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ft,srlŽr KRlsTus vsTAL, sĚoe r'íll
]estliže opÍavdu žije, běda mi'

protože ho nehledán každý den

iiž od samého rána.

]estliže opravdu vstal a je mu dána
veškerá moc na nebi a na zenri,

běda mi,protože nevidín]

ieho láskyplnou tvář
ve všem co mě potkáVá.

]estliže opravdu Vstal a nabízí všem svého
ducha, běda mi, protože neisem

ochoten prodat Všechno, co mám,
abych získal tento poklad.

]estliže Kristus vstal, aby ospravedlnil
i toho největšího hříšníka'

běda mi, když znám ještě iiné
a větší hříšníky než |sem iá

sám!

PoŽelrnarré velikolroční svátky Přeje všenr farníktirrr a čteuářťurr Života lalnosti
Pavel Stefan'.farář

non.q. vBI-rxoNoČNi

..Pedesát dní od neděle Zn t\'ých\'stání Pánč do
neděle Seslání Ducha svatélio sc s]a\'í s ladostnýÍ|

iásoten jako icden s\'átečni del1' iako ve1ká neděle
(rrragna dorrrinica) (CR22).
llyEl: Posledrri clen r,c]ikorročrrílro tiídeni. neděle
Znrťhýchvstání_ je árcveň prťnín dnen údobí 50

dnťl doby \'elikonoční (peDlekoslé. quinq agesima).
Toto íldobí. pťlÝodně jednotné. by]o od 4' století dále

členěno: velikonoční oktá\ (pl\ních 8 dní). sla\'nosl
Nancbc\'stoupení Páné (10' den). sla\nos( Ses]áni
Ducha svatého (50' de11). Tento den b}1 v pozdějšírrr
l]il'oii izolován' sáI b)l opatřen oktávou. takže
syrrrbolika celého írdobi (7x7 dni + ] ) b]1a Zatenrněna'

Současná relorrrra moYu podtll a .jednotu celého
ťrdobí. 50' derrje velkým 8' dnem (megaoktá\'a-oktáva

oktávy) od neděle Zmfi\ýcbYstání' je 8' neděli
\elikonočDi'
oósa'] I(Jisto\,o r'elikonočrrí rajernsl\í Se ukazuje
jako \'ítězné. jeho plodem je sdíleni Ducha. kte{
oŽit'{e a rvoří nového človčka.
cáa'-aÁ&/. Neutuchajici Édost. \Íádřena zv1ášt'

Zpčvenr A lglui' proŽi\alll kfiu. euLharistie. 'lnířcni
jako pramenťl nového, \'zkříšeného Žirola, otevřenost
darťlm Ducha svatého'
Lílureickťl baťva: Bílá' č.etýciá
I'ván1: od slavnosti Veiiké noci do ncŠpor neděle Se_

slání Ducha sYatého.

P}-ůběh. Ce!ých 50 dni .jc Íldobím Yeliké ladosti -

..iaeressirrrr.rrr sp.tiun . ie jas4\ ou sla\ nosri

..c\ultationis solLenrnitas' (Tenullian)
Neděie velikonočni doby (8) se počilají pŇbčŽně od
neděle Znrťt\Ťch\'stání' Dvangelni text\'
velikonočních neděIijim vtisklií lento ráz:
- ..Proč h]edále Ži\,ého mezi nn1vými?" JcŽíŠ Žije|

( l. neděle a celý ok1áv)
' cesta k \iře ťe společenství učedníků'Tolnáš (2'

nedělc)
- společenstvi hostin)' se Znulvýchvstalým -

cuchalistie (]' neděIe)
_ sluŽba \ církvi - Dobrý PasÚř (4' neděle)
- cílke\' jako ..s\'á1ost" v*říšeného Pána (5'' 7.

neděle)
_ clar Duclra jako dovršení velikonočniho tajemsNi

(8' neděle)
Lillfgické texq'pro nedčlc i lerie nabíZejí četbu ze
SktLtkťl apoštolťl a Jano\'a evangelia. ze kteÍého se
čtou Z\'1áš1ě texry. qikajicí se kifu a eucharistie.
Ptosebné dnvl Jejich původ je \'kajícich procesích'
které se začal}' konal \' 5' stoleti r' Galii 3 dny před

Nanebevstoupenín Pállě' Kolen r' 800 byly zaveden)'
i v ŘÍně (litaniae minoles)'

o. Pdyel l/ťlgner



Jak se má, co dělá
P'Prokop PetÍ siostŽonek osB (benediktin)' bývalý kaplan naši íarnosti

I' Jak se yón\ nfni daři, kde Působit!, popř' jú^
|zpot lhl|ilc haÍiÍhosÍ Valnšski Mcziříčí?

od doby, kdy jsem oíic]álně oplst]l
valašskomeziříčskou farnost (V červenci 1986), se V
rném životě odehrálo spoustu za]imavých Věcí:
několikaměsíční působení u sV l\4ořice V o]omouci,
pak hledánÍ práce. nástup do záměstnání V Tesle V
RoŽnově a s 1im spojený, Vlastně soukromý, náVrat do
Valašského Meziřičí, pak od řijna 1988 nástL]p do
strážnice' V červenci 1989 stěhoVáni do Rataji U

Kroměřiže (tam mě zastihla listopadová revoluce)' V
březnu 1990 jsem se už pak přesouval do Prahy
abych byl blízko svérnu břevnovskému klášteru s
nimž jsem svázán věčným] sliby jáko benediktin' V
břevnovském klášÍeře jsem Vlaslně až doposud
převorem (coŽ je zástupce opata) Po úmrti arciopala
Anasla/e opaska jseŤ se sIJl pievorem_
adminiskálorem, což je co do práV a povinnostj úřad
na úrovní opata kláštera Převor-admrnistrátor
nepřijímá opatskou benedikci a neuŽiVá opatské
insignie' Takže mohu říci' že 11 |et se starám po
Všech stránkách o nejstarší muŽský klášter V českých
zemích' Při lom Všem mi však přece jen občas zbude
čas Vzpomenout na milá mista mého kaplanského
působeni Valašské lMeziříčí mez] těmito rnísly
zaujimá přední postaveni _ proč bych se sem jinak
Vrace|jako kněz bez státního souhlasu?

2' Co Pro nis znane,nl Jubi|ejní k 2000, nil k|e
nějaké zdjít'loýé zážilky nebo osobni .k|šenosíi?

Vrcholem mého osobniho proživání JL]bi]ejniho Íoku
2000 byla účasl na kongresu opatů V Řimě Je to
Vlastrrě Vrcholné shromáŽděni Všech benediktinských
představených celého světa Při 1é piileŽitosti jsme
slavili bohoslužby Ve VŠech řimských bazilikách' puto
Vali jsme na místa spojená s Životem sV' Benedikta
(s_b'aco lúonle Cassino) L'Vědomoýa ]seŤ si na
vláslní .ůŽl (o lo /naŤend latolicila c'lkve ]e]' Vseo
becné rozšíření a ýzžÍemná výměna zkušenosti' Bylo
opravdu inspirujicí rozmlouvat s aírickými nebo jihoa
merickými opaiy, kteři nejsou evropsky upjati a repre
zentují opravdovou Vnitřní duchovní svobodu! Deseti_
denni pobyt s těmito spolubratry (a io ]sem ještě ne_
Vzpomněl stejně nadšené Asiaiy a Ame.ičany) mě
opravdu doslova nabi| novou energiíI

.]' Ž^,o! t1!is sfuire učí nžč"h l t,oýénn!' .^hn! jsle
I Posl.dní.Iobž nžjakoll žň\ýni noultloý?

V posLední době mě inspřuje jedna stará egenda Za
Pánem Bohem přišli po stvoření andělé Jeden se ho
zeptal: PÍoč to děláš? To byl anděl_íilosof' Druhý se
ho zeptal: Jak to děláš? To by| anděi Vědec' Třetí se
olal hollL te lo slálo] To bvl ándél'elonom Člv1y se
ptal: NepotřebujeŠ s něčim pomoci? To byl andě
altruista Jen pátý andél nlc neříkal' Jen stál slranou a
tles\al V lichém úžasu lo oy] dnoel nyslk
Myslím' že se V porevolučni době moc ptáme: jak?
prcč1 za kolÍk? A|e scházi nám chvile tichého
zástaveni, ÚŽasu nad Velrkými Božimi díly Bez tohoto
úžasu a smyslu pro tajemství nepochopime smysl
stvořeni ani vlastniho Života

4' Kd!b.|:sÍe psal jako Ípošlol P(ýcI llopis! nieý'n ský'
obcún, co b! bllo ýe Vaš.ht dopise adresoýnnén1

Asi bych napsa| do Valašského Meziřiči jen ]eden
dopis a v|astně bych opsal sV Pavla (protoŽe se už
nedá - pod|e rně Vymyslet nic lepšího):
Budte VnímavÍ pro slovo BoŽi slovo je to1iŽ zvláštni
a působivou formou přítomnostr BoŽl Ve Vašem
žiVotě|
Nevyhýbejie se společným shromážděnim při lámání
chleba _ není dobře člověku samotnémLl]
Usilujte o pokoj a radosl to ]sou dvě hodnoty' které
tolik dnešnímu světu scházeji a kdo je má předáVat,
Ie-li čJenové křesťanské obce?
Na záVěl bych asi prosil: Modlete se za mě. protože
podobně jako W, pocit'uji V sobě mnoho ostnŮ které
bodají a znepříjemňují ž Voll Vzájemně se tedy
podpirelme modlitboul

5. ydše heioblibeněiši čásl z Bibh)

Možná to někoho překvapi' ale mou nejob|íbenějši
bblickou knihou je Apokalypsa VŽdý je to kniha
naděie a Llišlěni' že pos'éd.| slovo dé] r _ pJeJ íúzna
ukpeni Války a neštěsli ' pronese přece Jen Bůh|
Neníto krásné opřít život o tlto jisiotu?

Rozhovar paipavl MP

Píše nám David Dřevojánck - bratř Benedikt

''Hle, jdeme do Jerttzoléma '' A4k la 33

sPo1u s VárIi. hlcdjc na T\ář Jcžjšo\'tl. klelá je obrácena k VcLilonocúrrr. \' postnin stoupáni na místo ieho
t]křiŽováni a vzkřišení_ Vás z celého srdce zdr'ar'in a s Íadosti na Vás vzpomínáIrr \' modlilbě. s1álc \' lol]l!íJ
společenstvi mod]itb}'. protož-e lak sj 10 Žádá lnoje \'dččnosl. 7-a f'amost. která lni umoŽnila první krůak] pl'i
následování K]isla' Za nespočet svědectví. ponloci a modliteb. kte{íclr se l1li ve Valorcz1l doslalo A dá1 doslá\á. Io
\'ín1 naprosto bezpcčně! Díky Bohu a Vánr!
Je to rol a několik měsícú co jsem se ocitl \c l;lancii a téfiěř přesně rok od Popelcčni s!l'cd) ]000' kd\ jscnl byl
přijal do komlllri1)' Niiak nrč lcl alíln nc\ cde j. bi1lnco\ áni. proloŽc l 1išskÝ čas jc \ nnlohéll odpru7ťlr od oliČt'tli
zeměkoule. Je.jiný' lleŽ kd}'Žjcj sÍo\nánr Ilapř s lokenl slLldií_ pjácc nebo Íokcnr scnrjllaic'

l.'"eděii ó. kňhú le lk leli]i Ín n .la Lh,arar; záJť,li dl''Ý p,ihláJí ,iaj Í1 I:á./o|u c:/.,i;|it,r /lJ r/j.,



Je to \ jeho ncus!álén ko]isání mezi bczProstřednílrr přilonx1ýn okanlŽikeDr. zcclá.iasnou chťí]j. Llstá]enou na dcn_
ninl řádu_ konslilucích a knize Ži\ola a mezi \'ěčností. Zic\'enou ])ísn1eln a airk\í. do které se ihllcd \'šectDo Dře]é_
\á. nebot'kde ie poklad člclrěka.lan je ijehosÍdcc l ak lo. co nelná ln)dnolu \ Bohu zlnrka r ro co ii ma u Nr,j
lÍvá spoltr s Nim' Kd)Ž tohlc nrnich ri. nestaň sc přiliš o lo. co iiŽ Přcšlo nebo o ttl co přijclc. ale jen o BoŽí při_

l'íŠi Vám hla\rlě prorc. ab\ sc \šeobecně \,ědělo. že slále Žiii a lo \elice šl'astně' I]ik) I)ánu a celenlujcho dilu \('irkti' Dává sc nti nnobenr \ic' neŽ iscnr schopen uLlrŽcl s PokoloLl',\ Ltk ! tonr /ipasc se stalým člo\čkem.
p) šni']n a soběslaónýln. pokráčuji' r.!a straně ncpřálel: dénr0l()\é pouŠtě _ Dlčsta. dénŮxnó kláštcra_ ted\
společnélro Ži\ota a dénroDovó Dlélro nilra. Na straně přálel. na nré sl.ltnč: Búh. lřiklat s\ln' Silnl. Ncsnrnelni
DLlch Svat}. CíÍkev sla\ ná a Puruiicí. křesl' Jmóno JeŽíšovo. Mariino ' ' ' 

'I'ak \ idi(e. nrnohe'n \ íc neŽ.jse'' schopen
udržet s pokolou. Prolo Vá.'' lalé piši. ab)' se nrohlo posí]it poulo naŠi \áiemné nlodlilb\I l'ed' to ještě přgsně
nc\ílI. a1e aŽ se nr;jednou u o1ce olevřou oči. pománr celj ho|i/-ont \'aši slarcstli\osti a duchovního přátelst\í-
k1eré mj \'ěnuiete. nebo jsrc kd\ \ěno\ali''lb se pak k\ůli tomu \,Šer]]u (a hla\ně k\ůli n1ilosfdcnst\,i Boha)
scidcmc kc ch!á]e a dítl]nlpřj s\lllební lroslilré Beránla a.jťho Nť\ěsl)'. iciíž.isme lrr) télťln' I,řálb)ch si. ab}'uŽ i
lentonúi doPisb)1připočlcDlczPč\unašispo]ečnéladosli.\,děčnostiaspočinuti\pok()ii\Dáruči BoŽi.

Ž1rottad;vPařiži.rakjakhoobje\r'ji.mád\.ět\'áře'Pnni.ktcrouspa!říte.jeta\iceInéněturis(icko-kuhu]rrí-
klerá 

'akoby 
eztrácela šann a nadlehčený pohled \'šeara]ého. mimč ,lllděného ob]1atele ka\áren. klubů a

Výslavních sÍri. Druhou t\áří ie ta_ k(elá nese na sobč \i'raz neuslá\ajícího Lltrpení bcznadéjié osamoceDosli.
prázdnory' Yšeliia}iých tráluaŽek Ži\ ola. á\ is'os(í. nellÚci. t]id\. ná\ill]oslí absolu1ně nepřeíá! aiicich a llcbo. zcel.l
jednoduše. Ži\'oření lÚ do1ni \Ísl\} lónrěř dosclini]iono''é paříŽsló po]Nlace. Y}'čcry,llré ..)diDou a praci ú palnáct.
d\accl Icl. pořád slejně. \ nčiakénr čir'!áku 7-a krubo\ýn otrie7dťnl oddč]uiicii1. \Irilml'a \néiši čásl PďiŽe'
Na téhle pouŠti. k1eÍou nl'"''r Čechách znánle. podobně.jako lu alŽirskou nebo c$ptskou..icn z tele\,izf.je čiovčk
\'elni často 

'1racen 
- ne araceD s nlalínri písmen}'. a]e ZT&qCEN. zaponcnut. přehliŽen nebo ie'orován r, takoré

miře. jako Dryslim njkdy jind}' \ dějinách lidsl\'a' UŽ jsenr \'ícekrá( psa1 nl];n] piálelúnr. Že Poušť \'eikoměsta 'jťdaleko větší než isem kdy óekal-
]de o Životní stvl' A píši o lonl. pfotoŽe bezpcčnč vím. Že se ('1le \\'s},cháDí Be\'\,hnc. b}1'tieba \ nlenŠim lrlčřítku.
anj Mora\č. Ani valašskénru Me,iřiči ]e to poušť. klerá ne,činá 7 našeho zeurějšlu nějakÝnr způsobell ásta\b)'
ncbo migrace lidsB'a. alc z ni1ra našich sÍdci' Je to potlšt'. krerá z-ačala ve \zlahu mezi nratkou a syneD. meii
DlanŽelern a manŽelkou. otcenr a.ioho otcen. 

''ezi 
souscd}'. na radnici. '. politice' Vštrde lam proudům \'ody sc

poslav;la balikáda. ulěsnčná lrráz neodpušlěni. 7'h rzeloýi. podrodr-r. nesprar'edlrllsLl. Ale mlU\í'n_li o \.odč. pal
úpl]rj poČálci pouště. klerá se l(lzlé\ á n]ezi iidmi. je v LlcPání p.ánene. kiery prýš1i \ mém srdci. nré:I Dapojeni se
na 7'droj. nrém vaahu s Bohellr' Tak začíná poušÍ'u nlě. U mě. zněníln_li sYé sDlj'šlení. demě 

'.ačne 
ip]odllé-

minré a rrrilostné.iaro_ přek)'puiícín ži\'ote'n. Mei mnicl1) se i'íká. Že konrunita bude od nrého piichodu iakotá.
ialq'. isenr iá.
Jdť o Lrrrlěni ŽiÍ. Těm. kdo htl poalár'ají_ pňpar1/r bezpodnrírrečnj úlol. sdčlit lro druhjnl lidcnr' V}'. kdo.isle pozralj
Pána. kdo.isle od trěj obno\'eni. kdo žijete. kdo milujete a ncchá1c 5c nri,ovat. nechtc plotékat 1Ll slastjlou vodu lcn
z \riís| Dá\'eite kaŽdórnu člo\ěku jako d;]\i otcc! Nepočí!'i(c. hláscitc E\angcIiu]rl \hod jne\1lod. nechlc padat
déšť na dobré i zlé|! Je třeba sť bát. Ld)'Ž apoštol říká: ..I]ěda nli. ld\bych nehlás:ll c\Írnseliuur|'' Nikdo z nás uŽ
ncŽjie sá'rr sobě a nikdo sá]n sobě ncunlirá' ' - A1' Žiiellle. at' u])rn'Ínre palřiDle Pánu. spása ic l1áln b]íŽ než tenkÍál_
kd}Žjsnle uvěři1i.
l)roč b),ch iiá nez3óal tíIn. Žc lcď poprcsím 7' odpuštěnl' Vás \,šcchny. klerynrjselll kd},\e Valne'.Ll ubliál. či Vás
pohoršil st'ým cho\áníD nebo vás naš1\'al sťmi hloup\ini nápad}:. zani1 s\'ou pj'chou a bezboŽnosli' ProsÍn o
odpuštění každébo a.já. s pomocí BoŽi. isenl 1éŽ na ceslč k odlrušlění !šenr nr}im blalříjn a sestrám' Vv co nrě
znále. Yíc. Že rná pýcha.ie \clká. a Že nusÍn o odpušténi p]osit ''' KCl)ž na vás m}slíIrr. nezastavuji se\ nrodlitbě
u \ýčilek svědomi. které přichlizcií_ nle vše sYěiuji Pánu a ch\'álím Ho za Vás a za \'Šc dobré. co na nás ťšech koná.
JelikoŽ zítřa.ie sla\,nos1 Z\čsl(^áni. nedá mi. abych nevzpon1nč] ]nariánské kostcl]' Dlé koDverze' Holešo\. kde
js€m b}-l pokíěn. KJoměřiŽ. kde iscnr našel Kr.ista. Vrlašské Me'říčí_ kde.isenr b}l přiiirl do spolcčeDst\i a kde
isen] Žil. Hos!;ll. kde spoč;!á nlé zas\'ěceni sc Panně' ..Jcžíši Žijicí v Marii. .iseln Tvúi 5ILlŽebnik' svn T\é
s1uŽebnice. al' se nrj sláne pod1e h óho slo\'a|"
Ještějednou říIánr.jsem šťasten- a lo š!ěstjlll Božího ditěle|| Přcji to i \lánlI s\čřuji ; V.tšť ccsl} N4itdi. kteÍá nese
VSECi{NOr,čr'nčresr,énsldci'NNNía\ Ni se naplňUjeanachá,í\šechnol().kčcmuisnrcnlr,l}olrempololáni'
st\ ořeDi a povolánj k neposkYrDěné radoslDé sfalosti \'\.koupen\:cb' I)ík\ Bohu. ()lci. si tl. DLlchu sYaténru.

Pokú Vál]l \,.šenl : kon\l 1iÍ\ 'h','1l:uI[t,l \ Paii:i |.Jť:í:'i Ktisl llti.\ br r' B,! elikl - Dltil Die|ojá ek

ZŠ Salvátor informuje
KaŽdý den na naŠi školcic \ellou udÍl()stí. pl1ÍoŽe l.Ždý d.! je iÍlj ll pl'il]j.i 

'rčco 
no\Jho s(.1n.lal lonu b)1o i

]ó'bierjn' ]ak xrozi jis1é vjle. \ Ienlo del] nJvšlí\'il 
')aši 

ŠlolU ()' biskup Josel ljld]iaka' Mno7i 7 ýá5 jsle sPol.č.ř s nálni a
s ()' lriskUPťDr sIa\ili lr)ši s\'alou' Polé si (). bisttlp ptohlé(11 naši škoILL p.ochtilť] i.dnotliva liidY a ]lo\oiil s Ž]iL\ na různá



ténrata' 1akéjej čekalo asi 10 ŽákLi z kytaloýého krouŽku. kleři \'klárkénr pásnru pis!í a básní předvedli lo. co se jiŽ naučili'
Následoval oběd a v odpoledních hodin:lch sc Usktllečni1a beseda S učiteli' zajněstnanci škol)'. člen) .ad) Škol)' ajinýnrj po-

V současné dobč se Žáci 9' Íočníku pilně /někteil .|!'!1"J" nrené p]lné/ pii|m\ lji na přijnnaci zkoLlškr na ýied
Ško1y a odbomá učilišlě' Všcllr jnn přejelrte. ab) _"''íA1'"." sL'asllle Z\ ladll piLlLl raci ZkouŠky a jcdnou aby nohli
\)kolj\al lo' ťo ie sluLecně bl de neiel. ZJ l l il' _- lEtll : rlJl.le'j.plňo\il
o 5' ncděliposlnijste měli ÚloŽnos! zakoupiI si ?/:'LvÁl0i.J \e lalll] kincelJii \elikonočni pohlednice. kre.é
malovali ŽácinaŠí škol)'/převáŽně z plvního ''/r ÁlL stl]p|.' ]ednd o 5e o akci. krclou pořádá PapeŽské
nrisijní dílo,ŤMD/. l naše Škola tak chce |odlrořit lnisie' s tiln sou\'isí i náíedLljící zPláVa' chccnrc pomoci chudýn liden)
v Zimbab*€ v AíÍice' Ptolo sbil álrre aŽ do ] 5 ' čen na lohoto rol !$!Ls3!ipq!rl!drrr!!l!É . klelé \' čel Vnu odcš lcnr. na
aďesu PMD a z toholo lnísLá popLlluji pohledt]ice přilno k nisiolrářťUn do Zinrbab\\c. kde zajednu polrlednici. ktelá má Ll nás
ccnu 3 ' 5 Kč. obstará nrisionái jeden chléb plo chudé lidj' Kdoz!ási_alrrikitb)sechlčldotéloakli\it)takézapojiL.nrůŽe
pohlednice při'résr do náši šliol)' osobnč nebo j e poslat po něktel én d itěti z n.Ši Škol) '
VŠem famíkůnr přqi Za celou Zs salfátoÍ poŽehnané \'elikonoce a |a 7á\čr .'pl onllu\'i" naši dÍLňáčci' PíŠi o Velikonocich'

tL Cethocho\'/t,
..vcl;konoce ploŽivám dobře' Každé Velikonocc pečenle \e1ikonoaniho berállka' Manrinka dává belánko\ i do pus) lIaÝičl(Ll
KdyŽje sobo!á nebo neděle' sÚídálne berán|a' Je nroc dolrI,a'* /'Jiří Blk

.'Já se lěšÍn na Velikonoce' plotoŽe pť!dLl \' neděli do kosrclá. .láje ploŽi\ánl s tatinkeln. s lrranlinkou' s bra!)- s babičkou a
s dědečkelrr a se !ŠeDli sestřťnicenri' M,íln úda. kd\Ž sla\ínre o Velikonocíc1r s\áI.k. Mánr Iáda koslel'-

ses(ienice. Moc 5e nri to lílrí.*

..]á se rěšín lta velikonoce. plotoŽe lozk\ črá zl,]tj (léŠl'' Ve školc nránre vo]n(r' chla|ci dčlaji talal. Já kIť\lÍn \ ťljLonoční \n
jička a čeká . aŽ chlapci přijdou.'' '1nna zilil1skli'

ARcIBIsKUPSl'VI ol-oMoUCKE A RoDlNA NEPosKVRNEN| poiádají

PoUŤ NEMocNÝcH NA vELEHRADĚ
V soBolt 5. K\ ĚTNA 20Ul

l0']0 hodin - polltifikálni l]1še s\'atá. l4lrodin rrrodlitba r'ťLŽence a svátostné poŽ€llrání

lolo !elkL1hi 7'Lii?r](i. al'sť r)ř'ihlúsínd /ii('

Rrk, J,I,,,;.1, t,r,,,,,^lJ, k *,,it lti a,.t; L).tttp.A, Iatt,r,tri t,.trLia,, t,;t " 1,.!to'!;'t.t ! .

L'h ittrl' iubichot'é set kinl potl nci:l'e nt

NOVA EVANGELIZACE PRO NOVE TISICILETI
l]ude se konat 28. dl'bna 20ol od 9llodi v Paegas Aréně (b{\ lli spolto\ní]ula)\ P|'.l/c 7 l]l,|ťšL'\|LL!h \.'i

\ í stldelrli baletní škol) z ]táU(r a Llsklltečni sc cuchalistická adorace' I'r'ogranl bude zlLonierr llorrcelcblorlrrou rll"i l

\\ xlol. od lu ho(l
DraZí blatři. rád b),ch pozlal Vás. cluclror,ni spÍá\c!'. icelé \'aš€ fafií společensl\,í' alr_\ src \}tl7Lll pnle7itosll .] .'tj

čtlstlrili se tohoto setkáIli' kteÉ jis1ě přiiesc \ šcrn \ elký ,:lucho\1li uŽi1ck'
/ť ýd.c \'áDr ,eh'r:llll

Va(\ K islrr. lr.'rr "el R.r'{kurJ.'.ur.^ fp./ei l.l .rlllrl l',', jl^ iki

N.l |oío setkčuí bfla po:lúna i neokatechunlallúl]1í sPaIeče!t3tli . ]).1ší '[tu'l1asli' h'oÍo t,nEJe : ! alušrkěha lt4e:ll ict

4le:jpoňjetlent lobus'klksiu]'C:ilěčletlóř'i\'šik]li.orecbiskupRudkovski:veilšechl4r.,"tltntleri'i KÁ\ uěklo 
)

: ]]ašich Íarníktl chrěljeÍ do Pnb)' dl'se ca 11ej(tř^,e p|'ihlásí \'e JřI]'ní kanceló]'i.

KŘEST PŘUALl
Adan LeY (*5.6.2000)

NA KoNEC SVÉ PoZEMsKÉ c]-]s'fY DoŠL]
]iřina Kopřivová (*27.4' l92.1 +] 8']'200l) ]asenice ]9
Ludrrrila ]'ialová (*4'9' l925 _l'I9.3'200l) Poličná 20

RicheŇl B]ab]a (*20' 10' l910 - ] 9'3.200 ]) Juřinl(a l

ldeněk Bill (* I8'2' l979 + l6'3']001) Lešná ]68
Vojtčch I]laclil (*2l '9. l93 9 +20'j'20t] l ) Sk1áiská l9l
Ado]fíIla ll)1Žolá (*l.5']905 +26 ] 200l) capkova 687
Vitězsla\. ŠándoI(*]5.4'l984 |29']'200i) Jičínská l5ó
MaÍla Polanská (*28'9.]924)+6'4'200l Podlesí 26l

Žlvor FARNosTi
Vydává Farní úřad církve řínrskokatolické, Křížkovskólto 8' val'šskó Meziříčí' 7570l

Rcdakce: P. Pavel StefAn' Ing. llynck Vančl'ra' lng. Michal Perutka
CEI\A: DorrRo\,or.N,i. \,\ PolrirlRl t 

^lrNosll


