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Milé sestry, milí bratři,
všechny vás srdečně zdravím

prostřednictvím těchto řádků, zvláště vás,
kteří pro své stáří či nemoci nemůžete při-
cházet na pravidelné slavení bohoslužeb.
Děkuji, že i přesto své těžkosti a modlitby
nabízíte Pánu za naši farní rodinu.

Advent
První nedělí adventní začínáme nový

liturgický rok s obavami v pohnuté době
i očekáváním, že nás Bůh neopustí.
Abychom se mohli více vložit do jeho milu-
jící i milosrdné náruče, využijme všeho, co
nám tento čas obnovy nabízí. Trpělivě oče-
kávejme vánoční čas a využijme, i přes
všechny snahy připravit krásné Vánoce
svým nejbližším, čas ztišení a usebrání.
Scházejme se ke společné modlitbě nejen
u adventního věnce.

Roráty
Zvláště s dětmi přicházejme na roráty.

Tyto zahájíme v pátek 2. prosince 2022 ve
farním kostele a budeme pokračovat kaž-
dý pátek večer a sobotu ráno. Po sobotní
mši svaté jsou děti zvány na společnou sní-
dani na farní domeček. Sraz na každé rorá-
ty v čas mše svaté u dveří kostela s lampič-
kami. Při rorátech budeme opět „putovat
v čase“. Vše potřebné dostanou děti při
prvních rorátech.
V Míkovicích jsou všechny děti zvány na

průvod s lampičkami na začátku každé
čtvrteční mše svaté.

Rok s Božím slovem
Papež František přesunul Den Bible na

3. neděli v mezidobí. Ta bude 22. ledna
2023. Tentokrát se ho pokusíme prožít

slavnostněji a s dalším do-
provodným programem. Ale
nejen v tento den, přijměme
Boží slovo jako průvodce kaž-
dého dne. Vždyť jde o slovo,
které nás vede, oživuje, napo-
míná i povzbuzuje. Ježíš
k nám touto cestou promlou-
vá. Ať tedy při bohoslužbách,
ve společenstvích či doma
v soukromí, mějme srdce
otevřené.

Prosba o požehnání
Nezapomínejme přijímat

Boží požehnání a také ho vy-
prošovat. Více o tom v rubrice
Liturgie našeho života. Nej-
větší Boží milosti pramení ze

Výzvy, úkoly, informace
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samotného slavení mše svaté. Bude-
me opět zapisovat úmysly pro první
pololetí příštího roku (ve středu 14.
prosince). Často myslíme na naše ze-
mřelé a je to dobře. Nezapomínejme
ale také na živé. Prosit touto cestou
za sebe, například u příležitosti naro-
zenin, rodiče za děti, kmotři za své
kmotřence apod.

Biřmování
Jak už jsem psal v minulém čísle,

čeká nás v příštím roce zahájení pří-
pravy na svátost biřmování. Již nyní
prosím všechny, aby se za budoucí
biřmovance modlili. Aby se našel
dostatečný počet k otevření skupiny,
aby se dotyční rozhodli tento čas po-
ctivě využít a dovolili Duchu Svatému
ve svém životě působit. Nakonec,
svátost biřmování ve farnosti je něco
jako duchovní obnova celého farního
společenství. Vyprosme si úrodnou
půdu.

Návštěvy nemocných
Touto cestou také prosím o nahlá-

šení těch nemocných, které
nenavštěvuji pravidelně, ale rádi by
se duchovně připravili na svátky Kris-
tova narození. Zapište je v sakristii do
neděle 11. prosince 2022.
Kéž tento adventní čas a Vánoce

pohnou naším srdcem, abychom vy-
kročili do nového roku provázeni
Ježíšem. To všem přeji a vyprošuji
spolu s celou redakční radou.

P. Ladislav

Na fotografii oltářní obraz kaple Tiché
noci v Oberndorfu, Rakousko

Jesličky nám říkají,
že Bůh se nikdy nevnucuje silou.
Z jesliček k nám promlouvá Boží něha.
Nazíráme v nich Boží milosrdenství,
které se stalo tělem,
aby pohnulo naším srdcem.

papež František



Nedávno jsme oslavili sv. Cecílii, patronku všech hu-
debníků, a při slavnosti Ježíše Krista Krále prosili mimo
jiné za všechny naše zpěváky a hudebníky. Rádi bychom
touto cestou představili všechny naše scholy. Jsou totiž
čtyři.

MINIschola
Tou nejmladší scholou co do věku samotných zpěváků je

Minischola. Do tohoto společenství se mohou zapojit všichni
kluci a holky zvláště z prvního stupně. Přijít mohou i před-
školáci. Scházejí se každý sudý pátek ke zkoušce v 17.00
hodin na farním domečku. Pak zpívají na mši svaté pro děti
v 18.00 hodin. Zájemci se můžete přihlásit u Karolíny
Šilhavíkové.

Mikulas
Druhou scholou, která hraje a zpívá při mších svatých pro děti v liché pátky,

jeMikulas. Tato schola zve všechny z druhého stupně a starší. Schází se
ke zkoušce v 17.00 hodin na farním domečku. Někdy i dříve.
Kromě hudby chtějí také tvořit, hrát hry a společně se
modlit. Do tohoto společenství se můžete hlásit
u paní Evy Fridrichové.

Schola Kunovice
Nejstarší scholou, která již řadu let doprovází hlavně nedělní liturgii, je Schola Kunovi-

ce. I tady se můžete zapojit. Stačí kontaktovat paní Marii Trojkovou.

Schola od sv. Anežky
Čtvrtou scholou jsou zpěváci a hudebníci, děti i dospělí

z Míkovic. Nese název Schola od sv. Anežky a hlásit se
můžete u paní Katky Knotové.
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Chvalte ho strunami a flétnou

Všem scholám děkujeme za jejich bohulibou a krásnou službu
a přejeme srdce naplněné radostí z Boží chvály.
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Žehnání Liturgie našeho života
Žehnání je svolávání dobra, které je větší

než já, které sám nejsem schopen vytvořit
ani ovlivnit. Jde o dovolávání se Boha
a svolávání jeho pomoci pro nějakého
člověka, skupinu lidí, obec…A to je velmi
důležité.
Žehnání na druhou stranu není něco,

čeho se dá nabrat do zásoby, co se dá
uskladnit na horší časy. Proto je třeba
v žehnání neustávat. Denně se mu vy-
stavovat. Žehnání obohacuje nejen toho,
komu žehnám, ale i žehnajícího.
Je požehnání kněze, které přijímáme

v kostele, při bohoslužbách nebo při
konkrétních příležitostech. V Benedikcio-
nálu (obřady žehnání) nalezneme žehnání
při nejrůznějších příležitostech. Neměli
bychom zapomínat na možnost žehnání

při zásnubách, žehnání domu, bytu, žeh-
nání při výročí svatby, žehnání předmětů či
dopravních prostředků. Zvláště u toho po-
sledního nás může napadnout: „Co se
vlastně žehná, motor, brzdy nebo sou-
částky?“ Žehnání se vždy svolává pro
člověka, tedy uživatele domu, auta nebo
i růžence. Proto je nanejvýš vhodné, aby
byl dotyčný žehnání přítomen. Ne vždy je
to ovšemmožné.
Žehnat má ale také každý z nás. Jeden

druhému, slovy, křížkem na čelo. Zvláštní
právo a povinnost mají rodiče, kteří žehna-
jí svým dětem (večer před spaním, před
cestou do školy atp.). Nenahrazují tím
požehnání kněze, ale jejich požehnání je
nenahraditelné. Nezapomínejme na to.

P. Ladislav
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U papeže Františka
Letošní Vánoce budou už desátými,

které můžeme prožít spolu s papežem
Františkem – papežem, který nám při-
pomíná, že Vánoce jsou svátky naděje
a něhy: „Bůh, který se s námi setkává,
nám říká dvě věci. První je: Mějte nadě-
ji. Bůh vždy otevírá dveře, nikdy je ne-
zavírá. Je tatínkem, který nám otevírá
dveře. Druhé je: Nebojte se něhy.“

Nechme se v letošním adventu inspi-
rovat ještě dalšími texty Svatého otce a,
jak on sám prosí, nezapomínejme se za
něho modlit.
„Jednoduchým a prostým způsobem

přípravy na Vánoce je strojení jesliček.
Jesličky jsou ‚jakýmsi živým evangeli-

em‘. Vnášejí evangelium na místa, ve kte-
rých se žije: do domovů, do škol, na pra-
coviště a místa, kde se setkávají lidé, do
nemocnic a pečovatelských domů, do vě-
zení a na náměstí. Tam, kde žijeme, nám
připomínají jednu podstatnou skutečnost,
že totiž Bůh nezůstal neviditelným v nebi,
ale přišel na Zem, stal se člověkem, dítě-
tem. Strojení jesliček je oslavou Boží
blízkosti. Bůh je vždycky svému lidu
nablízku, ale když se narodil, byl nejblíž.
Strojení jesliček je oslava Boží blízkosti,
znovuobjevení reality Boha, živého a hma-
tatelného. Bůh není vzdálený pán nebo
netečný soudce, nýbrž pokorná Láska, se-
stupující až k nám. Dítě v jeslích nám pře-
dává něhu. Některé figurky ztvárňují
Ježíška s otevřenou náručí, což znamená,
že Bůh přišel obejmout naše lidství. Je
proto krásné stanout před jesličkami, svě-
řovat se Pánu života, mluvit s Ním o lidech

a situacích, jež nám leží na srdci, bilan-
covat s Ním rok, který se chýlí ke konci,
a sdílet očekávání a starosti.
Vedle Ježíše vidíme Marii a Josefa. Mů-

žeme si představovat, co si mysleli a cítili
při narození Dítěte v chudobě: radost, ale
také údiv. A můžeme také pozvat Svatou
Rodinu k sobě domů, kde prožíváme ra-
dosti a starosti, probouzíme se, jíme a spí-
me, v blízkosti svých nejdražších. Jesličky
jsou domácím evangeliem. Slovo jeslič-
ky znamená doslova „krmelec“, město Bet-
lém pak znamená „dům chleba“. Krmelec
a dům chleba. Jesličky, které strojíme
doma, kde společně jíme a vzájemně se
vnímáme, nám připomínají, že Ježíš je
pokrmem, chlebem života (srov. Jan 6,34).



On živí naši lásku. On
dává našim rodinám
sílu na další cestu
a k odpouštění.

Jesličky nám na-
bízejí další životní
ponaučení. Upro-
střed občasné uspě-
chanosti dneška jsou
pozváním ke
kontemplaci. Připo-
mínají nám, že je dů-
ležité se zastavit. Ne-
boť jedině umíme-li
se usebrat, můžeme
obdržet to, na čem
v životě záleží. Jedině
ponecháme-li povyk světa venku, popřeje-
me sluchu Bohu, který mluví mlčky. Jeslič-
ky jsou aktuální, jsou aktualitou každé
rodiny. Dostal jsem obrázek speciálních
jesliček, nazvaných ‚Nechme odpočinout
maminku‘. Byla na něm spící Maria
a Josef, který uspával Ježíška. Mnozí z vás,
manželé a manželky, prožíváte noc s dítě-
tem, které pláče a pláče... ‚Nechte odpoči-
nout maminku‘ – to je výraz rodinné
a manželské něhy.
Jesličky jsou aktuální více než kdy dříve

ve světě, kde se vyrábějí zbraně a obrazy
násilí pronikají do očí a srdcí. Jesličky
jsou naopak rukodělným obrazem
pokoje. Proto jsou živým evangeliem.
Drazí bratři a sestry, z jesliček se může-

me poučit o samotného smyslu života.
Vidíme každodenní scény, pastýře s ovce-
mi, kováře kující železo, mlynáře připravu-
jící mouku na chléb, často se také objevují
krajiny a situace našich regionů. To je

správné, protože jesličky nám připomínají,
že Ježíš přichází do našeho konkrétního
života. A to je důležité: vždycky chystat jes-
ličky doma, protože připomínají, že Bůh
přišel k nám, narodil se nám, provází nás
životem, je člověkem jako my, stal se
člověkem jako my. Žádný den v životě
nejsme sami. On přebývá s námi. Nemění
věci magicky, ale pokud Jej přijímáme,
může změnit všechno. Přeji vám tedy, aby
strojení jesliček bylo příležitostí, jak pozvat
Ježíše do svého života. Když chystáme
doma jesličky, jako bychom otevírali dveře
a říkali: „Vejdi, Ježíši!“. Toto pozvání je tedy
konkretizace blízkosti, aby Ježíš vstoupil
do našeho života, protože přebývá-li v na-
šem životě, život se obrozuje. A rodí-li se
život znovu, jsou opravdu Vánoce. Přeji
všem požehnané Vánoce!“

podle Vatican News
zpracovala Stanislava Fojtová
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Modlitební společenství
„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“

(Mt 18,20). Všichni známe tento Ježíšův příslib, a proto víme, jak je důležité se
společně setkávat k modlitbě. Na prvním místě je vždy setkání kolem oltáře
v kostele, při mši svaté. Vedle toho se pak scházíme ve svých rodinách, se svými
vrstevníky, přáteli či jinými, abychom si vzájemně naslouchali, povzbuzovali se
a hlavně – mluvili s Bohem.
Oslovili jsme proto všechna modlitební společenství v naší farnosti, aby mohl

vzniknout jakýsi přehled, kdo se jak schází, kam bych se eventuelně mohl zapojit i já.
Modlitby matek (vedoucí skupinky Zuzana Vaňková)
Modlitby matek (vedoucí skupinky Eva Ertlová)
Modlitby matek (vedoucí skupinky Marie Lhotová)
Modlitby otců (vedoucí skupinky Miroslav Hanáček)
Společenství rodin (vedoucí skupinky manželé Ertlovi)
Společenství živého růžence (moderátor Alena Poncarová, toto společenství se sice

neschází osobně, ale každý na svém místě se denně zapojí k modlitbě desátku růžence,
pravidelně je možnost se setkat při mši svaté za živé a zemřelé členy tohoto společenství)

Eucharistická hodina (přihlásit se můžete u pana faráře, z přání otce arcibiskupa Jana
Graubnera vzniklo v roce 2015 společenství, které spojuje adorace a služba bližnímu)

Ministranti (vedoucí Vojtěch Ertl a Martin Hanáček, tito služebníci jsou také společen-
stvím, které se pravidelně schází k modlitbě, vzdělávání i hrám)

Schola Mikulas (všechny scholy jsou svým způsobem společenstvím, tato schola však
chce být společenstvím zvláště pro mládež)

Večer chval (ke společné modlitbě jsou zváni všichni, setkání probíhají příležitostně)
Zuzana Vaňková
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Naše adoptivní dítě
Již několikátý rok podporuje naše farnost

prostřednictvím projektu Adopce na dálku dí-
venku z Ugandy jménem Babirye Swabulah.
Díky naší finanční podpoře může Babirye
nejen chodit do školy, dostávat studijní mate-
riály a potravinové balíčky, ale má zajištěnou
i zdravotní péči a dostává vánoční dárky. Jak
sama napsala, loňské Vánoce dostala umyva-
dlo a ručník. Byla za to moc šťastná a vděčná,
protože ručník nikdy v životě neměla.
Loňský rok, podobně jako na celém světě,

poznamenala Ugandu pandemie covidu.
Školy musely být uzavřeny a děti vzdělávány
prostřednictvím televize, rádia nebo samo-
studiem. Babirye s ostatními členy rodiny zů-
stala také doma. Všichni dodržovali opatření
– nosili masky a často si myli ruce mýdlem.
Učila se sama nebo s kamarády. S rodinou
pěstovali na zahradě kukuřici, sladké bram-
bory. Babiryemá ráda rýži a různé ovoce (paw
-paw,mango).
V posledním dopise z 3. března 2022 Babi-

rye píše.

Drazí přátelé,
Zdraví Vás Swabulah Babirye. Jak se máte? Je mi dobře a jsem v pořádku.

Právě jsem ve škole.
Školy se znovu otevřely 10. ledna 2022. Škola začíná v 8.00 hodin ráno.

V 10.30 hod. máme přestávku. Mezi 11.00 – 13.00 máme hodinu na oběd.
Ještě nejsem očkovaná, ale ředitel školy nám slíbil, že budeme. Někteří
členové rodiny už jsou naočkovaní.

V Ugandě je deštivé i slunečné počasí. Jaké počasí je ve Vaší zemi?
Přeji Vám úžasné velikonoční svátky.
Vše od Babirye Swabulah
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Milí farníci,
zakoupením výrobků a vánočních pohlednic, které vzniknou při Adventním

tvoření dětí na farním domečku, můžete přispět na naše adoptivní děvčátko.
Děkujeme!

Adventní tvoření bude v sobotu 3. prosince ve 14.00 hodin. Výrobky se bu-
dou nabízet v neděli 4. prosince po mších svatých ve farním kostele.

Martina Halová

Adventní modlitba
Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí.

Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží:
Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím.

Podle sv. Bernarda z Clairvaux
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Nejlepší dárek – Mary’s Meals

Sestry v Drastech

Jestliže nevíte, co darovat le-
tos pod stromeček, máme pro
vás tip na dárek, který udělá ra-
dost všem lidem dobré vůle,
a navíc reálně mění lidské živo-
ty. Hnutí Mary’s Meals pomáhá
už více než dvěma a čtvrt milio-
nu dětí na celém světě. Posky-
tuje jim vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se
mohly lépe soustředit a hodně se toho naučily. To přináší
naději příští generaci a doslova zachraňuje životy. Letos

o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo
i více virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč.
Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý školní rok. Stůl
prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického pou-
kazu na eshopu hnutí Mary’s Meals zde: https://eshop.ma-
rysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu.

Za Mary’s Meals Veronika Miškaříková

Sestry karmelitky nám posílají pozdrav s prosbou o podporu dostavby kláštera
v Drastech. Na straně 12 otiskujeme informace ke sbírce na portálu Donio. Podpořit je
můžete také v našem farním kostele formou zakoupení zdobené svíce z jejich dílny nebo
přímým darem do označené pokladničky.
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Kronika farnosti v liturgickém roce 2021 – 2022
Do společenství církve jsme přijali
Oliver Fornůsek, Štěpán Trubák, Berenika

Anna Hrabicová, Isabell Anna Baná, Eduard
Miškařík, Marian Vaculka, Rozárie Vlachynská,
Karolína Anna Hráčková, Aneta Žáková, Lukáš
Ryba, Saskie Ella Anna Křižanová, Beata Ana-
stázie Leipnerová, David Gärtner

Manželství uzavřeli
Michal Horenský a Veronika Pochylá, Lukáš

Němeček a Martina Hlavačková, David Hrabi-
ca a Petra Svačinová, Martin Pěcha a Eliška Fi-
lípková, Dalibor Nosek a Eva Vlachynská, Vrati-
slav Doležal a Kristýna Častulová, Martin Oha-
rek a Adéla Vintrová, Michal Matoušek a Pavlí-
na Ondrová
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Ke svatému přijímání poprvé přistoupili
Tadeáš Bartoň, Aneta Číhalová, Jiří Fojta Kateřina Fornůsková, Eliáš Jan Fridrich, David

Hlaváč, Tomáš Holuj, Nella Sára Křivánková, Adam Lapčík, Kristýna Lůčná, Filip Omelka,
Roman Sojka, Jiří Šarátek, Simona Šestáková, Tereza Šimíčková, Michael Šmíd, Ema Zlo-
mková

Do Božích rukou jsme odevzdali
Bedřich Autrata, Stanislav Marovič, Vladimír Dočekal, Nataša Marovičová, Marie Šar-

manová, Františka Jedovnická, František Kavka,Marie Dobrůšková, Josef Černý, Jaroslav
Burián, František Bartoš, Josef Havránek, Jaroslav Hráček, Jan Bžatek, Zdenka Suchome-
lová, Josef Škrášek, Ludmila Vícenová, Miroslav Škrášek, Ludmila Skovajsová, František
Bečica, Josef Huspenina, František Ertl, Anna Škrášková, Miroslav Sochorec, Marie
Polášková, Emília Rybnikářová, Lukáš Dirbák, Marie Kalná, Alena Němcová, Vladimír
Šašinka, Metoděj Mikulka, Marie Hanusová, František Trojek, Anna Ryšánková, Antonín
Hanáček, Anna Kaděrová, Josef Fojta, Marie Šlosarová, Antonín Kulhavý, Marie Vítková

Autoři fotografií a ilustrací:
Člověk a víra – Ondřej Mléčka: 7
Ludmila Gabrielová: 8
Veronika Baná: 12
Pavel Ingr: 13
P. Ladislav Kunc: titulní strana, 2, 3, 4, 6, 16

Archív Babirye Swabulah: 9, 10
Archív sester karmelitek: 11, 12
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Program

neděle 27. 11. 1. neděle adventní
16.00 K – 1. adventní koncert

čtvrtek 1. 12.
18.00 M – mše svatá, po mši svaté návštěva sv. Mikuláše

pátek 2. 12.
18.00 K – mše svatá s prvními roráty, po mši svaté návštěva sv. Mikuláše

sobota 3. 12. Sv. Františka Xaverského
7.30 K – mše svatá s druhými roráty a snídaní na farním domečku
14.00 K – Adventní tvoření dětí na farním domečku

středa 7. 12.
18.00 K – mše svatá ze slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvot-

ního hříchu
čtvrtek 8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Doporučený zasvěcený svátek
18.00 M – mše svatá ze slavnosti

středa 14. 12. Sv. Jana od Kříže
18.00 K – mše svatá, poté zapisování úmyslů mší svatých na příští polo-

letí
pondělí 19. 12.

16.00 K – předvánoční svátost smíření (cizí zpovědníci)
18.00 K – mše svatá

sobota 24. 12. Štědrý den
15.00 K – mše svatá pro rodiny s dětmi
21.00 M – mše svatá půlnoční
22.30 K – mše svatá půlnoční

neděle 25. 12. Slavnost Narození Páně
Závazný zasvěcený svátek, začíná oktáv Narození Páně

7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
10.30 K – mše svatá
15.00 K – koledování u jesliček a požehnání
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Program
pondělí 26. 12. Svátek sv. Štěpána

7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
10.30 K – mše svatá

čtvrtek 29. 12. Pátý den v oktávu Narození Páně
17.00 M – mše svatá
18.00 M – Vánoční koncert

sobota 31. 12. Sedmý den v oktávu Narození Páně
Poděkování a prosba o pomoc do nového roku

17.00 K – mše svatá s poděkováním a prosbou o Boží pomoc, rekapitula-
ce uplynulého roku, požehnání

neděle 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Závazný zasvěcený svátek

7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
10.30 K – mše svatá

pátek 6. 1. Slavnost Zjevení Páně
Doporučený zasvěcený svátek

18.00 K – mše svatá ze slavnosti s žehnáním tříkrálovým koledníkům
neděle 8. 1. Svátek Křtu Páně

7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
10.30 K – mše svatá

Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb
a akcí. Ostatní budou sděleny v ohláškách.
K – koná se v Kunovicích, M – koná se v Míkovicích

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Kunovice.
Redakci tvoří Stanislava Fojtová, Petr Hanáček a P. Ladislav Kunc.
Farní časopis Klíč vychází obvykle na 1. neděli postní, na začátku
školního roku a na 1. neděli adventní. Uzávěrka je 14 dní před
vydáním. Příspěvky a komentáře můžete posílat na farní e-mail
(fakunovice@ado.cz). Redakce si vyhrazuje možnost úpravy či zkrácení.
www.farnostkunovice.cz



Fotopříběh: Chudý bohatý

Žebrám.

To jo!

Co tu tak sedíš?

Ty jo. Ty se máš,
to bych chtěl taky umět.

Naučím tě to.

Opravdu nic?
Vždyť umíš hrát
na harmoniku.

Ha, ha.
Ještěže nic takového
dělat nemusím.
Mám vše, co chci.

Inspirováni postavou Dona Bosca vytvořili naši ministranti dva fotopříběhy. Tentokrát
otiskujeme druhý z nich. Režie: Jan Pěcha, fotografie: P. Ladislav Kunc.

Copak se tady děje?

Super, díky!

Tady ten chudák
nic nemá,

tak tady žebrá.

To, co umíme a děláme pro druhé, je naše skutečné bohatství.


