřena aby řešila právě 
otázky spojené s úpravami 
liturgického prostoru, kterým 
kostel bezesporu je. Příslušná 
komise složená z odborníků 
a kněží měla v určitém čase 

připomínkovat předložené ná-
vrhy. Bohužel k tomu během 
letních prázdnin nedošlo a li-
turgická komise se návrhy sice 
zabývala, ale ke konzultaci 
s navrhovatelem (MgA. Mar-
tin Findeis) a s představiteli 
farnosti (farář a ERF) dorazila 
až v druhé polovině měsíce 
října. Jednání, které proběhlo 
v pátek 19. října, nakonec 
nepřineslo žádné konkrétní 
výsledky krom podnětů pro 
architekta, který podle nich 
přepracuje stávající návrhy. Ty 
by měly být v letošním roce 
dokončeny, znovu předloženy 
komisi, a dá-li Pán, schvále-

ny. Tím by proběhlo základní 
kolo jednání. Souběžně bu-
deme jednat i s památkovým 
úřadem. Ten se bude vyjadřo-
vat v následujících měsících. 
Ovšem je třeba vědět, že plán, 
který jsem nastínil, je hodně 
závislý na mnoha lidech, a 
tím pádem se může snadno 
změnit. 

Přátelé, tolik k plánované 
úpravě liturgického prostoru 
v kostele sv. Stanislava v Kun-
štátě. Průběžně vás budeme 
informovat o dalších krocích, 
které budou snad úspěšně re-
alizovány.

P. Petr Košulič

Nový oltář v kostele letos nebude
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Farnost má nového syna. Seznamte se, prosím!
Na jaře letošního roku jsme 
obdrželi zprávu z Arcidiecézní 
charity Praha o tom, že naše 
adoptované dítě Itikela Jyothi 
ukončila svou účast v progra-
mu Adopce na dálku. Důvodů 
pro ukončení bylo několik. 
Itikela plánuje najít si práci a 
založit rodinu. Další případné 
studium pak bude hradit ro-
dina. Itikela se učila dobře a 
krásně zpívá. Navštěvuje kos-
telní sbor v jejich farnosti. 

Chtěla bych touto cestou 
z celého srdce poděkovat všem 
dárcům Adopce na dálku, že 
díky naší podpoře mohlo jedno 
dítě dosáhnout vzdělání v je-
jich zeměpisných šířkách, kde 
negramotnost není výjimkou.

Dali jste dítěti šanci postavit 
svůj život na pevných zákla-
dech a přispěli jste k tomu, že 
šanci na změnu k lepšímu má 
i celá jedna lidská komunita. 
Bohu díky! 

Ale my jsme se rozhodli 
pomáhat dál. Seznamte se, 
prosím, s naším novým adop-
tivním synem. Jmenuje se 
Norbert Eriga, je z Ugandy a 
je mu téměř osm let – narozen 
6. ledna 2011 a je  katolického 
vyznání. Tatínek mu zemřel a 
Norbert má ještě tři další sou-
rozence. Bydlí s maminkou, 
která pracuje jako námezdní 
dělnice na farmě. Norbert je 
veselý, upovídaný chlapec, 
tvrdě pracuje a nebojí se ma-

nuální práce – zametá, chodí 
pro vodu. Školu má rád, chodí 
do první třídy a má rád anglič-
tinu. Učí se dobře. Rád by se 
stal automechanikem, k jeho 
koníčkům patří fotbal. Roční 
příspěvek na jeho vzdělání je 
sedm tisíc korun. Pevně věřím, 
že letošní výroba adventních 
věnečků podpoří Norberta a 
jeho vzdělání. A také doufám, 
že se vám náš nový adoptivní 
syn líbí!

Pokud byste se chtěli do-
zvědět více, vše si můžete 
přečíst na nástěnce v předsíni 
našeho farního kostela. Je tam 
i Norbertova fotografie a další 
informace o něm i Itikele.

Míla Čechová

V měsíci září oslavil své první 
narozeniny Fond na podporu 
kněží a pastorace brněnské 
diecéze – PULS. Během prv-
ního roku života se velká ro-
dina malých dárců rozrůstala 
a měla k světu. Dorostla do 
počtu více než 2.100 donátorů 
z téměř tří set farností. O její 
chuti k životu svědčí také i 
více než 5,7 milionu korun, 
které donátoři do fondu da-
rovali. 

 V kunštátské farnosti se do 
této velké rodiny malých dárců 
přihlásilo již třiačtyřicet doná-
torů. Pokud zatím nejste doná-
tory a máte chuť svým darem 
podporovat kněze a život v na-
ší diecézi, můžete se přihlásit 
na stránkách fond.biskupst-
vi.cz nebo pomocí přihlášky, 
která je vzadu v kostele na 
stolečku. Pokud pro vás není 
ani jedna z možností dostupná 
a přesto chcete přispět, můžete 
oslovit  kontaktní osobu PUL-
Su, kterou je pro naši farnost 
Vladimír Olšan.  Je možné 
mu dary odevzdat a on zařídí 
jejich přeposlání. 

Každá  farnost má stanove-
ný určitý obnos  peněz, který 
musí do fondu za rok odvést. 

Příspěvky jednotlivých dárců 
a každoroční zářijová sbírka, 
určená přímo na podporu fon-
du, se od povinného příspěvku 
farnosti odečítají.  V našem 
konkrétním případě byl pro 
rok 2018 stanoven příspěvek 
ve výši 87.590 korun. Ke 
konci října jsme jako farníci 

jednotlivci darovali už 77.945 
korun. Sbírka určená na pod-
poru fondu vynesla asi 22.000 
korun.  Pokud dary donátorů 
přesáhnou stanovenou výši 
příspěvku farnosti, budou 
automaticky započítávány do 
následujícího roku. Což také 
znamená, že veškeré pení-
ze vybrané na neúčelových 
sbírkách v kostele, zůstávají 
ve farnosti. Že naše farnost 
opravdu PULSuje,  se můžete 

přesvědčit i  v naší kavárně, 
kde se objevily nové hrníčky 
s logem fondu. Za jejich výro-
bu posíláme velké díky. 

Mnohokráte děkujeme 
všem dobrodincům, dárcům a 
donátorům, a vás ostatní pro-
síme o připojení. Lidé ochotní 
se zapojit do života diecéze, a 
to třeba i prostřednictvím fi-
nanční podpory, jsou cennější 
než dary samotné. Ochota stát 
se donátorem, je především 
gestem, kterým dávám najevo, 
že mi záleží na budoucnosti 
církve.

Více o tom, jak se PULSu 
dařilo naplňovat úkol, který 
mu byl svěřen, a sice  podpo-
rovat kněze, farnosti a diecézi, 
se můžete dočíst ve zpravodaji 
ImPULSy Brněnské diecéze, 
který je k dispozici v našem 
kostele. Čím žije PULS aktu-
álně, jak se rozrůstá, aktuální 
výši darů donátorů a mno-
ho jiného najdete na https:
//fond.biskupstvi.cz. Rovněž 
můžete sledovat krátké repor-
táže z života PULSu na jeho 
facebookovém profilu a You-
tube kanálu.

Helena Videmanová 
s přispěním P. Pavla Kafky

Kunštát je pro fond PULS oporou. Noví donátoři vítáni

V kunštátské farnosti 
se do této velké rodiny 

malých dárců přihlásilo 
již třiačtyřicet donáto-
rů. Pokud zatím nejste 
donátory a máte chuť 

svým darem podporovat 
kněze a život v naší die-

cézi, můžete se přihlásit .

odpuštění skrz modlitbu. Proto 
si myslím, že odpustek jako 
takový by určitě neměl být. Za 
naše hříchy se bude v očistci 
rozhodovat, jak dlouho bude 
naše duše v očistci, než bude 
čistá a bez hříchů. 

Vít LÍKAŘ
Přesnou odpověď na tuhle otáz-
ku jsme slyšeli od otce Petra. 
Ale ještě jednou, kdo nedával 
pozor. Odpustky v době dušiček 
jsou pro duše v očistci. Kdo má 
v sobě alespoň trochu nesobec-
kosti, umožní nějaké zbloudilé 
duši, co se dostala do očistce, 
ocitnout se v Božím království. 

Klára PAŘÍZKOVÁ
Odpustky jsou takzvané odpuš-
tění, které může věřící získat 
prostřednictvím církve. Roz-
lišujeme je na dva typy: úplné 
nebo částečné. Plnomocný (úpl-
ný) odpustek můžeme získat jen 
jednou denně, naproti tomu čás-
tečný odpustek můžeme získat 
vícekrát za den. Každý věřící 
může získat odpustky buď pro 
sebe nebo pro zemřelé v očistci 
na způsob přímluvy. 

Vít SUCHOMEL 
Odpustky (latinsky indulgen-
tiae) jsou prominutí časných 
trestů před Bohem za hříchy, 
jejichž vina a s ní související 
věčné tresty již byly odpuštěny. 
Je to odpuštění, které může ná-
ležitě připravený věřící obdržet 
prostřednictvím církve. Podle 
toho odpouštějí-li všechny čas-
né tresty, nebo jen část, rozlišují 
se odpustky na úplné a částečné. 
Každý věřící přitom může získat 
tyto odpustky buď sám pro sebe, 
nebo pro zemřelé na způsob 
přímluvy. Udělení částečného 
odpustku se již dnes neoznačuje 
dny nebo roky, ale znamená, že 
věřící který s kajícím srdcem 
vykoná skutek obdaření částeč-
ným odpustkem, dostane z moci 
církve navíc stejný díl odpuštění 
časného trestu, který již dosáhl 
samotným tímto činem.  

Aneta SOJKOVÁ
Odpustky slouží ke smazání 
trestů za hříchy. Získáváme je 
pro duše v očistci tak, že spl-
níme přesné podmínky dané 
papežem.  

připravil Václav Líkař
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 co nás čeká
KNĚZ MIMO FARNOST

11.–17. listopadu

SVATOHUBERTSKÁ 
MŠE SVATÁ

sobota 17. listopadu, 17 hodin 
srdečně zvou Kongregace 

sester Těšitelek BSJ, 
společnost Inés 

a Farnost Kunštát

Naším úkolem není jen žít 
podle evangelia, ale také o něm 
svědčit. Jednou z možností, jak 
tento úkol naplnit je podpora 
„Papežského misijního díla“ 
(PMD). Radostná zvěst musí 
být vždycky doprovázená kon-
krétní a účinnou pomocí, jinak 
ztrácí věrohodnost – víra bez 
skutků je mrtvá. Proto každou 
třetí neděli v říjnu proběhne 
v kostele sbírka na projekty, 
které pomáhají budovat školy, 
sirotčince, nemocnice nebo kos-
tely v místech, kde tato zařízení 
chybí. Je to další rozměr toho, 
že se křesťané navzájem pod-
porují a směřují pomoc i mimo 
věřící komunitu. Letos se u nás 
v kostele vybralo patnáct tisíc 
korun, které poputují na konto 
PMD. Ale pomoc nemusí být 
jen finanční – někdo se zapojí 
modlitbou, jiný službou, třetí 
pomocí, čvrtý svou tvořivostí... 
a nemusí to být vždycky jen 
v zahraničních projektech.

Čtvrtá zmíněná oblast po-
moci dostala prostor o misijní 
neděli odpoledne na faře. Nej-
dřív v klubovně, kde se sešlo 
asi patnáct dětí, aby společně 
vyslechly něco o misijích, pro-
jektu „Mary’s Meals“ (sbírka 
na podporu stravování dětí 
ve školách tam, kde je jídla 
zoufale málo) a také vyrobily 
něco pěkného na podporu far-
ního dobrého díla v programu 
„Adopce na dálku“. Naše far-
nost podporovala dlouhodobě 
svým finančním příspěvkem 
vzdělání dvou indických dětí 
– Raviarmy a Meghanny. 
Ravivarma už školu ukončil, 
takže bude na nové pastorační 
farní radě, aby rozhodla, jestli 
budeme podporovat někoho 
dalšího, kdo by se jinak do ško-
ly nedostal.

Naše děti na faře tvořily 
vánoční ozdoby, velice origi-
nální vánoční přání a svícínky. 
Všechny drobnosti budou slou-

žit jako odměna pro dobrovolné 
dárce, kteří se na první neděli 
adventní rozhodnou podpořit 
farností adoptované děti právě 
tímhle způsobem. 

Dospělí se sešli později 
v malém počtu ve farní kavár-
ně, kde byl na programu nový 
misijní film „Filipínské ragby 
– hra o život“. Svědectví o 
životě v zemi, kde převážná 
část obyvatel žije pod hranicí 
chudoby a na ulici musí přeží-
vat bez pomoci velké množství 
dětí. Film natočil a sestříhal 
Martin Rýznar, který se pravi-
delně misijních cest se zástupci 
PMD účastní. 

Ačkoliv nám mohou být 
PMD či jiné charitativní pro-
jekty v cizích zemích vzdále-
né, neměly by nás nechávat 
lhostejnými. Je to stejné jako 
s Tříkrálovou sbírkou – nikdo 
z nás neví, kdy budeme pomoc 
druhých také potřebovat… 

-ik-

Misijní neděle 21. října

VÝROBA DEKORACÍ, 
VĚNEČKŮ A OZDOB 
z přírodních materiálů 

na misijní jarmark

sobota 24. listopadu
 od 10:00, fara Sebranice

MISIJNÍ JARMARK
na podporu programu 

Adopce na dálku

neděle 25. listopadu
 po mši sv. u kostela

Svařené víno, drobné 
občerstvení ...

TICHÁ ADORACE
V SEBRANICÍCH

pátek 9. listopadu od 19:00
 pátek 7. prosince od 19:00

ši Kristu (Vánoce, Velikonoce a 
další) a také konkrétní světce a 
jejich životy (svátky a památky 
svatých), které v něm docházejí 
naplnění. On je dokonalým ob-
razem Otce a také dokonalým 
člověkem. V sobě spojuje Boží 
svatost a lidskou křehkost, a tak 
tvoří světce a světice všech dob, 

jazyků a národů. A právě proto 
je svátek Ježíše Krista, Krále 
celého světa, vlastně vyvrcho-
lením naší snahy o svatost, 
protože tak naplňuje Boží plán 
spásy v jednom každém z nás 
skrze připodobnění Ježíši Kris-
tu. Bratři a sestry, buďte svatí, 
protože náš Otce je svatý.

 P. Petr Košulič

DOKONČENÍ Z 1. STRANY

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA 
KRÁLE CELÉHO SVĚTA

neděle 25. listopadu
Poslední neděle 

liturgického mezidobí.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
neděle 2. prosince 

Při všech mších sv. žehnání 
adventních věnců.

VZDĚLÁVACÍ ADVENTNÍ 
VEČERY 2018

neděle 2., 9. a 16.prosince
Program

16:30 nešpory; 
17:00 katecheze na témata 

liturgie.
 V adventu nebudou úterní 

setkání nad Písmem sv.

MODLITBY 
RODIČŮ

konané každý čtvrteční 
večer  v kostele 
sv. Stanislava 

od listopadu začínaní
v 19:00.

MISIJNÍ TVOŘENÍ NA FAŘE. FOTO: Marek Lepka


