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Fočník V!ilil " čísilo v * ěerveneo 2aa1
co sr pĚ]r o pnÁzonlHÁcH....
. L0uĎíme se s l0uĎÍou

Většina naŠich falníků jiŽ to vi. DosÍal jsenl
llo\i dekler' od srpna již nebLld1l administrátorenl
l'irlnosti L-o(lčla Ialnost bLlde splavovat nový
d1.ho\lli sPlá\ce fal1rosti KcIč P' Petl \\lardecki'
l'loI., b)ch sc chlčl. jcště ]ed]loL| a to na stlánkách
Žilota lalností, lozlollčil 5 farník} z Loučk1,
l. ll ' l'^ ' '' l jlrů' /a '.ei |'.]' Lo pío lllě
tldčlaLi. ji1ll oprarclLl ze srdce děkLrji a také za
doie lrllc rozIotrčcní' Ulčitě lla cIl\ íle ploŽitó \e
lalnL]sti LotlčLa nezaponlel]Ll' Pán Bťrh mi tanl
dol)řlil popl!ó \ Ži!otě ZeŽí1 ladost faláře
/ (j]rlavclré fasád\ kostcla' Pozn.rl jsent nnoho
\7ácnic]) ]idi a stlá\il krásné c1lYíle jak lra faře'
l'd. sc Ye]ll]i líbilo i rným rodičůIll (ted'jiŽ s nirrli
L.trdlr da eko lnéně)' tak Y piilodě (nroc krásné

]lc\ák. 'lloiák. např. Bltldný vlc]l)' Tílllto se
1lrarclčpodoblrč loučínle ise čtenáři Zi\'ota fa.tlostí
7 ill Ilos1i I-oučka Pokud b) \'šak nlčli zájcnt.

|' .llll l'ť|''' '' !.''l''''' '||''|'oi ('l. ) po:cI
\ili'l'ť. .|opl.\il tŽd) i do l-otlč]'). I'arností
\'alašs(ó ]\lcziiíči. I-cšná í Blillk) btldu Ilozatiln
splar ilr at nlldále. lešenÍ v Lešné

OPrarl firsád} kosteIa \ l-cšné poklačLlje. Po
lrrlolll 1rijpla\n!ch pracích l.'šclrí jiŽ stoJí a
\ l]ondč]í Z.rčn. prácc fir'my nl opIavč fasád1.
I)čkLlii \šenl. kdo nálrr jak)lnlo il Způ5obenl

l)lt'7at'l]l l]onláll:llj a prosínl nejcll farrrík} z l-cšnó'
,rb\ slr lllod ilj Za Zdal tolloto t]oŽího díla Svat}
l\1ic taelj arcllandčli orodLrj za n1rsl

. Pavel a Pauel
K raL1osti neie l.-)nl llloji. a e L]lčitě i Všcc ]

1lrlníl.ť nl.Zi ]lárlli 7ůstane ]eŠtč ťok (dá-lj Páll) náš
LalrIan l]l\ťl \1li!nel. \'ěřín]. Že se nlLr LL nás líbí a
l. 5ť jiŽ (1..)stl{ečl)ě obeznánljl s lin. co seboL
lc'. Ži\t]1 lině7c Y nlšich lalrl{]stc.h t'lo5ím našt'
J.lllík}. ab) rladálc prtlsili l)áne Za llá5 Za kněze.
PiesLoŽc L)) tomLL nlělo být. pod]c llázoltl
rr' lrt. '' 'r k 't:' to 'l.'t c c r r'ůz.''
picči\l \ť dltLhé krliZť ]\4o]7íšo\ě (l7 kapito]l,
\ťlš3xŽ]]]

otcc Ila ýc | (farlii)

ale v Lllčitéln slil)slU \šemi, kdo pracují- čas do\oIe-
nich a prázdIill' Čas cllaraktcrizoraný slovy: slunce,
hoD. voda, les

Za 1ílrr Yší r cítílrre kus toho, o čem hovoři Páll
c\angeliU: Pojd'tc nčkan] slÍanotL na optlště|é nlí5to
ilochu siodpočiňte'

^_ejCl. 
o lcllošcní' 7ahá]kLl' ale o legellelaci. t]tLtnotl

ob''-\llJ'lkopo(|'ll ||'' Jl|:l|'Ií'\( í |^l\oje
Je tek dobře, kdyŽ čLo\ěk nlůže týden. čtlllácÍ dllí

nebo nlčsíc odjet' nedélat to. co dčlá celý rok,
odpočí\':l1' pozná\at, proŽi\at nčco společně r krllhLl
piátel, a kdo lllůŽ€ ' t|lči(č tr) loho lrrěl \') užit'

Ale tek jako sc nčkd) i proŽí\'á]lí neděle, jeko dlle
Páně, IllťlŽc dc-qrado\at llir poLrJl.' lolné ríkerld1''
.l,.1t1|li jc,r^. I lo LlLr . z nr r.url|.l pn,irrn i .,

Ilěkd} iod don]ova, lek idoYo]ťná či prázdtr]n)'pokLld

l).'isotl proŽilJ s ['árlctn, nto]rotr klesno t na úlo\eň
honby za ''. nččíl]r. Jedlro rčení říká: ''r1lil r'aničku is

i r'\ -: :..tr,: ,.
po inter]Zivníln odpočinklL. Chtč| !zít vol1lo iod
zirklndrrícIr vztahťr a potřeb. NíanŽcl lllu5í\'Žd)ck} Zilstat

''ln]. ' ll, lll'll7, l'' i l'):|.' ' I c/ lllé/clll' \i'jc
r'čřícínl ' ' Nelze si YZíl volno od diclrárri a spánkLr' ani

od nlod]iIb}. Úsil'o s\atost' o lásk(r.

Kr... . n oTir rr..,dr.i r cr 6^1.l1 Ir p'rr .. cji
zprar'idla nolé \ztllh}' no\'á přátel51\i. ale čirsto i
obnoveni Yztallů a přátel5t\i llž leÍilýcll I ai. kdo jsotl

spolu ta(řka dcn]lč \e ZnlěnčnÝcl) podluíllkách a \
.iil]énr prostředí _ n]ohou \' torn drLrhénr objevit Liplně

llo\'ó. cllrsud nepozllalré bohatst\'í A to platí i o nxšenl
přlilcl)t\'í s Bollťnl

N{)slílll. Žejádlo 1ollo' po čcm kaŽdj r ll1olbi dLtše

totlží. sl\ší l] sIo\o'do\o]crlá'. velnli dobře t')stihLLje

sIolo Iekreace' liekleacc ttliŽ 7na ená ''Zno\Ll t\ořit".
a dli li se člověk chali]klcliZoYa( jako b)tosl. Žijicí
5\il11i \'zt.ll)). pak 'jde picdcr'šín o'z]]oVtLl\oiení
.h|ovLl' ť7tahLl k sobě k bl]Žlrilll a k BohU' Poktrd nlá
něLdo potiebLl spo]o\al nl}šlellk} 5 nějakýnl grlrfi.kýnl
\\iádicrínl. pal r'zt.tJl k BohLL jť Vell]kála. \zrah k

bL]žninrtL hol]Zoltilr a \Zteh l so[rš je r průssčíku
pieclchozi.h d\ orL

l'o jc ten kříŽ, ktel} b) sc Irě tl Č]oVčka 7no\'Ll

Zaskvít ! plllé kráse lla llebijeho d!še po dovo]cné nebo

po prázdlrilrách PÍo1ojc 1řcblt' ab\chonl \ lčch!o dllech
panlatorali na \'šechn} 1ii \Zlll)\ :r r'oJi iprogranr, kdc
b\ nebylo zapomcnulo ani na.ieden z niclt.

Doba prázdlin a dol'olcnýcIr Jť Jlínr ledy n.rbjZena

.jllo ša]lcť
l)' Anlonítt l]lsIcr

Í'iť\/tLl. Z z1rcrdilcÚ/niho !a!(nil! Ol-DlN

a

ZAMYSTENI NA PRÁZDNINY
\ezallr7ite]rtó "l'olo čllsL '' Pii lliií 1)Pi1 l,rn1o úsek ll'.

.u l,rli. l)acliti\llllí !]iljkírlli l] s1L ilfllliiiillLi dL]šenlj.



IAK SE MA, CO DELA vEsNtcE zEl,lÉ
l'. l'r\ cl Zib:rl

Jllli sc \'lilll nr'rrí d.rř'í, kdc působítc, poPř. jnk
\lponlínálc nx fal'nost v:ll2šskó Mcziříčíi

Kd}'koli si vzponlcnLl Da \/a]ašské l\'lcziříčí.1()Ž \'žd) s

úslrrč\cnl. ploloŽe tanl jsellt byl Př€sně jcdcn rok] od

Jak(lbl] do Jakuba' lj. od 25'7.l984 do 25'7'1965' NeŽ
jsenl sc trochu rozhlódl, opčtjseln bali1 kUfi)'' Bcz státního

so0hlasu jscln se dos1al k sestřičkám sv' KříŽc do stípy u
Zlirra' 'farrr]seol b}'l 5 lcl' V letech I990 - 1995 farářenr v

lll(lkLl. Ze zdmYotních dťlvodťljsen] ádalo důchod a n)'ní'
jlko důlchodcc, jsenr v dolno\'ě důchodců v Radko\'é

Lllotě u B}'slřice p/llosýnem' v upravenén] loveckón]

?riÍlk(l _qencrála [-áudoní' l30 důchodcťr sc již dívá přes

lj liÍlk}'do nebe' toŽ.iilrr tarl pomáhánr' Zdrar'í opínínl o

dYa čagitny'
Pied tíÍr .ještě předcházelo toto: v roce ]9.{6 jsem b)'l

\\s\čcen. uslano\'elr jako kaplan .|o Slušo\'ic' odtud Y

r'occ I9]3 odvczen do r.ězení r' Uhcrské Hradišti, po

.'d1lr"'1'; ,r.',u kdplallcnl \ oPJvů _ Kaleíillkái].' V r)cť
'q.o od\e7c do Želir.r. libord lluccl]iJllplaci
Pokračo\'ání b\'lo v llájku u Prahy, potont voják u PTP,
prrk r civiltrjako dělnik u slátních drah aŽ do důchodu' V
letech l982 ' ]984 kaplaneor v osÍavě (Mar.

l lory.víkovice)' V rocc 1 985 ve Valašskénr Meziříčí' kde
jsem nechal zb},tek srdce' Žád ého dne nelituji, byl)'Íojen
ftiz'lé zpilsoby ClÚcho\lrí sprá}y. ve Valašském Meziříčí
sť lrrnozi katolíci snaŽili Žít dle víry, duše apošlolské' Jel)

Škoda. že jslne byli na fíře tři kněŽi. ale ne spolu' rtýbtŽ

\'cdle sebe a lo jasIě [cPůsobiio l'oziri\1lě ila faill';i).
co pro vás znancnnl Jubilejní rok 2000, mčl jste

llčjil{ó zljínlxvó ážitk]' nebo osobni zkušenos1i?
JUlrilejní rok 2000 jsem prožíval V docela jinénl

lrroslředí: .iako důchodcc m€zi důchodci' K jcho zdarrt

.isnle Přispí\ali modlitbanli a obětmi. MoŽno řici, Žejsenl
jej proží\,al již předcnl: slavenínl Zla1ého kněžského
jubilea se sY' otcem v roce 1996. To byla špička mého

kllčŽJkého Života. ne7áslouŽená milost a BoŽí odlněna-

Ži\'ot nás stále uči něčenru novému' získat jstc Y
posletlní dobč nějakou životni moudrost?

o\'ěřil isenr 5i, že 10 slojí Za 10: celý kněŽský živolŽit z
plos(ých slo\ álmist}' PáDě: '.Páo 

je mýln dědičoým
podilenr .'. lato sloÝa.isnre říkali před biskupen]' kdyžnás
přijímal do duchovního slavu na začátku Života v senrináři'

K(l\'b)slc psal jeko aPoštol Pavcl dopisy

křcst':tnslí'n obcím, co bJ' b1{o r'c Vašem dopisc

ndťeso\'Ir óm Mezříčnnůnl?
Co přál bjvalýnr fanríkůn vc valašskónr Meziiíči?

l'nč7-c. ab} naplnil procramo\'é slolo: sAcERDos.
lalin5ké slovo. kteÍé sc skládá Zc d\ ou slo\,: s.cer - dos l' i'
sYnlj'dar. I1o kírŽdého knčzeje lo největší dar. klery dá\á

Bů]] osolrnč kaŽdému knězi; knčŽské povolání' A kdyŽ je

|olonl kl)č7en] ať je s\'atj'm dafenl'sacerdos-farnoíi' kde

působi Knéz ie lrroslcnr. po klcÍén jdou lidé do nebe.

.icstliŽc sc lfurst ďíti, Padá do propasti nejen nrost' ale ili.
kleiípo nčn].idoU'

\'ršc ncjoblibenčjší čásl z Biblc
i\eillrjlejší knihou l>isnra sv' je crangeliunr sV' Jana, t()

j! nc! ) čcI'p.ltc lný poklad' zdtoj lásky'

Kd]'b) sc celá Pop(llace plal]ety Zenlč snllskiá na

Ycsnici o slu ob}'vatel' kde b) však zils(al zacho\'án po-

nrčr všech lidských odlišltostí - jak b), potol]r tallle ma-

Iičkatá' niznoÍodá vcsnička vypadala?
Tak 1o přesDě b),lo přednlčtem pá1rání Philipa N'1.

HarteÍa' lókaře z r.\cmocnice u Stanfordskó Univerzit1''

Tady jsou výsledky jeho výzkulrru:
. Ve vesnici by Žilo;
. 55 Asialú, 2l E\'ropanil' 14 ob)'\'a(el ze Zá-

padní polokoule, 8 Afričanů
. 52 žen' 48 nluŽů
. 70 '.baÍevných", 30 bělochťl
. 70jiného Vyznáni' 30 křest'anr]
. 89 heteroscxtlálů' ll honrosexLtálú
. 6 Iidí by vlastniIo \'eškerý světo\,ý nlajetek
. 6 by bylo z USA
. 80 by Žilo \' donlě, který by neodpovidal

standaÍd!l
. 70 by neunlělo čísl
. 50 by trpčlo podvýži\'ou
. I bY byl na Prahu snrni
. l by byla těhotlrá
. l by mél \).okoikolské \'zdéIání
. l by vlastnil počítač

NásledÚicí je pouzc anon)'nrni inlerpretace \iše
u\ť.j('nich iui.lu' il(l''ijnji( U i-,.' il,..i. "i,ů..L.ljl:
Žijete_li v pěkném bytě, máte dostjídla a Unríte číst,.isle
členem Ýclnri úzkó skupiny: Máie'li pěkný byt,.iíd|o'
umíte čist a vlastníte počítač' jste členem elit)''

Pokud se vzbudite to(o ráno a budete Yíce zdraví. ncŽ

nefiocní,.jste št'astnější' neŽ celý mi]ión Iidí. kterj l)c-

přežije tcltto týdcn' Pokud jste nikdy neb)4 \, bit\'č, nc-

zaŽil osanrělost uvěznění' utrpení mučení nebo se\řcllí
hladu, jsle na tom lépe než 500 miliónů lidí lohoto s\'č'
ta' Pokud můŽete chodit na nrše do kostela, aniž b}'í. sc
nruseli obálat ponížení' Zatčeni. tnučení nebo sníi. jste
št'astnější lleŽ miliarda lidí' kleří nenrajíto štěs(í. Poktld

máte jídlo v lednici, oblečení na sobě, střcchu nad hla'
vou a kde spát'jste bohatšÍ než 75% lidí na této planetč.

Máte-li peníze v bance, ve své peněžencc a sÍřádáte

si do kasičk5''jste rrrczi 8% oejbohatšich lidi světa' Po-

kud jsou vaši rodiče stále naŽiVu a jsou slále svo.ji, jste

\cllni \l.ic'l) pilpad Dr,,lle-ll hlartr zpiintr r ú"trlcteln
na tt'ářj a jste skulečnč vděčDí..jslc poŽchnaní, protoŽc

věIšina 1idí má tu lnoŽnost. ale ncdčlá 10' DrŽílc li něčí

ruku, objílnáte-li někoho. nebo se jen dotj'kálejeho la-

mene' j5lc požehnaní' protoŽe Umíte nabídnout léčjvý
dolek' Pokud mílŽete čís( tel]lo článek' jsle poŽehnaní

dvakrát. proloŽe na vás nčkdo nryslel a co vÍc j51e po_

žehnančjší Vice ncŽ dvě nriliardy Iidí, kteii ncdokáŽoll

Z naší e mailové schrlinkv
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Dobro\'olná

ONTARIAT
služba nrládcžc kxtolickó cír-kr'i
V České rcpubticc

,'N{ilo\'1ní chlapci lt (lčvčata!
Vánr sl.ěřuji úkol Přispívat rozho{IujÍcítn způsobcnl
k evangelizllci \'aší zeně."

Papež Jan PáveI Il'
Hřadec (řáIo\'é 1997

N{ladí, církev vás potřebuie!
s louto výzvou se obraceji biskupové Čech a Molavy na !ás'
na nrladé lidi Církev současné dob\'potřebLlje váš elán' vaŠc

síly a vaŠe nápady' Proto se vtuto chvíli ina Tebe obraceji
blskupové s !"ýzvou:
Nabídnijčden rok svébo životá úplně pro Boha'
VýZVa biskllpů ktéto sluŽbě Dchází zjistoty' Že nejlepšimi
apoŠroly n]ladých lidijsou sanri lllladí Výorlpit do dobrovol
né sluŽb)' znamená zcela konkrétně přijmoul s cÍkví úlohu
Šát se aklivnílni v evangeIizaci našeho náíoda
Kdo jsou to dobrovolníci?
\/čiíci lr1ladÍ lidé' nejméně ls-leli. kleří přelUŠí na rok sYé

zaměstnání nebo ško1u a takto získaný čas věnuji zdanna oF
ganizované sluŽbě potrebným a službě Bohu
Jd. tedy o dospělé mladé lidi, kteřj se ke sluŽbč nejdřive rok
piipÍavLÚi a pak jeden rok ŽÚí v malých skupinkách (2-4) na
larách a spoIupracuiís n]'stnjm knězen.
Co služba dobro\'olníků obsahuje?
Jeiich činnost se so!ýřed'uje pi'edevŠím na aninrováni volno_
časovýcb aktivit věřicich i nevěřících dětía mladých 1idi.

l'řípřavl mladých zájcmcťl o dobřoťolnou službu.
R.člrí přínIava nn'nictr zá-jemců z:číná na podzim 200l
a obsahrrje vždyjeden víkend v nrěsíci. ]'olovinu víken
d\\icll 5clkjlll pro1i]i \ |aIrr.. d'ccé7( |lelou si pro

s\'oii sluŽbu l1'brali' Zz. fonrraci těchto víkendů bude
zodpovědné Centrunr mládeže v dané diecézi' Zbylá se_

tkání bÚdorl patřil víkendo\'é podobě Studijně
Íbrnračniho kurzu Sekce pro mládež ČBK'
Zá!črečné soustředění se bude konat od poloviny čeÍvence
do pololjny slpna 2002. Pak bude nás]edoval rozeslání po

skupinách na fary na ško1ni rok 2002-2003'
Bčhelll Íoku doblovolné sluŽbt 5e budou dobÍovolníci pravi
d' 'l .' ];/el Vl1d) dob o\o'1 L bÉ lc l' ol '| li praq l o_

ku sluŽb\ absolvuje í studLjně_íorrnačnj kuíz sekce pro n]á
dcŽ ČBK'
PodobnoLl přípralou projdou i kněži, kt€řipiijnrou dobrovol-
ník)' na své rařČ.

ZIjištění dobroVo1níka:
Dobroýo]nik ná hrazerro sociá]ní a zdíavo!]li pojištění' Ub)

lovánía sLraVU a doýáVžlmalé kapesné
Co je možné si od dobrorolné služb]' Y .ír1'\'i 5libovat?

* oŽiveni evangeliŽační a pasloračni činnosli ve faF
I lc |',Jlol'd'|'é'ne/ d l'1'a''ll'je7'

.! Rozvoj €Ýangelizačního působenj v náločnějšich
částech diecézí, např. ! pohlaniČi

* Povzbuzení kněŽi a nenásilná fonnace ke vzájemné
spolUptáci knčŽi a laiků'

.} Znameni evanselÚni proslot} a odporu pÍoli kon_
zUmní nrenta1itč společnostj

Ť Plo sanrotlré dobrovolníky d!oule(á hIUboká lbrn]ace
iejich vlasrlrího Života a přílcŽiloí k vyzrávání'
obdobi této sluŽlry nrůŽe ledi- ňladýnr Iidem pon1oci
Ío7poznat sVč Živolní po!oláni

.} PÍo nezanrěsnrané n3bjdka snr)sluplnč ploŽitého ča-

Jak odpovíš ná \,ýzvu biskupů?
Více informaci a podrobná olganizce dobrovo1né sh]Ž'

ý\ť\,' ý Ó l n |' c :/ dr hrc| o l n í k

Infornlacc a přihlášk)'v diccéznícll cent|ech přo
mládež (ADcM' DcM) di€céz€, ve l(tcré se řozhod-
neš sloužit:

sekretariát sekce pro nlIádež čBK
Thákurova j

160 00 Prahá 6'De.jvice
m ladez@c irke v. c z
iel.02/20181753

olomoucká arcidiecéze
ADCM

B iskupské náměstí2
77101 Olomouc

nr lad e z@ a lc ibo l' cŽ
te1.06S/5500244
BÍnčnská diecéze

DCM
Pelrov 5

601 43 Brno
d cm ' brno@b is ku estv í.cz

1el.05/4i2350i0
ostrálsko_opavská diecéz€

DCM
Kostelní nánr. l
728 02 Ostrava
dcmí'doo'cz

tel ' 0ó9l6) |6522

ADCM
Ko5telní námčsti ló

148 00 Praha 4 Kunratice
a d c nr - e h a @ vo ln v. c z

tel.02/44914469
Č€s kob ud ěj oyjcká diccéze

DCM
Piaristickč nám ' 1

37o o1 Čcské BUdčjoVice
d-c!!-b@i-qkz

tel. 0i8,/7315911
Litomčřická die cézc

DCM
Dónrské námčslí l0
4I2 0l Litoněřice

dan iela.dcm@rvo rldon line.cz
tel 0116/134423
Plzeňs ká diecéze

DCM
Křimická 73
3l8 0I Plz€ň

d c m e Iz e n @ vo ln !. c z
rel. 019/7381757

Křátovehradecká diecóze
DCM

Velké n áměsl í 32
500 01 Ilradec Králové

dcm@diecezehk cz
Ie] 049/50ó']42 ]
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tlaPcŽ J.ln Pn\el ll'jn]cnoval ]9. kvčlnll no\ýlrr apoío]_
5kÝnr nUncier1 \ Čcskd l.publice arcibiskupa Er$ina Josef!
Endť]a.

Nový nu ci 5 se n3rodil 7 záři l9]7 v obci stein_qrund
(\loc]a\ská arcid ccčzc Ila území dncšniho Pol5ka) V po!á-
l.Č]lélrr období v)Íťlsla] v Němccku' TeoIogická studia absol
\oval lla UIi!erzirách Ý N1Linsleru a.a Cr.goliánské Llniverz]-
tč \ iiilne' kd. dosáhl dokto.átu Z teologiť' KněŽské s!ěceií
přilal \ Riirě l0 iÚna l9ó5 RokU ]970 !sloUpildo dip]onra-
ticklch sl!LŽ.b s\a(ého íolce. kde dÝacet lel pracoval \e
SÍátnirrr s.krctaliáltL ý. Va(ikátr! Dne l5' j l990 byljn]eno
vti]l apoš{olsk}m delegátenl oblasli Rudélro nroie a 5' dUbna

téhoŽ rokl apošto]skýnr nUncie \ súdánI od 25' 5'l99j se

stál.á zálo\.ň apošlo]skýnr delegátenr v solná|sku' Pap.Ž Jan

r'.\.] ll ho jnr.)rolal 9' č.l\ence l997 apošlolskýlrl llLlncielrl
\ l-i(\a. Eýollslu a Lot)šsktL

Al.ilrjslup f,l\in Josel Endel sť stó!í dluh)nl apošto

!LÍl)r l1!lr..lr] \ ]lisŇlij ce5ké lťp!bjk\-Po aÍcjbiskupt
Cjo\ir|nin) Cop|o\ ' klerý re sÝ)'cll 75 l.(ech odcházína od-
poČinťl No\! nt11cj!5 hovoii angIick). franco!Zsk)', ita|sky.
liÍ.!*\ 

^ 
nč.reckÝ'

MARIANSKE INFORMACE
.i Y ncdčli 5' slplla 200l \' dell l I. výločí Zjeve ]í

I'alr]r} N,lali. se Uskutečni pout' do Litlnano\é
|.'' t|' l' 'l''] -,/.ijcnl.ill.'ll 1'l osobllé.\:':
o(lic;1C| at to[.tlstl s přih|áš.lrýliri bude v00'00
lro,i ((i rLrl(ili:i ai./iD.

.i ]i's' ]ó.3 plobělrne YČNí l:atiI]rč KoclířoV
L Slitlr traclični nálodl1í ko|felc]rce Fatimské
i]o apoštolátLl a nraliálr5kÝcll ctilelťl. Ab}'n1ohl
bit \ \ pl.\ clr a!Ltobus. je nutné se \ č^s přihlásit
/'l' 'l i' ' l' '"ll'1'' n'l'iťd I(7^'''lc'
llocl.l]ů'

.i 7lllčna tikajícíse pou1ido N.1edŽLlgoÚť'

ItrLrt'5|- LljkUlečni Ye dnccll 8']0' l4']0'200l
s| '/ť!l0 poi_dr 'r'r'obrr' do Kccl]or' r"
slavení plvllí nlariá]rské říjno\é sobo1]', jako
piipll\l iir tllto pouť' Do Koclířova lnohotljet
lli' k'_'í 'c lrc/'i l"ln' poll'i ,lo \Ícť/tl-olj(
I r' r ' :.rcrrj t 'ilrl.in r. Ce . r b .Jc, pirsr :-

IijcIuL Chlútlek

c Cestou na sYateblrí oLrřad do]dc k aLltonehodě a oba
.noLrLcnci . " rrr','i /. l no(. Jco r st l . oo ^b- icl.i,
na příjnru Ia 5Vatého I'e1la. Kd)ž přijde, hned se ho pta-

Jl'je('|:jc l'r07lle ' llcLli l'la\í;I l 'l''cl _t

SYatý Perr říká:''No,.jc 1o po! 'i' co sc na Íohle někdo
ptá' MUsím to jít 7ji5lit'"
Pár sedi r přijímací l1lístllosti Llž několik nlěsícLi a oba
jiŽ ztrácejí tlpělivost, kd)'Ž se s\atj Pell znovU objeVí
s odpovčdí:
''Jť to doblé' v nebjlrlůžcÍe být oddáni'"
r.!ato se nrladík ptá: ''Jen pro případ, Že b)' llálrl to ne_

klapalo '' B) lo b),nroŽlré sc v nebi i lozvést?'
''To si snad dčláte 1e3laci' Tři trlčsícc jselrr lady hledal
kněze. DoYedťlč si předsta\il, jak dIouho bych hledal
píá!,Iríka?''

rrtltol otec Peve1 ( farái)
NA I(oNLC PoZ[i\ÍsKÉ cEsT}'DošLI
JoseťKratoch\l ({] j':3 + l l'6 Ú 1) Nlíchova ji
An|l Pav.]ko!j (lj j'2l + I2'ó 0l) sado\ á j]],'2
Andč]a Caisber3erová (*2'2'5j + ló ó 0l) B\ llilrr l11
Emi]ie 'f\rdoňo!á (*''9 ] l '|20 ó 0l ) Tiebizského 6j
FlantiŠekTo\asš (ll.4 ]:] +24.Ó.0|) KijŽná ó]0
.]an TonráŠek (r2.1'6' ]9 +]ó'6'0l) Hi!ličlov;l 8ó I

Hcl€na \/álko\á (5 ó 9] +2ó.ó'0l) Ii. N.5vadb)'540
NÍarie Janošo\á ({7'9.2,1 +28'6'0 ]) lllacho\ec 57
MariccapiLoYá(i27's 15 +5'7'0lJ L-olLČla9]

KŘEsT PŘI'IAl.I
N'larkéta Šušňorá (r lj.4 200l)
Í'avel S lo!(ch r{.'l ] 200l)
Sinlona Kateiina Voznicov:] (*9.5.200 I )

AneŽka ]ureaLo!á (- l: l l 2000)
]in Kořislka (+ l0'6 ?00 ] )

Pc(r ]\'íaria ]os.iŽi]inski (*]ó 5'200l)
D;ini.l Po.dJiák (25 7 l99ó)
Tere7a Hajdo!á ({ lj ] l997)
l-ucie Hradllovar ('27. 1.l99 l)
sála l]ladilová í' ió l0 l992)
A]Žběta ]lníko\ á (Ýó'5 l99])

HUMOR NA PRAZDNINY
., BoŽcl]kačc'li s\éčl\lté ]llinlilrko. \' Llcdč i
s.dí\ ].i.s ť J atť !j Kdblict:i |'iJť]rik'N'd\'Žl\l
7lls{ónli Íič\!ln Nc' lo nepi.ŽiiL]|''
''C]o sc C]a'jc'] plá sc ií n]anŽe1'

'l'lo lán-v I}(rŽí l]ld} píšoLL. Žc laŽdé čL\lté dílě
.ť a il] ll ll

po obědč
naj ed roL

na s!été

t_ ,,i

\'1d lir ri I'rrrní riřlrd
l{erhl{cr:

Žlv a T F l\ fl fu\ o s'l]" l]

ci''I(r'c říntsIioli:ttoliclró' Křižkor'skóho 8, V.lIašsI(ó i\tc7iříaí,7570]
l'.l'.líel stcl1ln' lng. 1J]'Dcl( vllDčurIi' Ing. NÍichxl l'erutlill
aLNA: DotlRo\'ol-NA. l\Á lo]'Ř[R\ aÁR\os'l l


