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\í!e llrŽ lo.i.

a]e

n.piiŠLi !šud. Na I]k felké nlěsto je ná5 pořád n]áLo .\
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onrlou\:1ln \šcn1' ke kter];Irr sc TiikÍálo\Lln.doSIali
J.ště b\ch se chtčla znrfuit o.edné vnLLIIró SilL'];j Slalo

5.'. 2. chodil) slupink) děIi' ktelé t\ ldjl\ ' 2. p]rii
L l.íklá1ofó sbilce a neb)la tD pla!di ]edxr slupinl
.r občli\ích li'lí (ln1.tdÝch. ýJlšich i dčti) s.tkalo
choJila v řIjtrcho\ci a d\'i'!e nrěstě' Chlal. b\ťh].rr iici. Žť
|i Sll\.ni nlŠ: slaté a p.rk. po obdlŽení pokLadničk}. jc
Dro Dříštčmoc dLileŽité s1edo!ar. jcstli 1i' kdD l' \Ín
lr l tLi.rZL} a spolLjl} p l otrsace. !1 laZili na po t' od ' B et1énla.''
pŤicházejijlko
Tři králo\ J, isotl ti' ' plavl'
irlr! l.rdos(. kt.roLl tam nalezli. piillesli lideln tohoto nlě5ta.
poí1]e]
Po7náteje
' PRůKAZEK-' \}da.ích Alťidi..J7ni
t)o nrčýl a jeho oko]í JlLiink). B}r1in). Podlesi.
_ zap.č.těn('cll nr Disllrilll
chalitou
PoKLAD-*IČEK
j7
llx;l]o!cť. Ilo]iČnó a Klhofé 1)šlo
sl'Llpjnek lii klálů
(ob.cnin
či nrěsrskénr ťlřadě) oDlN{Ki _ s ]l:].:.r1] |fur
oJ.Ll] .!Ůs|rčlóho'
' JoIlo\
l
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Sbill]. toh! lo\Ll
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I.l rip.L\/-r:

Zj.\.ni I'ánč s.

11nloho

t.\. r,tto.r..r..r. r. o.

/ ni.|l L]\ nal a\ ia Št'asttri. ličilist ó 7áŽitk\ i
v kdJ p] i d]]a posledni|.llíz., co.lěla
Ý kd] lidé dako\n]i Za to. Ž. po d.'acťti let.ch jc
l']tilo\a nir!ŠIi\ili a \]slo\i1i pi,1lrí ab\ se

z

Ttj

ko].doYáni

:\l. xni !esnic. nčzúnalvpo7aJu
\' Kuno\i.í.h koledo\al\' .] sk[pink) dčti' \ L.o!čc.
: sktlpink}' v Podoli ] skLtpinka Tií kálli \ l)oli.ich
kol.do\ilr ] r!rnálá SkLLpinka' \ Brankách l poa.Inej!l
skL|pinka' \ Lenlé .1 skupink\. f Jaseni.i l s"Ltpin|a'

\ Piihlkách taktéŽ a !e v}soké také l sklpinka děii
\'š.n) tčn1' kt.ii mně \ LrřipIa\é 'l''ikálo!J sbilL\ \e
mastě i na !.sni.í.h pomáhali. Íroc dělLÚi Podako\iiní [lrÍi

v ld\ s. o!]nroccní ]idó nrohli s nitni podilit o s\otl bo]esl
Y klr ll.j.n n]anrjnka piispčla zi loL]uru. al. ijejí nl3ló d.lj O
,l:!]! pelriz.7c
r:l5pol
s\.'Ých

lrl,.

sraIolrofi

., 1 . iO..: I'.,. .: \.rn.
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ipaní I.Ialuzové z NÍ:ý5kého úiai]u za \!liicnojt

.\ 5 úl(ol| ji.nr 5lila před dělmj ktelinr lidédá!alipcnízč
a ochoILl, katecherůnl' sklutLin). ministÍanú|r.placovníkťnr
plo |č siLnlonlé. ab! si je nccha]} a déli je před jejich očinra
i délem z cřkevní školr sal!átol' ršenr dét.n]
hi7.]} do pol]adničkr'
a zodpo'ědn'll' za od\abu' lradš€ni a vJ'hlalost'
t]tlo Llásně Vidél. jak litlé, klčii q.áŽeji do LLlic s napětím
DékLlji za pomoc paní Hruškovéz Ku!o\ .. txllj
lt oblrlil)ri. jaké lo bude' se \Tace1i šl'astni, Že nrohli učinit
\'aelaříkoÝé a paní KučnéZ BÍanek' paní slimáČko\; a jilce
n'tlý čjšíJlrii dr'lhé.
Če.nochoVéz Po1ic' paní Marii KundralIovó z l-ouaL) a pJni
]rťnéKundňlolé Z Podo]j' DakLl]] piLnLl Ko|.]oli klťli

celkově se !fbrajo 239 l58 Kč.
s organizací v Lešné, paní Podzemné a ttnrškové
Mé
poděkov]íní
Pavelkové
z
Jasenice'
Tuto sumu jsme odeslaii na konto Třikrálové sbíky na
a
Zdeňce
zv)soké
v obcích. kde jsem se selkala s vlídnýn sdn'ení Českékatolické cha.iry Praha' I'iibli'ně polovina se
palří i íaloŠům
přijeljm pii zapečeiěnía odpečetění pokladniček' Děkuji vrátí k nám á bude !'uŽita na charitní dům (Azyloť dun'
sv. Marie Magdaleny pro jnatk} s dětmi v tísni.
i ťŠelrr,kreří tříkrálo\,é kolcdováni přťdkládali v modlitbě
ponráhal

DěkÚeme všenr. kteří svou štédÍostídali najevo, Že osud

PÍrEKvAPIvÉ!

A jakč b}.l)' Yýsleďiy?

\1e VaIašskénr Meziřiči se lYbralo l66 064.70
KČ'\lKunovicích l2 584'90 Kč; v Podolí 3 2]2 Kč;v Loučce
9 0Sj.90 Kč] ! Policích 6 788,10 Kčj v B.aD}iách l] 740,80
KČ: \ Lešnél7 065,40 Kčl ve V)'soké 2 812 Kč] v Přilutách

. 7]'j 20 Kč a v Jascnici 7 07] Kč'
h1inčl na pokladničku činil 4 300 Kč. Ncjvjce mělajedna
slu|ilrkx Z valasského M.ziřiči 9 ] l4'30 Kč'

Nl

tonrÍo nistě vždy infoÍmujeme o lom, co bylo' je
n popř' budť Ted} pěkně popořádku. |Nejprve to' co b}'lo'
. |iéklelétiid} se zúčaslnilybesed v městské knihovně, při
klclÝchjinr byli bliŽe představeni mnozi literámi autoři.

\'l,stoupil náš pěvecký sbor

při

slavnostninl

ole\'ieni Ch3litního domu sv. Marie Magdalény pro matb
s

dénni\ tísni.

\

ro.r7i

'c ii.l.

hl.boce

dor\kd. nen,

r.

1hostejní'

Naše poděkování patři i Za finančni ponloc' kterou jsle
Charirninru donru sy' Maric N'Íagdaleny poskýli \'e folrně
sbírk) pii nrši SÝaIé'
Za fami charitu MaÍie Beková

.

ZŠSALvÁToR INF oRMUJE,

. l4']l

ÍT.(iLh d Ldr

2l.I2' jsme společně vnašenr Í'amim kostele slavili mši

sv', po

ni jsnle se odebrali do ško]y' kde měla

každá lřida

svo vlastní předvánočni besídku' Následovalo

ješrč
pěveckého
krouŽku.
!)'stoupení našeho
sboru a kýaroÝého
ApakuŽlLlb}1y Vánoce' Po Vánocíclrjsme se sešli 3'ledna.

. j l \}.lJup:l ! Pen,,.ollL] pÍo dichodce sc !]tt

pásnrenr vánočních pisni náš pěVecký sbor '

.

Na 6. ledna se mnozí naši Žáci tčšili'Za prvé ' byla to
jít do školy a za drůé- mohli na sebc
otrléci pečlivě připravovaný odčv a káIovskou korulru

. 22'll. měIi moŽnost vŠichnižáci našíškoly álédnoul
' o.jpťl l p llj loL!,elnika NeLtPil / rich .e i lleie.nu a aklině se zúčastnitTříkrálové sbírky'
piiL'čili'
l5.I. ploběhl zápis détído l'ročniku na piiŠriškolní
. Rov čŽ v listopadu navštívilnáš 9. Íočnikprezentačni .rol' Dne
Na nové prmáčky se už n}ní všichnitěšímeI
Jkci L]iadu práce ve vsclíně snázven Zc školy do
q lcd ." p'P'Úenle } lonU'.o i< A.i d\a r'c '.r rŽ
zlnrčstnáni nva začátku p.osince si při D i otevřených dveři
sobota a lremuseLo se

frúguje nově otevřeDý Včelařský krouŽek' Pod vedenínr

ploh]édli souP ve val. Meziříčí.

cinkáni' S cinkáním

zlušeného odbomíka iak n1ají naši Žáci možnost seziámit se
s tímto lématem nejen teoreticky' ale i pÍal1jcky'
Pokud vás zajímá také to, co bude' pak včzte' Že komě

.

\iJiýLa|'ichp.j..'

. Ve ýicdu 6'12' 5e znašich tříd ozývalo

neob\yklé

zvon€čh vstupovali do tříd andělé, čerti
a Nlikuláš' V Děkných kosrýmech isme mohli poznat Žáb poiÚielllíi,o vysvčdčenípí5ijd. ná i'ší škol. j.:ii jcd.i
od uoÍa b) n]ěl býl oleu'en kouŽek vyšivání'
. 1)n. 14'l2 pťobčhlo v odpolednich bodinách předvánočni kouŽek.
Přihlásit se do něj nrohou jak dč!čala'tak i ch]apci' A my
l\sczťní s lodiči u hudby a ká!]''
Ýšichni uŽ se těšíme' až s€ ná chodbč naši školy objeví p.vní

20'12 b)'lo u nás otevřeno nejen pÍo Žáky. ale i pro
\Š.chl)r lodičc a přizlivce Školy' Byl totiŽ Den otevřených
d\cii Zl tnnlo ÚČclen školunavŠtívilo50 osob'

N

Blatři

a

K

sest'y,

před ned]í\ncnljste n1ěli momost v}plnit alrketní Lístk]', ve
]I

E

T

kteýh jsle

lC.r,'J !J

l

A
sc u'jadřovali k pokoncilním

zněnán t' litutgii po

VatikáĎkém sněmu'

z našíťamoýi' oláz]q' sc totiŽ ýkaly \éřícich nnlŽů
mezj ro]q l 970 - l 9E2 2 'skupinď'
a
žen
narozených
věících
mužů
il Žfll naroz.n)ich v roce 94 5
pru'unu'
NejpFr'e chci podčkovat všenl, kteří
pravdiÚ
podčlit
lýsledeklohoto
o
Na těchto řádcich se clrcisvámi Všenú
jseln
prďetla
v
někteýh případech jsem ic ještč
je
si
a
.llrkebli líst\ \}plni]i a přines1i
ďt na faru' Všechny odpovčdi
adl]rsolala dál, např' panu faráři' Děkuji 2 va_še podněty, ní\Ťhy i onz9^.
kněž.
1\,1) slínl. ž. nčkeréuz byly velŤi detelnč objasněny pň homiliích našich
'l
vz1i,
ale na falu wje nepřinesli' I tito věřicí lotiŽ
ankehí
Listli}'
doÍnů
si
sjce
poděko\'at
i
těm,
keí
outo cestou chci
anliel
pp$!!9ad!rzd!!ý!L4!&!V}plněných
překvapil
Ze
Všeho
mč
vša.k
prrrnohli r1rr oiit určiý obmz našífamosti ' Nejr'íce
\'hlavějiný
popra\,dě
řečeno.
nělajsem
sc rllir tilo 25% a nelrátilo se 75% al iemich lístků.Bylo to pro nrě témčřŠokujici,
.'oblitz famosti-'ve kteÉ žji' Neněla by nás tato číSlavéý k z'myŠIe ni? M}'slim si.že by nás měla dovést nejen k ZamyŠleni'
alc i k činťLÍt|Donnivám se to!iŽ- že se tato proccnta nelýkaji pou7€ této anke!, ale _ mohá trochu pozŤěněně - celého

\/in.

Žc se do tohoto

B?lňovlání mohly zÁpojit polrze dvě sl'upiny lidi
1

a dří\€

/

1

' shrpin'

a

ži\ oll1 lraši flLt1osti'

di!ý obraz famosti budu'ja]ijiŽ bylo uvedeno v Íl!'odu anket' prezjnlovat na Íěch místecl! k\l i ke|ím byla 1ato
Ilrrketa \]?racováju'
\'Iyslitc si' á muitme v náší famosti něco m1čnit k lepšímu? Pokud ano' klidnč to napište na papí, ozúčteslo\')" ''dodatck
l' ;ulkelé.,a lhoďte do schráÁy lra faře. NezApomeňte však připsal, jaka budc Vaše úoha pň rcali7áci dáného..áWhu a koljk
hodin lýdnč jste lomu ochomí \ěnovat. Pak bych prosi14 abyíe k vascnlu ná\Ťhu připsali'i svojcjméno a adJesu. Výhoda

A

1ť|1o pra\

t()}roto ..dodáÚiu k

anketě" spočívá v tom' že se muž]E zApojit kterykoh'

Z

ólenů našífamí obcc'

Děkuji

l jl.lň]lá ČemÓ.bová

ZA.

STATISTIKY

2000

ROK
Lešná

Kir\

9

j

l

Sň!'Ik)

l0

l5

l0

58

?

0

7

il

sti v řoce 2000
Branlt n. M.

V

Loučka

21E169

Sbj,Ll

49

6

3

377 512

Dary'Ďz'osob}

48 000

Dary pláv. osoby

50 000

67 000
3t 2,10

Nájennré z půdr'

Urol)

2 394,',79

] Ó0],]j

lriíýJěvek Ód obecniho Uřadu

l5 000

40 000

j,iispěv.l' od okres'úřadu

20 000

z

klrdri

\

Meziříčí

] 305 65ó'30

194 635

21 8i6,21

6 242,7S

65 000

150 000

27i 000

l\iičk)'
Osl!r I'iijnrl'
Zůstatek k 3l' l2' 99

il6i9,42

',723

I

918
157 000,79

1t0l

22 019

r9r 281,69

I 058 4t 5,9E

458 884.44

2 475 269,62

l'říjnr} cťlkcnr
BohosIuŽcb' výdaie

345 71t.11

2318

5 897,80

2 692

45 720,50

lrťŽijlrj \ýdaje **

62 217,20

]0.166ó,30

29 6t7 ,60

346320

50 000

90l 363'ó0

0l 9r5

2420)5,14

Opr.r\) pamtuck

opÍa\y oýatnj

lr

29 621,50

177.12

r

0i0,:i

47 365,90
215 004

1'ůjčk}
odeslané sbiÍk}

DáD

a

4t4 430

34 506

50 822

2 409

1 539

12 694

r81 117,70

l08t l4i,9i

l8i

254,60

r 646 r39,20

ló4 58]'5l

l9 833,19

2',73

629,81

829 130.41

ch!Íi!. výdaje

lój0

\'Ýd4c cclkel)r

tjoz,lj t]

t---

t40

35

qda]ů

.]mů a

phT, lelefon. vodné'ýočné.oslraha Krásno. elektřina' poplalb' spoii(eIna
koP]ro"ací st.oj. řezačk

l60

l'řed

let)'

se narodil

a

222 894,tO

pošta

arcibiskup

F.

Bauer

v olonroucké
Konccnl lcdna jsme si pňpomčli 160. \íTočirarouní
7 ncjtč6icb moravsLých mctropoUtli' kárdinála a-rcidiec€zi 32 noťch kostclť! záloá 32 far, posvětil 46 i€hohÍch
domů a \]s\ětjl 584 kněž' Vrcholnou slavnoýi jeho arcipasýřské
[.!ntlšl$ S.tlcsliébo Bauer..

jcd'obo

Nffodil

se 26.

A-rcibiskup Bauer za jedeÍL{ct let posvětil

ledna 184l v Hrachovciu Va]asského Me'ňčí'činnosti byla konlnovace mjloshé sochy Palrny Marje na svaIán

:jle]nč j. to jeho předchůdce na Merodějově

s1olci, ďcibiskup Hostýnč ]5' s.pn-a 1912, k1eré se áčástrilo sto tisíc veřicich.
pocl],íz€
l
proýého
u piJristů Byl podporovatelem nlyšlenky Apošoláfu sv' C\í|a
i
on
z
rodlr
sfudoval
l]leodor Kolnr.
přijal
v
kd€
tké a Metoděje, kterÝ se z2 jeho pňspění ro^'inul v unio|istické sjezdy
teologii
\ys!.rdoval
olofuouci.
\ k'JonlěňŽ.
ve
VyŠkově,
s meziniÍodníúčaí
ná Velehndě.
]9'
čeÍwra
1863'
Kaplanoval
bI4'
s\ěceni
liněŽ-skó
ýšak dosjJrl dokomtu a sál se mjmořádnjm prctěsorem Nového PapeŽ P s x' jmmoval afcibiskqa Bauem 27'lll9ll
kaÍd-u]en. loulo hodno'tj se l l pocLelr L€l) naod t pto'o j
7_r] on.r lri p]iizsle unL\erziIé
cisď llaJÍišek Josef I. ho jmeno!2l bmčBkim biskupenr 24 měsl a vesnic jme.ova]o svjm čestrým občalenr a řada spolliil
rpiJ|Ž Lev XIl]' jeho jmeno!ání pot\Tdil 3'7'1882' Biskupské čestrlým členern.
s\čccni pňjal ]5'8.188] v olomouci, kde se stal po odstoupeni V Bmě, stejně jJ.o pozdqii v olonlouci' vedl své věiici
arcibiskupa Kolxn jeho násfupcem V roce ]90.1' Svou dobrotoq k pfoHoubeni úboŽemkého ávota. Zak]ádal ch.ariti irsuv).
laskavost' a skirnmosti si íska] sfmp'tie' k1erc n]U !unoai]! stavél dě]n]cké doml}' podporo\al karotick!'lisL prosadjl' Ž.e ve
mona.'chie byl ,'Veden jednotni
vŠeth zenrich ra.trioLllko úcÉké
L ]iÚil J.7bouřené poměŤy v olomoucké arcidie€ézi
V
KJonléňž
necha]
katolický
Katcchimllls.
čimoí
RozÝinul bohltou slavitelskou
ZýélŠilb do\! chlapeckého saninďe' V olomouci piisavěl KaJď[í l.a.]ltišek Sa]eský Bauer zemřel ve včku 74 let
nxÍ|cnríčáslknčŽlkého sminjie. postavilbudow kon'íoie' Na 2s.listopadu l9]5 v olomouci abyl pohib.n v kapli sv' Jaru
jťho piik.Z byla olomoucká kaple b1. Jaia saÍkandem přestavcna Kitjlele při hla\Ťí !ěá olomouckého dómu
v l.lťch l 908

e

]

91

0 V novobaroknim

slohll do dnešnj podoby'

htv7áto z ol-DlNU ] 2200

]

PoUŤ K

MEDŽUGoRSKÉ

PÁ^_NĚ N{ÁRII

CcstoYní agentura vEzuTE jako

jediná,

si do\'oluje

SPČcializLÚicí se na
vŠ.Inlidcm \'alíšskéhor.gionu nabídnout mimořádnoll
poltt0í cestLl ! měsíci kvčtnu s lTjínrečnýmodjezdem
po!L1č do Medzugor.je'

Ub}to!ání.je za_iištěno v soLlkomých domech' cena
10 DM na osobL! a dcn. Pl'i sedmideruí pouti to.isoLl
4 noci' Zaiištěn}'jsou lťlŽkovin}' teplá splcha a noŽnost
ohřátí \4astního jídla'
Zá!a'.né přihlášl] je moŽno zaslat písennrě nebo
lelefonick) na adresu:

\ nIaš5kého }íeziříčí'
Jana Žídková, KuDovice 60, 756 44 Loučlia,
Tern1in léto poulije ó - 12' kvčtna 2001, na svát€k
te|: 065l/ó40324 \'€ vcčeřDích lrotlinách' nejpozdč.ji
nliIostí.
I':lnn}' Nlarie Prostřednice všech
jc
Kč.
do
koDce úIlora:
za cenu l 690
sednlidenDi poutDí zájezd
_[ato
Nn lolnto tclefonu se doníte i bliŽši infornlace'
cena obsahuje cest! autobusen a pojištění'
7

PoZ\',ÁNKA NTJEN PRo cTlTEt,D PANN-I'líARrE
\'úterÝ l]'2'2ool při\itáme \-naší farnosti P. Pa\1a Dokládala a spo]upraco\ník}'při e\ange1izaci
I,lltinlského apoštolátLl r Iánci zahájení pra\'idelného čt\'rt]elníhosetká\'ání členůa piiznivců 1ohoto
hnu!i ll lllodlitebních 5kupin Pannl' N'íarie spolu se \'šemi jiimi cÍite]i z našífarnosti a okoli'
Začátek setkání bLlde \ 16.oo hod' ve farním kostele a bude se skládat Z n1od]itb}'s\' růlŽence.
Pann) NÍaIic'
l]řť.lnášk) . nrše s\'' a obno\'y Zas\ čceníNeposk\'rněnému srdci
Z^s\'ěcení Panně \1arii Plo třctí
YÍznill1u
buClc
o
l.*ADĚJL].
FAl']N'1A,
NAŠE
lóllia přeCln.išk}
třt]lí či\t
Z\eřejnčlloLl
s
důraZeltl
najeho
tisicileti \ návaznosti ni Fatituské tajeInst\i
připomínálne
kaŽdého ]j' dnc
si
Jsou zfálli \šichni. kt.ři chiějí takto proŽit Íalil1rski den. ktcr!
\ ll)čJíci'
Nx t3to s.tkíní'kterii b}'nrěla dríle pokračovat \'e čtvltlr'tnich in(er\alech pro celj regiou' bLrdorr
Ilil\ aZo\ i\! tý.lenni setkáni při Inodlitbč sv- ťůŽ.ncc \' útelj \ cč!'r.
DoporLrčLrii !Zít si sebou sfíci, s ochranou proti odkapirání \'oskrl. pro s]a\'nostni Zás\'čtný akt'
/:iYčl setkálri bude oko'Lr 19'00 hod'
\,ácla\ (,h'ardJk
\':ížcníbfitři n scstr],.',si"t,ni tt"u'iii z,i'Ja t^.,'o..ti. .liitl;.t" .i 1'o'siu'ti' z"js'lle znlčlljli lll3\ ičkU, Ltcl:i
b} D]ni illě]i odrližct celko\Í rozsib flťnosti, přo kteró j€ te to občAsníkq'dá\'án' ZáÍo\eň h'\cll 7:1 cťIoLl
|.cdllkčltí r.r(]u chtěI osloYit ochohló lidi, kteři b). si vzlli zr své infoInlo\ nt o dóni \ ! s\ é [xIllosti. 0ilIJ(lllé l'\
l15íliii jilI! 7ljil!rx\é čiíok}.krcIó ;j). b.ťi) piínoscnl či po;7DlIzeníUl pro ostrlni bIatry v051tttllich
l'lrnostť;ll' HležI:íntetaké něiioho, k<Io ily .l'tčl vi"" spotup''r"ovat - b'ýt č]encn: red'lkčDíŤlrlyll]o(lílet sc
tik n! lbrll)Ílní i ob5allor é stIánce Života frrností' v přbldě r.nšeho záj )u, sc obr.Í'Íclla ot.c Paýl:t'
/1re.lilani r,r.lL r llýr.L

IiITLST IIiIJAT,I

\'1.l(linlír Škulill (*7.4. l995)
\ Í3li. Iiřcnko\ á (* l0. ] 1' 2000)
;\rrlrl Tt I dá (+ 7' ] l ' 2000)
,\rLl]ll \t ánoYá

(*

]

s'

1 l

Kon_EC s\'É PoZEĎIsKÉ CESTY DoŠLI
Anna sLllo\ sl'á (* ] 5'5'] l +]0' l l '00) Pod1e5í ]20
l\*A

' 2000)

I.lissr D. LLrc.r (* l ,1. 2000)
l lllricnlr. \1a1eňáková (*25'10. 2000)
l;ili1r Josťf \'al.nto (*l5'I2' 2000)
i\

}Ilídežděknnátu
\':llnš5ké NIeziřičí

prosí flrník_'-' o přispční
\ěcnýnlicenami nn Děklnský ples'
ktl.Iý sc uskUteční r l7.2' v Hrachovci'
\'čcnécetl}'nlůŽete nosit n'l f'řu
\ e \'.)lršskénr }tcziříčído 16' 2' 2001
\'šem děkujenre

N4aric Stodůlkov1i (*2'3'3] +30. ] l '00) Z.]enke I:ibicb.l
VIadintíI N.{ikloš (*lj.3 2s +2-12'00) Fiignclova 35j

Alrnn Černolíkorá (*

lj

5 ló-|

l

12'00)JuřiIrka59

12l]

1j8
l].00)
KrhoYá
53
] '2j
[liška vodolá
Josef Poboři1 (*20'7'2.{ + l0' l2'00) Poličná 85
Miroslar Zclcnka (* ]2.8']'1 +13' l2'00) Pol]čná 253
Marie Heryánor'á(*12'9 Is 120.12'00) N1áchoYa 603
Karel RůŽička(* t]' l0'2j +2]' l2.00) PodlcSí 4]3
Ane'L(a Rllsko\ á (*26' 0 ] ] +28' l 2 00) !3áloYa 1060
Břctisla\ ŠÝidle(+29'7'j] -30'l2.00)lolstého l1]5
Jiří Skýpala (*23'j']6 -7']'0l) K\'ětná ]25
BoŽena I'iláto\ á (+9' j' l3 +20' l '0l) J.K.Tj'le 3]
Libuše Halašlo\á (*2l'lt.32'.21.1'0l) JLtřiúa 17
Drahosler JindI'a (+7'9'jl +26'1'0l) ChoDlrě č' 33
]i'antiška Juřjčko!á

(* ] 1'

l0' l5 +7.l2 00) \'setínskri
+7'

(ý l i ' l

1

FARNosTl\'nIišské]\Ieziříči,7570l
Žlvor
.ířkve řínlskokrlrtoIickó. Křížkovskóho

8,
\/\'dává Farní úřad
g.
I
}lichal Perutk'
Hynek
vančura,
Redakcei P. P:lvei Stefan' Illg.
cENA: DoBRo\'oLNÁ. N.\ PoTlitB}' r'ARNos'rI
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