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Ye \ělširlé Íil ]osti sc katcch]Zují.jen děti. biřrno\an
ci.5nol]lrcnci ,l lodiče přcd křtcnr Clčtí. Potřeb.l stiilé ]rá
blrŽťllské 1_olnl.rce Žáclá. .rb)'chom nabklli kLrlZ} kete_

cll]snlLL či bib]ické Jloclin1 clospčl1nr' Nčlde btldc nroŽ
nt1 Z\ líšť r]t\1liil skupin} dospčl)cI), ktcří se po letech
lr.tceii k nábožensktintl žiYot(L. lrebo prostč při\ír.lií
Lll.Žl.it lískat Zl].liltlníznllosli' IeLro llllnŽ.'lů - rcdičů

]lko dobla sp''iť rís k{rtec 1]zlci.i!'iic]r da'tí. lret)(. seLli!rlů
ll..ičet1l.iiší sli!pi]lI \ěřícich' U katccl)!'Zí n!-jd.]en o

plLl llrlLlbení 1llíl](rŽe]rsLi1ho pozrrállí. 1]t' i iŮ\č]llól)o
\7tlht 5l)iinenl .lcžíšenl. kteŇ plon]čňtUč níš Ži\ot' Lj
slnion] jdc zl1ášl'o ket.ch.'Zi nr,:l.j.. kl!-lá \}.hází
z ii;tL.tl defi lititniJlo setk1rnís I]o1lenl.

\lr lnl,lha nrístcch ncnlají krréŽí lnoŽllost přijJlloLlt
i]J]ií úlo]\' l\l7J('rll lol'ťrlr Ilarnl Vš.lk piilri\ajílxici s.
\1iJ]iIlilll Le1..]l!til' Nc tŠichti nro]lttLL k\ů i sY.1)lu

'.lr)isi]lil 
jj L]čil !il;. á]ť nl.rhl] b'\ s. \ |,]jllla']ší.ll Ód|o

l... li.h hlrJ ]lli.]l \ěno\llt doSpč]ín] 'Ilrr|r'1c lclLí plo
st'l p o .'jiclr pťLs.l!.cllí

|)'.']i]] 1!.l:l.''i]Í ,;,:'l,'j.. ll ]1 lllr.'ii|] i;o.]'lliL l:l.
P,j/\ill klllecll.t] ll s \elLotl Pllslor.tčllí \\n1]ť7a\ostí
\! áPlri.rlin] p.1\toltlčllí lad]' ianlosti plobLLcli i záicnt
la.lr' plo k(ťLó ss prograllr připraví Ka1.'.h.l-\ pl'!rsiLll'

ilh\ ])1č]io!]\a l1] nabí(lrlo1Lt se k tétt) sllLŽlě I'lo áien]
.. bt]J. rlloŽLló k Yinla'lla lllízolť]. /kuš..l.rstí a Ionlůcek
Ulla l1 s.I.án í rra lll.ibjsk!l)st\ í

t''| L|i '1r' tlí 'c'tl't ,l l'''''
1rc il,i\l:1!p 'Iúl]

I]lIi\ro\'ÁNÍ
opčt ztanť \ť far'nosti Valašs]ió Nl.liiíaí přípla\.l

]' piii.tí s\alt!'5Ii kiťsaa lské dospč]osti (L]inno\árlí) \'c
1,l1l,].ti lllalk\ d!ri(]e také li Pli_lz|'tlnltl pii}rllilléI]0 zl]_
]]l1Ll o tLt. s\iitoil .|rŽ \L'lnli clL!)Lho \ tóLo ltnlosIr L. i_

llloiirlí nebllo. l'osl.drí bialllo\anci s. piiPle\o\'ílr v.
\ lllis..1lll N1.Zjiiai \'. lilrro5ti L'cŠlriL p.)dlrl]nj !lů_
/].t|nl prubč])ne piLšti rc]( Pl!ni Iiipa\l ])rcba])le
\ l)iI.k j iÚnlt \ ť iillnirn kosteIc po \ ťaclní l]il 5\ até

11ii \ lE j0 hod'). niŽ.llť. btll:|e aŽ p!) ]riípla\ě Da ií
|řirrrl\} b1].loll podle počttl úanstnjkÚ piobihal LrLla'

\ .n.jl.]i l.L]o ]lil Íii.. PiiPlldrlě nl iinirn ]riťd.n1 ollÍ_
iťlarll lllijtč Po|'||il t]\ rrlcl llllširlli til ]ik\ b}] ll!.L(o
.i .: 1l'l).ločilólro \čltl ll 5\iitLlst biřllrrlrlillí rlep.i1al' at'sc
lri ll ilioSobně LL rllÉ .Ic l]roŽné. llb'\'ch ttl1o s\átosl tda
]il pii ná\šIč!t'ncn]ocnjcll.já sr]rrl. Ib]itd někdo do l'os_
1ť]i.cštč bČZ Plob]ťnrťl chocli' nro]ll] b}chom se společ'
ně dollodno t na fonnč připraVý'

O!4' ?a|Cl íurliŤ

11'7áří ]9]l zemie]r r\lriČka Zclíkorá. Jc.ií po_
slední slova b) la:"VŠechno je tak klásné' N!'cl)tčla
b}cl] s Ir]kil]r nrčnit' N1i]uji JeŽíše. nlánl ]lo to]il( lá
di.

AIljčka ze1íLo\á se národi]a ]9. čelvellcc l924
v n"apajedlich' To Znanlená. Že z.nlřela Y lj t] le'
tťch' S\ Lj.i ži\ot c]lalp.r1x.iako snlirnolL oL)čť 7.l po--

5Yě.ellílnŮŽí a Zl\ ]lřícll} Zabíjení nenl|ozť1lj.l dó-
tí'

l f rr ,r/\ '\r. ., l..r r.i rl r \ '. rl-
'p .L i 

^ 
.i:k\ Tclr\.', L lc i r

Ia\šti\it.iejí hlL)b v \'apaicd]ích a \.}plošo\lt si lra

piinlltL\,Ll Aničk} po]noc pro selre i pr'o slé drahó Jc
clo' l' l '/'lc. /r s j' l o l'' '|loi.iť'rl,l ']'' ''

]]'záii \ 13 hoJin bLLde r kostele l Naplric.1Jich
sL.lL7it mši s\alotl oIc. b]sl(lLp Jos.l' 1Il.lllč(n.

Sl'tx.ixÍ s l'ANNotJ N{AIrIi ].(ť;Žlrctll ott'
NJš. s..ntl] Jla O2nici ll soŠ]i\ Pi]lll] Nlnli. s. (Jn

toklLít Llslitltečni\ rr!'dč j 7' iíinir \ l:'00]lo(1 ]'lol.Že
7. iíirla si cílke\ připl)nríl]á parllá(l.U Panll\ Nlali.
Íi1]Ž.lrco\é. natr1luii. ab1 se ti. kclo bLrcloLl na ozn]ci
ptrto!a(..i iŽ cťstDtl pon]od/ j li pl \ ní desartčk l aclost róllo
lŮŽ.n.. I].llši d\a (1.Sát]i\ sc ponloa]írr. Spo]ečně
pi.!lc nlšj s\'atoLl a posledrlí d\ a opěl s}rol.a]1ů |ro lnši
5\ até 'l ak se \ lirstnč Ponrod]ín]e c.]j lúŽ.nc. a I'xr)

l) Ll \Ialiito tllčitě potčší'
Po slolrčcní ll1še 5\até bUde opčt JlroŽnir opókal

pírk}. klobásk} a bLlřI\ l]a.iiŽ Pi.de]ll Př]l)la\.llj \at-
ic.

J,,., \l J(./ ^\r 'r 1,. /.i .,.\'
]lám piíhod 1é počr5 í.

Po!a s. t sk!r.arri 7]jakJhokoli\ poča5l

PoZoR - DÚI-[Ž-ITÉ ttpozonlĚxí. ZrlĚx.t
ť:.rstt l't.Čltrlict t BořIoSLLŽEB l

a)rlllLl\0 \'n..:lčli ] září b)'lo onl]]cnl ohl.lšello.
Ž. \eČelní nlš. sr'até bLrloLr ZačíIrat \ li.]0 hod aŽ

.l!]d. kť zll]ě lě Lctrlillo če\t] lro 2inl rí. \\ni !c.:l)

s ko]).čl]ou pllino!tí oZLrlll](].]i. Že k této zllla|)č d(r

jile LlŽ rlií\e a to tlcl l. řijno (s\átťL s\aló Telťli}).
\'ečelllí ]llše s\até budoL 7ačíllrl \ 17 ]0 hod'
Y nedč] ]0. září bUd. !cCl-r naposled\ \.čťlrli nrš.
5fatá \e íalním kostele \ l8']0 hocl'

JtrLti O l'd\ e I



PEs v KoSTEÍ-tr!
To snad ne, řekne někdo' Ti však' kdo byli v koste]e

večer r'ncděli 2' Žáří vi, Že tonru tak skutcčně b}'lo- Pes
je černý a jmenuje se Bína' Doprovází paní Palešovou'
která netidí' BÍna je speciálnč cvičená jako doprovod
pro osob)'. které postrádají vzácný dar zraku' Má prak-
Íick)' se slou Paní přístup všude a nel)í pÍo ní dobré, aby
zůstávala sanla' Bina 5e umí choval dobře v obchodě, na

úřadech i na koncertech' -led' ukázala, Že 10 umí slejně
dobře i v našcnr koste]e- V}'brali .isn]e pro ní mislo pod

ka7atelnou. l'!ikomu nepřekáŽi, leží nčnápadně pod žid-
lí. samozřcjmě neštěká ani nekňučí' Kdyby se někleÍé
děli chovaly v ko:,tele jako Bina' bylo by to nádherné.
Pokud 5e naučí Bina časem izákladní modlilby. zahanbí
i nčkl!'ré z našich biřmovanců' Dospčli bl' si alc nemu-

seli brát příklad zjcji mlčenlivosti. KéŽ by více zpívali a
hlasitiji se nlodlili. To by b) lo krásné (Kdo zpíví, dva-
krát se modlí. řckl sv. Augustin') Děli se Bín1 ncnusí
bát ona má ráda dokonc. imě.

HLAsí sL ZDENĚK GtsInc z Ři'u.\ ...
Pokoj \'álll. brnlři a sestry I

JiŽjc to rok. cojscn] opuslil ''vod)'' meziříčské far-
nosti n 5. říina minulého roku jscm na'sloupil do DiecéZ'
ního scnrinářc RcdemptoÍis N4atcr \'Rínrč a nriinr tedy
pr\'ní r(rk Za s.boLl' chtčl b}ch se s \'álni podčlit o nčco 7
loho' čín b}'l ten(r Íok pro ]ě 7iiínl\Ínr a co no\ého \
něnr pro mě Pán připravil'

JL.stliže 7ltčllU od Začátku. ted}'od Drvních nrčsíců \'
sťlllill.tii. i.il' Iait. ,'";d|;.)' .i'."' jJ|' 5Jr,:: ''íl.. nJ|'.:'.

téŽké' Ncjinak lonN bylo i v mém přípttdš- Nové prostře-
di' pt)dJnínk). li(ló. dcnní rcŽilrr. studiLrnr v zahraniči a ci
7íjl7}k - 1o tšcchno \ytvířelo atmosfó.u zrela oLllišnou
od ló. nir ktcÍou jl.'m b1lzr1klý' Hnc<l ot1řijna. kd1jsem
nastoupil, začala quka na Crcgoriánské univer7itě' sa'
lrn,/Řjnri \ il.ll:kim jdl\c.' l]kic jscnr Ir\n'nljsíc \ů-
bec ničcntu nercllUnlčl. prutožc ''\'stoLlpil'' do ciziho ja-

4'ka. to chcc přecťjen nčjaký čas. výhodou pro mě hned
od začátku ale b} lo to, Žc sc \ našem scmináři holoříjcn
italsk). takže kd)'Ž člověk s].!Šicizí řcč od rána do vcčera
a jc nucen komLlni}io\'at. uči sc velmi rychle' A nrvíc.je
tad)' pro l.'n ''rosloucí hřib'' ncodmvsliIclnó ''podhoLrbí''. a
tínr 'i. BoŽí milosl l pomoc. ktelá človčku dáVá sílu a od'
lahLl l.áčet dál. a ktelá ho doslo\'a př.náší př.s těŽké
chvíle' kleré sc nejcdnou. a lo nejen ni poli5tudia. obje\'í'
UŽ jan tř.-ba Zdírné absolvování zkotlšek na univerzitě.
které nl] mč v lomlo prvním Š|olním roce čekal). . a které
b\ln Poli..hnc ah5nl\o\1l \ itrl\l'ém .i37).ť' jJ r'Ío rni
nekldlr)ným pot!lz..ním. Žc I)Úh pomiihi a dá\á polřebné
miloii.

'I'anto pr!ni rok b}'l pro nrě velni Pcstrý z důrodu se-

tkání s mnoha no!ými 1idm] prakticky Z celého světa, a to

.je ÝŽd} přileŽitost dozvědčl se něco víc o jiných kultu-
rách a zv}cích' Za co jsenr ale předevŠím Bohu vděčný'
je duchovní lormacc v našcrn senrinářj' Mons' claUdiano
Slral7aíi. náš rcklor je človčkem. ktcd absolvovíl ve
svém Životějiž mnoho včci. Včetnč růZných evangelizač-
ních nrisí v dobč hluboké tolalily v 7cmích !fchodního

bloku' Dik)' s\ým zkušenostcm se Ž něho slÍll praklik,
coŽ je p.o fbrmaci bohoslovců ke knčŽství velnri dúležilé'

}Iojnost l}ožího slova. která dík-"' dennímu řádu v se-

mináři zaznívá (ať jiŽ při denní mďlitbě církve. při eu-
charis!iích, setkáních s rektoÍem či osobní četbě Pisma) a
k tornu rťrzné konkrétní si!uace, do kterých se během dne
člověk dostane, pomáhaji každému z nás k lepšímu po-
znání sebe san]a' k poznání s\Tch slabostí a hřichťl. ale na
dÍu!é st.aně k poznániI}oŽí Iásk) a mi]osrdenstvía moc_
né rukY BoŽí, o kterou 'i. moŽné se vŽdy opří|. To je vcli_
ká milost'

Znrínin se o jedné s\'é osobni Zkušenosli z čeÍvence
tohoto roku' Ško]nírok končina Gregoriánské univerzitě
acr\no\.'jmi 7kouŠksmi e po jejrch lb.olrorr1n' zrčínrjí
prá7dniny' Pro bohoslovce ze seminíře Redantptoris Ma_
ter je ovšenr včtší část l.lních prázdnin !Žd] \c jménu
evangelizace' protožc se jedná o s.minář zamčřcný nri_

5ijně' Rektor ted} podlc požadavkil. které přišl}'od knčŽí
7 ÍůznÍch zenrí s!'ěta. přidělil bohoslovcůIl] konkrétni
li!Ínosti. do kl.-Íých odj.'|i pomáhal' skoro ]/,l bohoslov-
cú ze l20 b)|o posláno do JiŽni Amerik}. d.llší byli po-
slini do ALlslrálie. Koleie. N'l.\ika. LJsA. ]Íska a 8

bohtlslovcri do RÚskr. odktld přiŠel poŽarlavcl o 11-
ponroc z l'arnosti ve Volgogradu' Já jsenr b}l \)brán Z
důYodu částcčné 7nnlosti ruského jlzykl pr.1\č pro Ilu5_

ko' L]] li.jsn]c tcd} .iá..iedcn Polák a dYa ]talo\ ó poslíni na
cclj čcr\'ťn.'c do 1oholo dnes již dtoumil;ónolóho nlčsta
irii \'oIZČ. kt.ré kd)'sincslo názer'Stalingrad. l)ruhá čn'e-
řicc bohosbvcťr nás pak po měsíci \ystřidala' Na bliŽší
\}ličení nišich zážitkti b! nestLlčil)' ani tři ceÍá čísl.
i.:ivota iárnosli, proto napišujen p'i. inioriJl.i!í: \ť'"'ú!so-
llrrdu stoji dncs pouz. jcd.n kak]lický koste|. 0 to prl)to.
žc s. komunistickó nloci podaři10 s(x'nat o:jlatní lalolic-
kó kostcl\ sc 7cmi' Dobl Lomunistickó nad\'lÍd\ př.i:lrala
Rusko. což zancchalo obrovskó nísl.'dk1'nil charakleru
spol!-čnosti a n3 konkrÚtních životťch lidí' Pri',dná nrísta
V sldci člo\čka. ktcrá Zůstala po \)hlazení víry v Boha.
b}la vypl čn vším nNŽným' často bohuž.l i tinr ne_lra_

tivním' což jc ostatnč vidět nejen r Rusku, ale i v flvropt:
n \'(ibec ni c.lénl svčlč' Rusko dn.s sllŽujc hlavně pro_

blónr nrafic' drog. alkoholu. magi. a sckt' ('o sc tjčc nlt_
l.-riálního zlrhczpečcní. tak napřiklad re Volrrogradtr a
mčstcch s počIcm obyYalcl l mil' se uŽ dnes dá praktick}
koLrpit nnoho zahraničního zboŽi (což ie al. tak situacť
fn,l..Jnich í'' j J l.t'' poč;n'rje itrl'L!m ( i-l.ln..rr' Tic}
moloro!é pil} Bosch' ilalské kuch\ně. až po 7ahfanični
auta' Problénr je otš.n] \' lom. Žc ob)čejni r(lšli lidé sc
slcinč j dnes, podobnč jak tonu b)lo kdysi. pohjbují se
s\im příjmem (pokud lťd) vúbcc nqjíki dostr'l\ají) na
\clmi níZké úrorni. tudiŽ 5i prak(ick} nac 7 tčchto \ěcí
n.nrohou dovolit' (Pro předjlavu. nípi. plat učilcle dos _

hLtjc ve Volgogradu nčjlk-Ých l0o0 rublů = l]00 Kč'
e\islujc také pár pracovních míst ! zahraničnich ílrmách.
ktcré se odhodla11'rstoupil na rusk! Irh. kd(- pllt dosahu_
jc !ýše aŽ 2500'j000 Íublů. ale takoÚch pracovních míst
je Velmi nálo' Výše cen ZboŽi a produklů v obchodech se
daji srovnat s ťŠi ccn ZbožÍ v naši repubIice') V menších
mčst!'ch a na vcsnicích sc toho mnoho koupit nedá a chu_
doba Iidí ir tad} opraVdu zřetelně vidět



co se týčc náboženstvi, lak lidí hlásících se ke kato-
lické víře je v Rusku jen velmi malá skupina. Nejvíce
Íozšířená je pravoslavná cirkev. která byla ovšem laké
během komunislické vlády přinráčknuta k zenri těŽkou

rukou konunismu,
Mčli jsme možnost se bčhem 1oho měsíce setkat s

pomě.ně mnoha mistními lidmi, dokonce i s jednim ukra-
jinským pravoslavným biskupem' kteď se v té době na-

cházel ve Volgog.adu, a přijal naše pozr'áni na oběd' Pak
nám $'právěl tÍochu o sitr]aci pravoslavné církve
v Rusku.

Z toho bčžného kaŽdodenního Života, kt€rj jsme měli
moŽnost trošičku viděl, a z toho' cojsem napsal \ýše' by
sc mohlo zdál' Že ty negaliVni věcijakoby,.převálcovaly"
lšechno pozitivní, ale není tomu úplně Íak' MŮ pocit

z toho, co jsem sl}šel a viděl byl lakovi, jakob]' Pán ne-

chal ''dozrát ovoce" komuni5mu' aby se ukáZalo' jakou
má opravdu chuť - jestli dobrou nebo t.pkou, ale ruský
národ neopustil a koná s ním jeho konkÍétni dčjiny spásy
dril

řekl bych '.lokálnínÍ'' důkazem
dská fllrnost. ve kteÍé slouŽidva

kněži z Polska a kde do kos1ela přijde v nedčlj nqjakých
80_]00 1idí. Patří do ní totiŽ také tři misionářské rodiny
(dvě ze Španělska a jedna z Po1ska) a dvě stafší ženy
rovněŽ ze spaněIska, kÍeÍé se rozhod]y všechno opustit a

jil kdek.,liv bude potiebr V-;icl-ni lilo mi<ionli jro
dlouhou dobu ve loÍmaci na Neokatechumenátní cestě'
Takovýchto misionářských rodin se již dnes dá \'e svělě
počítal na stovky. Toto.jc jcdno z dalších konkrétnich
plodů, kteÍé toto hnutí v církvi přináší. Bylo pro ntě vel-
kým obohacením poslouchat }1/plávění zkušenosti jed-
noho z těchto párů, Augustina a E!). k1eři mejí6 dé|í, a
kteří se rozhodli všechno ve Spanělsku zanechat a odjet

na misie' NejPrve byli 5 let v Peru v JiŽní AnreÍice, poté

se vrátili do Spanělska' kde pobyli pouze necelý rok, a
nyníjsou'na neurčito'' Ve VolgogradLr' Je to nádhelné
sYčdectví víry.

Takže totoje pár slřípků z mého prvního roku v semi-
ráii r mc pnni ''fra\e'' Dilo by 5ejťile p:,lI d D'al' a|é

to už ncchám zase na někdy.jindy'
Pokoj vám a dobro!

Zdeněk-l akoqnl maličkým'
n LůZť bit orávi \ol

v.ÍUrr4 NÁnoŽENsTvi
Y týdnu od l0. září2001z.čne !'nflší farnosti iýuka náboženství dlc následujícího roz\'rhU:

Žákům ve školách na \esnicích (Krhovri' llracholec,.larco't'á, Potičná, Podlesi), r'Církevní ško|e

sxl'!átor' \c Zr'l:ištní škole a n:l Křižnó (t., tl., III., I\r' třída) bude oznámen řozvrh hodin nilbožen-
s{1i pro j.dnotli\'é tříd1' přímo r e školc.

Nábožensb,í t:lto žáky ze yšech škol z něs|a l'alašského LÍeziříčí bude probího1 y'e farní burloú:
]' třida - v útclý od l 3. I 0 - J 3'50 hod' prL) Žtik)' Zc \šcch škol z nlěslrr
.' lildJ_\cslicdll oJ l].l5 l-i'UL, hod' p',l 7ik)' 7ť \šťťn:Lo| /mcsl',
3. třida - \'Ílteď od l3.55 ' l4'40 hod' pro Žák) ze Šlul: \/)-l]lL(L[.c. SaťiiíLo\,1 a Zd. |ibicha
3. třída _ \'e středu od 14'05 - I4'j0 hod. p.o Žák}'zc ško]; Zcrotínoýa a 

' 
Masajykova

4' tříclt1 - \' pondělÍ od l4.20 - l5.05 hod' prožákyze Škol: salaříko\a a Zerotino\'a
,1. třída - \'e čtvrtek od l4.05 - 14'j0 hod- pro žák) ze škol: Masa)'kor'a. Vy'h1irlka a Zd' Fjbicha
5. třída - \' ťltef od l4.45 - ] 5']0 hod' p.o Žák} ze škol: Zelolínola. Vyhliclka a KřiŽná
5. tříCla - \c čt\Ítck od l4'55' l5'40 hod. pro Žák)'Ze Škol] Šafářilior'a. Zd' |ibicha a Masarykor'a
ó. tří(I8-\ pondčliocl ]5'l0-l5'55hod'p.oŽákyzcško];Šalaříkola_KřiŽnáaMasarykor'a
6' třida \'.:střcdu od ]4'55- ]5.10 hoc]- pro Ž/tk1'zc škol: Zd' Fibichtl. v)hlídka l Žerotinorr
7.. 8' a 9' třída _ \ pondělí od ]4'45 - l5.]0 hod' pro Žák} zc všech škol z mčsta (\e třídě \']' patře larní
budorl )

7'_ 8' a9' třída \'Ílte|i od l5'30- l 6. l 5 hod' pro Žák1 ze\šechškolzměsta(tetřiclě
buclorl)

. Prosíme všechny Žáky' aby přišli hncd do prlních hodin náboŽenst\'í'

\ ]. patře la.ní

1\'a 7ákladě don'iur1 s příslrrŠným kalechebLl nťbo kat.chctkou. pokud to bude moŽné. lze posllnollt za-

čátek \}Llčo\áni.
. Žáci sc přihlaŠuji přínlo ve s\'é hodině náboŽ.nst\'i u katcchety nebo katechetk}'_ kteříje budou \ tomto

roce \J_učo\al'
| Žáciseniohou rozhodnout ipro_jinorr skupinu' pokud b) jim stanoYen:i den \J!čování ne\Jho\'o\a]'

a Přih]ásit se mohou i Žáci. kteří neb)]i pokřtčnj. ncbo i starši děti. které jeŠtě nikd} do náboŽenstri ne_

chodill.
. I'okud b) se do náboŽenst\'í přih]ásilo více dětí zc 2' lříd). b)lo b} mozné přidat ještě jednu \)trčo\'ací

hodinu. a to \'e čtvňek od 13'l5 hod. (a]espoňještě ]0 dělí).

Prosíme ab te dali včdět všem dčtem teré bv moh nxvštěvovat v íUku náboženství kdr u kdc
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27._30. září 2001

lMARIÁNsKÉ INFoRMACEl
r 6 l0']00l poJ('dť aulobus na slaveni

lmaliánJké sobon t lů7ťncoféln mésíci
i;nu do Koc.iovr Jc runi sc f i!la,ir

. PoLlť do MedžusoÍje 8']0. _ I4'i0'200l.
Projim piihlášené o zaplacení částky
l-00 Kč ncjpozd.)r do l? září a ralr|ás'ťnj
čh]a pasu a vyzvednLrli si infornrací'
V úl.Íý 2j.10'200l v Ió.00 hod. probčhne
\ našem famín liostele da|ši oblastní
selkání Fatimského apoštolálu za účasti
P'PavIa Dokládala a spolUp.acovlríků. Jsotl
z!áni n.jen mariánšti cIitelé'
PředběŽně: vternrinu l,1]' - l7.3'2002
bude moŽnost zúčastnit se e\e.ci.ii
|atimského apošlolá|! v Kocliřovč- Tento
termíll je \]hražen jen pro naši valašskou
oblnst.

Václav Chládek

KITEST PRIJAI,I
()ndř.j \'áclav sehnal (* l 5'4.200l )
Jxna Ní3ri. It'choYá (* l 8' l 0' l 997)
Varch\ I l.linran (+i 4.1001)

NA KoNEc POZEMSKÉ
CESTY DoŠLi

Josi'f7ajL^ (- l3 '3 '26 + ]0'7'0l) l)oliČná j l2
Jindřich Vlk(+ll'7.3l +I1 7'0I) Jičínská l9

l]ranliskx l\íikLldová l'2S'q'29 .i l9.7.0l)
Bln ina 48

Jirosllt Bobck (*2l'].j].|]ó'7.0l) Vs.tilr
R] bn il} ' Benálk\ I607

Anráli. Juřičkotá (*25' l' l0 +27'7.0l)
ll, acho!ec 4l

l].{liich Vašica (*5.l l' l.1r29.7.0]) }lracho!'!'c l05
Nla.ie P.rnická (*6'9' l9 .j0'7.0l) hscnice č' 4]
Vlta Zbořilo!á (*1'4.l2 =].8'0l) Iv1oslni 52
Jaroslav Rus.k (*16.9.11 +1.8.01) Obora 33
JoselPeInický (+28.j'27.|6.8.0I) ]vlŠtěnotice l8
J.'Š.l'\lll'in.k L.] j 1j -(/ 8 iJl) \l5.l\ro\:cť lj
Josťf.l3noš (* I5']' l9 - l]'j-0I) Podlcsi l5j
Maric I'od.{!o!á (* I5 8.2.l I l l'8'0l) DD l'odlŠí
l]oŽť.. shdovniková (+ó' l2'0s + l5'8 0l)

Vs.tinSká 458
Včra Tuí.čiová (* l9.l '50 | l6'8'0I)

U !odo.jemu 12i9
A'lh1J\lo;(ot,l.á('I l']n lo ]_''8'0 )J(l';nk" lj
slanklay KoudeIi (*8. l 0'38 +]3.8'0I) sklliiská l 83

AIlitť Hou.lr (* l l'l l 2ó -2l'8'0l) Krho\á 3_l3

l:Íantiška Dobiášo!á(*2'8'I9l l'2.9'0l)
lkacholec 8:)

v Rajnochor.icích na
FÍantiŠkánka s. Lucie cincialová
animátorit
P. Ádam liucki
s. ]ulrkéta Hanáková FMA
pro_granl ve spolču'. '
P..Iend:l B'lík

T.S. ARCHA
- a duchovní profil

- a kajÍcipoboŽnost
_ a zajímaý duchovni

_ a konkrótní program

- nrédia a m;'
- a o tonl. co netíl('o hlách
- a Íblk _ Íockový Konce.t
ncbo sociolog? , .,v l9_30 1Io|)_ \'li('t]Rl Á

spolčir. odkud a Z čcho čerplit' '.
. o. biskup .'oscf rl řd ličkr
. NÍgr. luartin NÍiillcr
. l'. JosefGlogAr SI)l]
. j.p. bomcless I.nr.j.k_
. a lík}'-snad přiidť Pin p_s\'cholo_!r '.'
SE]'T'ANI ZACINA \'E CTVRTEK
KoNČÍ \'NEDĚLI oBĚDEN'
otljczd možný ve l2.30 hod. autobuscm k \'l!!(u dÓ
Ila.jnocholir.

SSII}ot]: dobrÝ spaciik, dobró oblečení (bývÍ chladno), něco
dobréhc k. karVó či pol('dní5iestě
CINA: ]00 ko.un čcských (Llbytováni -| jídlo + zajištční
progranru)
sPoJ[NI l\_A AIicřItI: vlakcnl do Rajnochovic (l.Ží na tÍati
Valilšské Mc7iííčí - I lLllin).od vlakové Zastávk)' l{ajnochovice je to
n3 

^RcllLj 
asi 7 knl' AuÍobus odjíŽ-dí od vlaku flž k Aršc \' l5'l5

hod' Dál.v l6'20. l7.05, l8-25 hod. doDyora a odtudjelouŽjen j
knr pčšk] '
l'řihlÍtškr odcsílcite do l{.9.200l na adrcsu:
Centrun pro mládcŽ
t}iskupské nánl' ]

771 0l OlonroLic
Zde zÍskáte také bIiŽší informace

rcl :068/550 02 44
e_mail: mlade7AaÍcihol'cz
a nebo odťlzd.jte vašinl záíupcům.

vÍRoČÍ UrvRTÍ ARclBlsKt]PÁ DR FhANTIŠKA vAŇ-'iKÁ
K l0'},Ýročí úmÍlí pana aÍcibiskupa bude slaVena mše svatá
v katedrále 14. září v l8 hodin' Koncelebrace kněŽí i účasl věřicích
c \lI2r] VZFomeňte n:l 7esruliho arcibi'lupr i rc farnostech

Žlvot FARNo5Tl
V]'dává I;arni úřad církve římskokatolické, KřiŽkovskóho 8, Valášské MeZiřičí. 7570l

Redakce: P' Pavel stefan. lng. Hynek Vanóula
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