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Bůh s tebou počítá
AŽ PŘÍŠTĚ BUDEŠ MÍT POCIT, ŽE S TEBOU BŮH 
NIC NESVEDE, VZPOMEŇ SI, ŽE...

Noe se občas opil do němoty.
Abrahám byl příliš starý.
Sára byla neplodná.
Izák byl přehnaně důvěřivý.
Jákob byl úskočný.
Lea byla ošklivá.
Josef Egyptský prožil těžkou šikanu.
Mojžíš měl zráňo z dětství a byl agresivní.
Gedeon měl strach a chtěl utéct.
Rachab byla prostitutka.
Jeremiáš a Timotej byli příliš mladí.
David měl na kontě cizoložství a úkladnou vraždu.
Jonáš utekl před Hospodinem.
Noemi byla vdova.
Jób přišel o rodinu, o majetek a propadl depresi.
Jan Křtitel byl bezdomovec a pojídal hmyz.

Svatý Josef neměl odjakživa mariánskou úctu - chtěl poslat 
Marii pryč.
Panna Maria místy nechápala, jak to Pán Bůh myslel.
Ježíš v pubertě utekl rodičům a ještě se divil, co mají za 
problém.
Učedníci usínali při modlitbě.
Petr se vytahoval, a pak zapřel Krista.
Marta byla tak trochu workoholička.
Její sestra Marie zas nebyla zrovna akční.
Marie Magdaléna byla prostitutka, a ještě k tomu posedlá.
Samařská žena byla několikrát rozvedená a žila „na hro-
mádce“.
Zacheus byl malý a zakomplexovaný a živil se daňovými 
podvody.
Pavel byl cholerik a občas si neviděl do úst.
Timotej míval žaludeční potíže.
První svatořečený byl lotr po pravici.

...TAK SE NELEKNI, KDYBY PÁN POČÍTAL I S 
TEBOU!

Měsíc Nejsvětější Svátosti
Mensis iste vobis principium mensium.
Tento měsíc bude vám počátkem měsíců. (Ex 12,2)

Mnohé nábožné duše zasvěcují měsíc červen božskému 
Srdci Páně, odkud nazývá se měsíc ten měsícem Srdce 
Páně. – My jej zasvětíme Nejsvětější Svátosti; a já myslím, 
že název měsíc Nejsvětější Svátosti je pro červen právě tak 
vhodný jako „měsíc Srdce Páně“; vždyť v tomto měsíci při-
padají obyčejně obě slavnosti jak Nejsvětějšího Srdce, tak 
i Božího Těla. Je zcela správné uctívati Srdce Páně jako 
sídlo nekonečné lásky Pána Ježíše k nám; avšak ctitelé Nej-
světější Svátosti udělají dobře, budou-li je ctít v Nejsvětější 
Svátosti. A kde pak je přímo skutečně a podstatně živé Srd-
ce Pána Ježíše, ne-li v Nejsvětější Svátosti a v nebi? Mnozí 
je ctí v obrazech, které jsou předmětem jejich pobožnos-
ti; úcta tato jest dobrá, ale přece je to úcta jen nepřímá, 
s obrazu musím ji vztahovati na skutečnost. Avšak v Nej-
světější Svátosti jest živé Srdce Páně, tlukoucí láskou k nám. 
V ní tedy budiž toto Srdce naším středem, naším životem.
Pohled Božského Spasitele trefí k tobě i v tvůj dům, i tam 
nás slyší jeho srdce. Klaněj se mu i tam, kde jsi, bude 
to dobrá adorace lásky a Pán přijme aspoň tvoji touhu. 

Bylo by velmi bolestné, kdybychom se nemohli stýkat 
s Pánem Ježíšem ve Velebné Svátosti mimo naše chrámy. 
Jako nás sluneční světlo obklopuje a svítí, i když na nás 
jeho paprsky nedopadají přímo, tak a mnohem lépe posílá 
nám Spasitel ze sv. Hostie paprsky své lásky, které nás hřejí 
a sílí. Proudy jsou ve světě nadpřirozeném jako ve světě 
fyzickém. Což jsi nepocítil někdy z nenadání zaujetí a zaní-
cení svaté lásky? Byl to paprsek, byl to proud milosti, vléva-
jící se v duši. Věř jenom a důvěřuj v ony proudy a ve spojení 
s Pánem Ježíšem i do dálky! Bylo by velmi smutné, že by 
Pán Ježíš nepřijímal leč klanění v kostele. Nikoli! Vidí všady, 
žehná všudy, všude se spojuje s těmi, kdo touží po spojení 
s ním. Klaněj se mu tedy z každého místa, obrácen v duchu 
ke svatostánku! Nuž všecky myšlenky tvoje po celý měsíc 
nechať jsou u Něho; tvoje ctnosti nechť směřují k Němu, 
tomuto božskému svému středu a pak bude měsíc červen 
pro tebe měsícem hojného požehnání a hojných milostí.

Z knihy sv. Petra Juliána Eymarda, SSS - „Nejsvětější Svá-
tost oltářní II.“

P. Petr Klimeš
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Otec Jaroslav Kašpar se přestěhoval
Skoro 50 let v naší farnosti žil a působil otec Jaroslav Kašpar. 
V padesátých letech byl vězněn pro Krista, později žil a pra-
coval v naší farnosti, často bez státního souhlasu. Od roku 
�990 mohl teprve vykonávat kněžskou službu bez jakých-
koliv omezení ze strany státu. V živé paměti ještě máme 
oslavu jeho 90. narozenin a 65. výročí kněžského svěcení 
v roce �008. V posledním roce se zdravotní stav otce Jaro-
slava dost zhoršil. Nejdříve byl nějakou dobu v nemocnici 
a pak od srpna �009 až do června �0�0 v hospici Citade-
la. ��. května ho navštívil otec arcibiskup Jan Graubner 
a popřál mu k 9�. narozeninám. Při této příležitosti jsme 
se dozvěděli, že Milosrdné sestry sv. Kříže, které známe 
dobře z nedaleké Choryně, mají ve svém klášteře v Kromě-
říži oddělení péče pro staré a nemocné kněze. Několik dnů 
jsme přemýšleli, zda tuto nabídku využít. Otec Jaroslav se 
cítil v našem městě doma, mnozí z vás jste ho pravidelně 
navštěvovali. V Kroměříži však je kromě něho ještě sedm 
kněží a daleko lepší možnosti každodenní společné modlit-
by a mše svaté v klášterní kapli u sestřiček.

Nakonec jsme se rozhodli využít této možnosti, a tak 
jsem otce Jaroslava ve středu 9. června zavezl do kláštera 
v Kroměříži. Věříme, že tato změna prostředí a také určité 
pastorační možnosti (například duchovní slovo pro sestry, 
zpovědní služba) budou pro otce Jaroslava povzbuzením 
a radostí.
Při této příležitosti chci poděkovat všem, kteří otce Jaro-
slava v Citadele navštěvovali (někteří téměř každodenně), 
všem, kteří nám pomohli při stěhování. Velký dík patří 
také vedení a personálu hospice Citadela za obětavou péči 
po dobu téměř jednoho roku. Díky Bohu za tento hospic 
v našem městě.
Pokud by někdo z vás hodlal v nejbližších měsících navští-
vit krásné město Kroměříž (zahrady, zámek, vinné sklepy) 
určitě se alespoň na chvíli zastavte u otce Jaroslava, aby 
nezapomněl, že je stále „Mezříčák.“ Můžete před tím zavo-
lat sestře Miroslavě na telefonní číslo 603 302 062 a dohod-
nout přibližnou hodinu vaší návštěvy.

o. Pavel
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Slovo ž ivota
č e r v e n  2 0 1 0

Pozvání na brigádu
Počítám, že po tomto nadpisu mnozí článek ani číst nebu-
dou. Prosím tedy odvážlivce, kteří článek nepřeskočí, ať 
se stanou posly, kteří budou osobně zvát dělníky na vinici 
Páně.
Oč jde?
Paní Kubešová z Kladerub odkázala v době svého pobytu 
v nemocnici ve Valašském Meziříčí zemědělskou usedlost 
naší farnosti. Ze tří sourozenců, kteří zemřeli bezdětní, 
byla poslední. Myslím si, že v zájmu naší farnosti je, aby-
chom dům i s pozemkem, na kterém stojí, co nejdříve pro-
dali. Dům i zahrada jsou ve špatném stavu. Pozemek, na 
kterém mohou být v budoucnu postaveny i dva domy, je 
podle mne docela atraktivní a v pěkném prostředí. Pokud 
se nám podaří v domě, dalších budovách a na zahradě udě-
lat pořádek, myslím si, že by prodej proběhl rychleji a také 
cena by byla vyšší. Na dny 1., 2. a 3. července vyhlašuji 
brigádu. Mohou přijít muži i ženy, je totiž třeba protří-
dit a vyhodit také různé věci z kuchyně a oblečení. Budou 
přistaveny kontejnery. Čím více nás přijede, tím rychleji 
bude úklid proveden a práce nám půjde lépe od ruky. Byl 
bych rád, kdyby se zájemci přihlásili osobně u mne nebo 
u Víta Žilinského, abychom věděli, kolik ochotných lidí 
se přihlásí na každý den. Potřebujeme také odborníka 
na prořezávání stromů, pod jehož vedením by pracovali 
ostatní. Věřím, že nám tato akce pomůže k vzájemnému 
sblížení. O občerstvení bude postaráno. Zájemci ať nahlásí, 
zda potřebují odvoz nebo se dostanou na místo vlastním 
dopravním prostředkem.
Možná si pamatujete, kolik lidí v minulosti přišlo na různé 
brigády v naší farnosti. Nebo kolik dobrovolníků pomá-
halo také v našich obcích. Dnešní doba brigádám nepřeje. 
Doufám, že tím spíše tato výjimečná akce bude úspěšná. 
I ty můžeš udělat něco pro naši farnost. Bůh ať žehná všem, 
kteří pomohou. Díky.

o. Pavel

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj 
život pro mě, nalezne ho.“ (Mt 10,39)

Při četbě těchto Ježíšových slov před námi vyvstávají dvě 
roviny života: život pozemský, který prožíváme na tomto 
světě, a život nadpřirozený, který nám Bůh daroval Ježíšo-
vým prostřednictvím – život, který nekončí smrtí a který 
nám nikdo nemůže vzít.
K vlastní existenci lze tedy zaujmout dvojí postoj. Buď při-
lneme k pozemskému životu, budeme jej považovat za jedi-
né dobro, budeme myslet na sebe, na své záležitosti a na 
tvory. Budeme se uzavírat do své ulity a usilovat o prosa-
zování vlastního já. Nevyhnutelným důsledkem toho bude 

pouze smrt. Ale v opačném případě, když uvěříme, že 
jsme od Boha dostali mnohem hlubší a věrohodnější život, 
budeme mít odvahu žít tak, abychom si tento dar zasloužili 
až do té míry, že dokážeme ztratit svůj pozemský život pro 
život věčný.

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj 
život pro mě, nalezne ho.“

Když Ježíš vyslovil tato slova, měl na mysli mučednictví. 
Abychom následovali Mistra a zůstali věrni evangeliu, měli 
bychom být připraveni stejně jako kterýkoli křesťan „ztratit“ 
život a zemřít - bude-li třeba - i násilnou smrtí, a tak z Boží 
milosti získat život pravý. Ježíš jako první „ztratil svůj život“ 
a získal život oslavený. Předem nás upozornil, abychom se 
nebáli „těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou“.
Dnes nám říká:

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj 
život pro mě, nalezne ho.“

Při pozorné četbě evangelia zjistíme, že se Ježíš vrací k tomu-
to pojetí života nejméně šestkrát. Svědčí to o důležitosti 
a závažnosti, kterou mu přikládá.
Avšak vybídnutí ke ztrátě vlastního života není pro Ježíše 
pouze výzvou k mučednictví. Je to základní zákon křesťan-
ského života.
Měli bychom být ochotni zříci se snahy dělat sami ze sebe 
ideál svého života i vlastní sobecké nezávislosti. Chceme-li 
být pravými křesťany, měl by být středem našeho života 
Kristus. A co od nás Kristus žádá? Lásku k druhým. Při-
jmeme-li jeho program za svůj, pak opravdu ztratíme sami 
sebe a nalezneme život.
Nežít pro sebe jistě neznamená, jak by se někdo mohl 
domnívat, zaujímat postoj rezignace a pasivity. Úsilí křesťa-
na by mělo být vždy co největší a jeho smysl pro odpověd-
nost stoprocentní.

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj 
život pro mě, nalezne ho.“

Už na této zemi můžeme zakusit, že život v nás roste, když 
se zcela darujeme, když žijeme v lásce. Po dni prožitém ve 
službě druhým, kdy jsme dokázali proměňovat svou každo-
denní, možná jednotvárnou a těžkou práci v jediný skutek 
lásky, zakusíme radost z toho, že jsme se více realizovali.

„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj 
život pro mě, nalezne ho.“

Budeme-li plnit Ježíšova přikázání, která jsou založena na 
lásce, nalezneme po tomto krátkém životě i život věčný.
Pamatujme, jaký bude Ježíšův soud v poslední den. Těm 
po pravici řekne: „Pojďte, požehnaní, (…) Neboť jsem měl 
hlad, a dali jste mi najíst (…); byl jsem na cestě, a ujali jste 
se mě; byl jsem nahý, a oblékli jste mě (…)“
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Aby nám dal účast na nepomíjejícím životě, bude hledět 
výlučně na to, zda jsme milovali své bližní, a bude vztaho-
vat na sebe to, co jsme pro ně vykonali.
Jak tedy žít toto slovo? Jak ztrácet již nyní svůj život, aby-
chom jej nalezli?
Tím, že se budeme připravovat na velkou a rozhodující 
zkoušku, pro kterou jsme se narodili.
Rozhlédněme se kolem sebe a naplňujme den skutky lás-
ky. Kristus nám jde vstříc v našich dětech, v manželce, 
manželovi, v lidech, s nimiž pracujeme, s kterými jsme 
v jedné politické straně anebo s nimi trávíme volný čas. 
Prokazujme dobro všem. A nezapomínejme na ty, o nichž 
se denně dozvídáme v novinách, prostřednictvím přátel či 
televize… Pro každého udělejme to, co je v našich silách. 
Až se nám bude zdát, že jsme vyčerpali všechny možnosti, 
můžeme se ještě za ně modlit. To, co má hodnotu, je lás-
ka.

Chiara Lubichová

ZŠ Salvátor
• Slavnostní akademie školy dne ��. května proběhla a mys-
lím, že letos s velkým ohlasem. Naši prvňáčci předvedli, že 
první rok školy je zocelil, dodal jim sebevědomí a kuráž.
Jejich vystoupení bylo skvělé. Ale abychom nechválili jen 
malé, musíme říct, že i ostatní třídy předvedly to nejlepší, 
co v nich bylo – zpěv, tanec i scénky se velmi povedly, jen 
ten cizí zvukař trochu zlobil. Ale kdo by si toho všímal, 
hlavně, že nálada byla výborná. Děkujeme také výborné-
mu publiku za povzbuzující potlesk.

• V úterý �5. května se na školním hřišti uskutečnilo 
�. kolo soutěže všestrannosti pro žáky �.–5. tříd – přesněji 
��-ti minutový běh. Od nás soutěžilo 9 žáků a umístili se 
takto: Alžběta Vránová z �. třídy se umístila na �. místě, 
Jonáš Kořistka z �. třídy na �. místě, Jonáš Vrána z �. třídy 
na �. místě. Nejlepší ze čtvrťáků byl Daniel Savko. Gratu-
lujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.

• Ani v sobotu naši žáci nezahálejí a tentokrát dne �8. květ-
na reprezentovali naši školu na turnaji ve stolním tenise, 
který organizovalo Středisko volného času Domeček. Naši 
čtvrťáci opět nezklamali a obsadili všechny příčky vítězů. 
Petr Baričiak a Šimon Vrána skončili ve svých kategori-
ích první, Vojtěch Fuksa druhý a Tomáš Denk třetí. Teď 
už tedy všichni víme, že kromě fotbalu jde našim klukům 
i stolní tenis. Blahopřejeme.

• Velmi příjemný den, ��. květen, si prožila ve Zlíně naše 
žákyně, druhačka, Jana Indráková. V Mezinárodní výtvar-
né soutěži zrakově postižených dětí a mládeže „Radost tvo-
řit“ získala Cenu Zlínského kraje, předávanou hejtmanem 
Zlínského kraje, za práci Kalendář. Janě gratulujeme a js-
me rádi, že do naší školy chodí takováto výtvarnice.

• No a jdeme do finále. Opět končí další školní rok. Pro 
naše deváťáky poslední. Ještě si užijí poslední dny se spo-
lužáky na výletě na Soláni a po dvou měsících už na ně 
čekají kolektivy nové, neznámí učitelé a prostředí. Přejeme 
vám, ať do nového studia vykročíte tou správnou nohou, 
ať se vám na školách líbí, ať na svou „mateřskou základku“ 
vzpomínáte. A třeba se i někdy zastavte.

Všem čtenářům našich školních příspěvků přeji za celou 
naši školu krásné prázdniny, dovolenou a slunečné letní 
dny a v září zase na shledanou.

Lenka Adámková

Zatímco fotbalový mistr světa bude znám až v červenci, 
věřící fanoušci už svého šampiona mají. Finále mezinárod-
ního turnaje církevních hodnostářů ve Vatikánu vyhrál 
tým Redemptoris Mater (Matka Vykupitele), který porazil 
�:0 celek North American Martyrs (Severoameričtí mučed-
níci).

Hráči Redemptoris Mater tak v repríze loňského finá-
le obhájili titul a navázali na triumf z roku �007, kdy se 
turnaj konal poprvé. Před dvěma lety se museli spokojit s 
druhým místem.

„Je to nepopsatelný pocit. Mám velkou radost, že nám Bůh 
dal příležitost zahrát si ve finále,“ řekl agentuře AFP kapi-
tán vítězného týmu a autor jediné branky Davide Tisato.

Americkému týmu nepomohla k vítězství ani podpora 
několika desítek fanoušků, z nichž mnozí byli převlečeni 
do obleků komiksových superhrdinů. Na tribuně byli k 
vidění Superman, Batman s Robinem, Spiderman, ale také 
Elvis Presley a George Bush.

Letošního Clerikus Cupu se zúčastnilo �7� církevních 
hodnostářů z 65 zemí. Turnaj má přísná pravidla, která se 
podřizují církevním tradicím. Například se nehraje v nedě-
li, tvrdě se trestají jakékoliv nadávky nebo kritika rozhodčí-
ho a oba týmy se po zápasech společně modlí s fanoušky.

Navzdory tomu se právě skončený šampionát neobešel bez 
komplikací. Tým Gregorians a jeho příznivci se po pro-
hraném čtvrtfinále s Redemptoris Mater odmítl na protest 
proti výkonu rozhodčího zúčastnit společné modlitby. Gre-
gorians navíc dohrávali zápas bez vyloučeného hráče, který 
nakopl soupeře a dostal trest na čtyři zápasy.

podle www.christnet.cz

Církev už zná svého
fotbalového šampiona
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 Arcibiskup Jan Graubner se už nemusí obávat toho, že 
vinařská firma z jižní Moravy bude využívat velmi ceně-
nou značku spojenou s církví - Arcibiskupské vinné skle-
py Kroměříž. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost firmy 
pod názvem Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, která 
sídlí v jihomoravských Hovoranech a dělá si na stejnojmen-
nou značku nárok. Jde o jeden nejostřejších sporů v Čes-
ku o ochrannou známku, který se vleče už téměř deset let. 
Značka je totiž velmi cenná a v Česku jedinečná. Osmde-
sát láhví mešního vína se značkou Arcibiskupské vyráběné 
firmou spoluvlastněnou církví dostal nyní při své návštěvě 
Česka i papež Benedikt XVI.

Firma z Hovoran, kterou vlastní Jaroslav Grmolec, se nyní 
u soudu snažila zvrátit celý spor ve svůj prospěch. Grmolec 
založil už roku �99� společnost na výrobu mešního vína v 
Kroměříži. Dvacetiprocentní podíl v ní nabídl Olomoucké-
mu arcibiskupství. Později se podíl arcibiskupství ve firmě 
zvětšil na �0 procent. Roku �00� ale arcibiskupství vede-
né arcibiskupem Janem Graubnerem založilo společnost 
novou. Obvinilo Grmolce, že v kroměřížských sklepech 
platí pozdě nájem, a dalo jeho firmě výpověď. Grmolec ale 
uspěl u soudu. Ten uznal, že se firma spoluvlastněná církví 
dopustila nekalé soutěže a její jednatel Josef Koníček dostal 

dvouletou podmínku. Církev proto dnes pro svoji firmu 
užívá název značku Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž. 
Církev ale svůj boj nevzdala a znovu napadla užívaní znač-
ky Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž. A úřad Grmolco-
vu značku vymazal, informuje aktuálně.cz.

Podle arcibiskupství je grafická podoba známky téměř 
totožná se současným znakem arcibiskupství olomoucké-
ho a zcela shodná se znakem olomoucké diecéze v období 
�588 - �9��. „Arcibiskupství nikdy nevyslovilo souhlas s 
užitím tohoto znaku v ochranné známce a o jejím zápi-
su ani nebylo informováno,“ uvedli zástupci církve. Úřad 
průmyslové vlastnictví i soud potvrdil, že vinařská firma 
značku využívat nemůže. Podle soudců je jednoznačné, že 
značka je odkazem na osobu arcibiskupa nebo arcibiskup-
ství, použití názvu města Kroměříže zase odkazuje k místu, 
kde se víno vyrábí. A to církev poškozuje.

podle www.christnet.cz

Stížnost f irmy Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž
zamítl  Nejvyšší  správní soud
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Dne �. června navštívila delegace z naší farnosti dílnu varhanářské firmy Ivo Roháč - organ service v Olomouci. Pan Roháč 
nám předvedl nový hrací stůl budoucích varhan. Pokud všechno půjde dobře, mohli bychom naše nové varhany slyšet do 
konce školního roku. Hrát se bude prozatím na jednom manuálu. Kompletně rekonstruovaný nástroj bychom mohli slyšet 
o Vánocích tohoto roku. Na snímku zleva jsou Mgr. Jiří Pernický, místostarosta Valašského Meziříčí, varhaník Bohumír 
Kratochvíl, varhanář Ivo Roháč, farář Pavel Stefan a organolog Arcidiecéze olomoucké Jan Gottwald.


















     
    
   
    






Život  f a rnos t í  č í s lo  6 ,  ročn í k X V II
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 0� Valašské Meziříčí, redakce: Mgr. P. Pavel Stefan, Ing. Hynek Vančura, Mgr. Jiří Dřímal. 

Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf.vm@abidesign.cz anebo osobně odevzdejte na faře.
Toto číslo vychází o ��. neděli v mezidobí, �0. června �0�0

http://zivotfarnosti.hyperlink.cz

Medjugorje 2010

Křest přijali
Valašské Meziříčí
Štěpán Makyča
Adéla Vaiglová
Anna Marie Schőnweitzová

Lešná
Jakub Vinklárek
Adéla Váňová
Adéla Petra Urbancová

Valašské Meziříčí
Josef Trusina *��. ��. �9�� †�0. 5. �0�0, Kopřivnice
Ludmila Bártková *�9. 5. �9�� †�8. 5. �0�0, Jarcová �88
Petr Kývala *��. 5. �9�5 †�5. 5. �0�0, Krhová �60
Ludmila Skalková *�. �. �9�� †��. 5. �0�0, Hrachovec ��6
Marie Pospěchová *��. �. �9�8 †�9. 5. �0�0, Juřinka 69
Margita Rusmjaková *�. �. �96� †�8. 5. �0�0, Hostašovice 80
Anna Svobodová *7. 8. �9�� †��. 5. �0�0, Valašská Bystřice 66�

Na konec své pozemské cesty došli

Pozvání všem mladým z farnosti Valašské Meziříčí
a okolí na 

M E ZI NÁ RODN Í MODL IT E BN Í FE ST I VA L 
V M E DŽUG ORJI

Setkání proběhne v termínu od 29. 7. do 7. 8. 2010. 

Co ti tato akce nabízí?

• nevšední chvíle, prožité s partou mladých
• řádění na Jadranu
• kouzelnou atmosféru stanování a táboření
• novou zkušenost s prožíváním víry

Doprava:

autobusem, se zastávkami – � den u moře při cestě tam.
Před zpáteční cestou se ještě na cca 6 hodin osvěžíme 
 
Varianta A: zastávka u vodopádů oblast Bosna-Hercegovi-
na KRAVICA

Varianta B: zastávka u moře BAŠKA VODA

Možnost ubytování:
• vlastní stan � EUR/noc
• apartmá 9 EUR/noc

Cena za dopravu autobusem: 2 350,- Kč

Cestou nás bude doprovázet p. František Urban (bývalý 
kaplan z Valašského Meziříčí, momentálně sloužící ve Sta-
rém Hrozenkově)

Bližší informace rád poskytne:
Jindřich Vrána  Mobil: 606 7�� 9�8
Alois Folvarčný Mobil: 776 �8� �5�

Poděkování
Byl by již čas, aby nám to naše vlastenčení ráčilo konečně z úst 
vjeti do rukou a do těla, abychom totiž více z lásky pro svůj 
národ jednali, než o této lásce mluvili.

Karel Havlíček Borovský

Děkuji všem členům a příznivcům KDU-ČSL za pomoc s 
předvolební kampaní, děkuji všem, kteří pracovali ve voleb-
ních komisích. Do třetice děkuji všem voličům za hlasy 
odevzdaných KDU-ČSL, všechny vás prosím o zachování 
podpory KDU-ČSL v podzimních komunálních volbách. 

Václav Novosad

Litmanová – Turzovka – Provodov

1. – 15. srpna 2010
pro muže od 16 let

On Mary’s way

• jít v Bohu
• být spolu
• dny v tichu
• důvěřovat v Prozřetelnost
• poznat, co vlastně potřebuješ pro život
• putují také P. Jan Ston a P. Pavel Šupol
• cena 2 200 Kč*

Informace:
Josef Slezák
jslezak@email.cz

* na případné slevě se lze dohodnout

Pěší pouť


