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vÁt{oce, vÁruoce' vÁt{oce
Jaké byly ty loňské' jubilejní, poslední ve d.uhéÍn tisíci-
letí? Vzpomínáte? Já ano, velmi dobře. Nikdy na ně ne-

Tapomenu.
Jaké budou ty letošní? První vc třetím tisícileti? Bud'me
bděli, připraveni' Jsem přesvědčcn' že o velkých svát-
cích jako jsou Vánoce a Velikonoce máme velikou Šan-
ci udělat další krok ve víře. setkat se s Bohem' Poznal
jeho láskt]'
I'ro 1y, kteří by se o lctošních vánočních svátcích rádi
setkali s Bohem, bych chtěl napsat nčkolik rad a upo-
zonrěni:
I' Bud'me bdělí a pozorní zvláštč. kdyŽ nastanou
různé těžkosti. komplikace a problénry' Znamená to. Že
Pjn je ji,, hli7ln' l }Io neprlemnotli lnu připra\ujl ces.
tU' Jdou před ním'
2' Poslouch*| sl}'š! Uč se naslouchat. kd]'ž se
hlásá BoŽí slovo. Ať jsou to .iiŽ čtení z bible či kázání'
|tůh k nlnr pii:házi nqča\lqji \e.Vin'5lo\a'
]' Pán J'ř;.:há7í ve svátostccb a nejd'lkona|'ji s,:
náln dává vc svatém přjjí]nání' Je dobró se tu a tam 7a_

nrys]ct jak přijíInáme Chléb Živola. ]sme Ý nebczpcčí
jakéhosi ZboŽného a někdy i bezbožnéIo sle.eotypu'
Právč BoŽí slovo nrůŽe nejlépc připmvit a náŽhavil naši
duši než k nám vsloupi JcŽiš' tJvedu příklad: Když vaří_
te Čaj. je třeba přivést vodu do varu. pak do takovéto
horké vody vloŽíte sáčck s čajem' Čaj se VyluhLlje a dá
vodč barvu. chuť a také léčivé schopnosti. Kd}'ž vbžíte
sebelepší ča_i do sludené vody nic zÍoho nebude. Když
tvou duši nczapálí BoŽí slovo. nebudeš mít ze svatého
přijímání velký zisk a uŽitek'
4' selkání s lidmi nlůže být pro ná5 setkáním
- Kri-lcm ,/\ld;ré' Ld}' \P iedná o trpi;r' n.mo.nt a
hříšníky. Vžd},l' k těmlo se Bůh v Ježíši přibliŽi] o Vá_
nocí.h 'Ialo\ou lc.lou' Nejdc o lo lico o'g:rni/o\dl.
spjic \ním(inr< \iťťh1} l} pill(/ito.li' klcri pro ná.
připravil Pán.
5' Najdi 5i čas ktiché osobní modlilbč u sva
tostánku nebo u jesličck'

6' Aspoň jednou se rydej do kíásné zimní přírody.
Nemusí to být celodenni {ilet do hol. stáčí hodinová
procházka' Pán Bůh je k nám tak dobrý, Že všechnu tu
nádheru máme vc Valašském Meziříčí na dosah'
1. Lépe proŽiješ vánoce a pravděpodobněji se se_

tkáš s Bohem' když se pokusíš navázat konlakt s Marií.
Někdy stačí minuta, ve kleré beze slov svěříme Marii
sebe sama, své slabosti, bolcsti' radosti' svou minulost i

sVó plány a naděje. Maria je jako zvětšovací sklo, přes
kleré pod.obněii uvidíme záměr Boží lásk} s námi. Ma'
ria je jako dalekoh]ed zanlěřený do nekonečného pro_

storu BoŽí lásky'
8' Po Vánocích se s někým poděl o to' co li Bůh
daroval' Neide o to. rychloubat se, jak uŽ jsme dobří'
]de o to vzdát Bohu sláVu a vidět jeho jednání v Životě
svém i v životč lěch d.uhých.

o. Pavel, ídrdř

r-I'altI a pouerio1'aÍit

Jalo kaZdoroin: b)ch chtČl in.r.Lránkich ŽiroLa
larnoslí popřát všem farníkůnr a čtenářům. jménenr

svým i jméncnr kaplana Pavla Vágnela. .adostné a po-
Žchnané vánoční svátky.
K prjni h)ťh ťhlČl Iiipojir i podikovini !iem naiim
dobrodincům a Clárcům za jejich štědrost' se kterou při_

spívají na opravy a po{řeby naši lalnosti. Mod]írrle se za
váS'
Poděkoval bych chtčl také těm, kdo přjjali jakoukoliv
siuŽbu V našem kostele a farnosti' Zvlášť děkuji S1ázce
slimáčkové, klcrá sedm le1 vařila na naší faře' Děkuji.
StáŽko, jménem slým i jménern všech kaplanů za
všechny ty oběd]'' snídaně a večeře' Za všechnu péči a
starostlivosÍ o domácnost naší lar}''

Pán Bůh Ti to Všechno odměň!
o' PC!\'eI' ltllóÍ

(PoBo Ž^'tosŤ (PĚŤÍ Íxw^rÍO{ 'roBo,Í
Čtvrté pokračování o pobožnosti pěti prvních sobot

/ k_'h) \ ilhel]na H'inťln'ln1i HoVoŘiVl
S MATKOU
4' Puíl,dd minul heditÚce o íujen'slýích ňžence ve ,po-
lačnosli Pa,,nr Mirie

A' Matsni. italsky au'ol knih) o l'r'ime.píá'né
napsa|: 

'.snod 
popně ý děiinúch Žjeýení ná\ P.n"a lÝÍuriu

le nedittlvat Doblá lvÍalka.ná cha,akleri.\lické ry\| nu
ši.'h časů: neuvažování o úen !or1 co se lyki Boha d duše
u núnii |nější čín asli I'rOb nan ?řipot|í,1á jcdincč o
hadno!u čloýčka: ýni!řní :íýo!, kk]i ná5 nutí n]''s!e!' uýLtža-
ýul' ji! tlo hknób/ kr.-di ýěcí a kleÚ nú bý! d ší ýnějšího

Jiný moderní spisovatel n apsat: ',Čtověkje nenoc-
ný na nepřílonnosl Boh.l''' Dnešni člověk 5e natolik po-



hrouŽ'l do pozemských' hnrotných věci, žeztrat;lz doh1edu

ducho\ní a věčné hodnoty. Proto nás Panna Maria chce při-
vést k tomu' abychom meditovali o evangeliu JeŽíše Krista,
kteréje.jakoby obsaženo v tajemsivích svatého ÍůŽence.

Ro,jímáním o Ťůžencových tajemstvich nás Matka
Boží chce přivést k svému srnu. který je Cesta, Pravda a
Život' Proto Žádá. abychom sní strávili patnáct minut
v roz.jlmání o tajemstvích růŽence' kt€ré se seskupují okolo
třech Základních tajemství ry_koupeni: \tělení BoŽího s}na'
jeho utrpení a smÍ a nakonecjeho zmrlÚchVstání a nane
b.\('o'lpcnl Pbr.. Marid nlJboce pío/haid te 5pojť1l 5e

s!]in s}Ťem tajemslví' tedy události dějin spásy' o kteýh
ro7jímáme vpalnácti desá1cích radostného' bolestného a

slavného růŽence' or,^ ..ýše.'hn\, !J1o udáIasli 1tchoýÁ1ld
ýe sýéD] sřdti o přenýšIeld o 'řr'' A zve i nás. ab)'chom o
nich přemýšleli' tedy meditovali spolu s ni'

Ty' kteří nejsou Zvykli na neditaci v pravém slova
smys]L!, můŽe tato podn]ínka na pr!Ťí pohled za.azit. Ale
nejde o níc těŽkého' llěkně to \lsvědila sestra Luci€ 5vé
matce v dopise z24.'1'1921- ye kterém ji pozvala
k !ýonání si poboŽnosti pnních sobot: .'lÍJ///l, jť 

'?ej'J.Ší lč:koý li bt1(]. !1ékr! lěch l j il1lll' Ale ie lo ýe!,]i L,hk!
klo hl neu čl lů"ýŠlc! o Ídjený|ích ni:e cc? o a llčk>
l'č J'čslavi í a o Pokořť ndší drah; nfu|b'' kle i k.1,,: sť
Iidí L1k |elni i'J"ýý'e]k|' n41\\i sť 5l :cbnici? O ll 1uacní
ri'l'1'-i:'' ItLJ'|: t.'l\ t,I i l'^h l a'jLi' 4,l J:l T;\ý''l
lJ 

^ÍÍIltť 
PÍi ?ál !.I.:íši tful Kdl\á|íi] Kdo bl t :n}dl sŮ'á

|'í! ý lě(hh s\ulýL'h n]Í,Šle kúLh l5 n]hú s ncildlk&^ější:.

N,ÍůŽe se položil otíizka: Není moŽné sloučit mod-
litbu lřctí části růŽence s patnáctiminutovou meditací
o lajernslvich svatého lůŽťnce? Z toho- co řekla
Panna Maria.je Zřeimé, Že .ide o dVě rozdílné podmín'
ky' Tcdy salnoslatně se má vykonal 7vlášt'modlitbil

svatého růŽence a Zvlášl' vzpominaná patnáctiminuto-
vá meditace'

Je zde však zajímaDr případ' Když biskup diecéze
Leil ia, do které patří Fatima, schVálil .oku ]939 pobožnost
pél; pl!nich .obol \e s!é diecé,,i. napsdl.7e v7po'l 'nJnoLr
meditaci l5 ninutje možné konat po dobu modlitby růžen_
ce' Jak na to reagovala sestra Lucie? v dopise svénru du_

chovljímu otcj z 3']2.l9]9 píše' že četla. co o poboŽnosti
pěti sobot napsal ot€c bjskup a poznamenává k tom : 

'./e 
lo

dnbrt' a!e ?LÍ'P 'IlnhDa\ti i\otl n':n1pi' \né t ' l p;kó

:e rcdildci'ie nro:ně ka d! pa dohu nad|ilb\ rů:cne ze
ýej néha dť^'adu j sen u: do:'ldld dopis ad olce Cantsc ' klÍ-
]i se ?kt na n]ii ná:a\ k.4,: |lov Pd}ln) Lra]'ie'jltk le:dLi'
nú:ndčúí' -je lÍehdji konú! f|áŠi. Nechlěk|jrc adpoýi-
da! be: dala:u na pdna bisktlp.l Ll Jeha exlele ce říkli žť
klk apsa| prob, ab, I ehčil |)'konúýá]1í !éb pobo:|pýli li-
dll' ktcý obyčeinč nelú n)'klý nedilo\dt' bd ani lo nťLní d
ae padabnč jako svtá círke\'dafal Je kond! pii nňi s'LltÚ
.Ln r' \'i|l/, ]l]ndll'^r, l1,''Jť l l'-''',''],J,'i p' l.,,; :1 -

ýa]i ilL]'' 4 líl" sc i'ylní piíkd:. k\kj. b i I k, lo |i'írdlt.
Pic. "tak - rh.',ť | á|á tlo],' '.ý..l l tL I. ,1'

^tcil 
t'',r']h'h J. 'l-kJrdl.iši\.\\',,.]l k,:'l I l''' '' rl'','

oiec A' N'1' MaÍtin. ltelý publikoval kritické !\'dá'
ni spisů sestr}'Lucie_ se uslovil o ce|é otá7ce talt(r: . Z''
sc ]i':cjc,lo:nó |Šeth a sludil 1í, ':ť i| D]ťlilalc konj
l rřeski|'kil.h rtc.i iadn!)!I^'ri i kl]ťr]ýýí]ri dlť nlk :l: ,'l'

čd! prodbll:í o l5 nli I''.
Ze \'šeho.je zřejnré. žť l'anna i\'1ali3 \]s]o\;la d\č

íolJllnc todllrl.k}: llloJ]'tb( l'el' i.l'li rl''J'lcJ '' r'lIl '

minut rozjimáni o taiemstvich svatého rriŽ.ncc' Z|ú\ob]'
jak koIrat tltto nredilaci. InohoLl bj1 lůzné poilIe nroŽnosti a

schopností každého' l V tonllo připadě dobrá r.tda zkušeněj-
šiho ólověka' zvláště kně7e. můŽe bj1 vťl|li uŽilcčná'

orel_křesťanská 1ělolhhovná a kultunrí orgalrizace. 7jó 5l ZAŠoVÁ 82. tel 0ójl16]] 0j7 piiplavLlje zájczd Lltr

Národního divadIa v Praze na balet P'l'Čajkovského

LOUSKACEK
odjezd se plánÚe v neděli l]' Iedna 2002 v l0 hodin po ranních bohosluŽbác|j ze Za:oyé' lr' 10 I0 hall' : l'I|aýkail,)

,|I.:iříči' d loh]M|ě nLiLI1|:í' Pad hadna i)' Představeni začiná v l7 hodjn. Ná\rat tentjŽ dcn v noc'.cenajízdného 3t]0

Kč. Vstupcnky od 200 do 4()a Kč. PÍih!áŠk\ sesn''v Maňe Šlapa číkai lel' 2 2]/ l

Mládež dékanátu Valašské Me7iříčí vás srdcčnč zve na

DEKANATNI PLES MLADEZE
19.1'2002 ve 20.00 hod. v KD Hrachovec. K lanci a poslechu hraje Radek líabáň' Občerstvení zajiš-

těno' Přek\'a pen í během večera není ryloučeno' Vstupné 50 Kč' Vstupenk) sc budou prodáVál aŽ na nís1ě.
v l 9-00 hod se nlůžete sDol nodílet na slavení ňše svalé v kaoli v Llrachol ei'

čLovĚčE, NEDIV SE
oneb,lyedení nezasvěcenjch rlo katolického prostředí

Zasedací pořádek v kalolických kostelecb a jeho
7Vláštnosli
l. Přcdni lrr ice zťji .,'pra\ idla prázdnolou.
Neivětší počet věřících sedává vŽdy v zadních lavicích
kostela. evidentně p.olo, aby na ně nemohlo být vzta-
ženo JeŽíšovo varovné slovo o íarizejích z Ml 23'3: 

'.'-' maií tádi přední místa v synagogách''' Další se

zřejmě shlédli vjediné postavě celníka - klad'lika
Ze\rngel'i l\i,/ lk |8.q-l4J Hermctlcl} uLpáVaji pIU_

sto. kolem h]avního vchodu a na r1zr1 cc]ebranta' že
vpředu je mísla dost' zásadnč nereagují' ZvláŠtě v\hle'
dáVaná místa jsou pak za sloupy. v postranních kaplich
a na kůrÚ za varhanami' zřqimč v duchu hesla



z desatera mladého strážce hranic : ..ViděI. ale nebýt
vtden.-l
VÍjimka z pravir a č. 1:
První ]avice nezeje prázdnotou, jelikoŽ v ní trůní:
a) místní vzorová Íodinka s dětmi
b) kosteln;ce se zvonečkem
., potenciální svělice farnosti: vělšinou se předDlodlívá
přede mší svatou, po ní ipři ní' neváhá pronášet
s knězem i slova proměňování' Další poznávací alribu-
t): 8alerie svatých obrázků rozloŽená okolo Kancioná_
Iu' Zpestřená roztodivnými devocioná]iemi všeho d.u-
hrr

2. Zby|ó |avice jsou obsŽovány dle následujícího
pořádku: V každé znich se zpočátku usadí pouze
jedcn člověk á to trk abr b!,l pokud moino co nej_
r'íce vzlálen od ostatních věřicích' Výhody z loho
v}plývaii neilnéně 1ři:
a) při po7dravcní pokoje není nutno podáVal nikomu
ruku
b) bÍatři a ses1rY v Ktistu nemohou člověka rušil
! individuálním ZaŽivání mše svaté
c) ve vynírajících larnostech pťrsobí opticliy kostelja'
ko zcela zaplnčný'

3. Na obaji lavicc scdí obl'ykle osob! ZÝ-aná ,,špun_
toýka'', takže střed lavice zůstává }olný. Při Zdvoři-
lén poŽádání o průchod dotyčná rozhodnč neqsloupí
z lavice a uŽ 't'ůbec.ii ncpřimějete. aby si poposcdla
blíŽc kť slřšdLl: lÍsadně se ncchá vš.mi oblé/at a ná'
r.:_\ .p"rlo\nr r-rl^n .r)c' btr/n ch dopro\.i,,i !)-
7nanr|ýnr po7dvihoVánínr obočí kc klcnbč koslťla, po_
horšcnýn vzd1cháním a mumláníln. ktelé mťlže Zdán
livč připoníDat glosolá1ii'

.t. Na vtší\'ané polšfářky z!'anó ,,podl'řdelníčkf" 7á-
\Jdnč ncsclIxl. nťbol' r sohi ukn\aji ..časo\:rnou
minu": Po přichodu paní X'Y.' klerá již na lonÍo míslě
scdÍvá cca 30 let. budete muset s ostudou ..vy]etět". je'
1ikoŽ každ,ý sl(lšný člověk přece ví. že to.ie JEJI místo'
l'-íji! k.| Z Pnlýi u č, 4
V\lelět ovšcm nrůŽete klidnč i z místa bez podpldel'
nicLrr. r poJ.r.,. od(udkoli. I z r-i.r. LLc,.. nri.ou n -
kte.ak označena' Plalí Zde N4ulphyho 7ákon prázdných
koslelů: PraVdépodobnosl. že jstc někomu 7asedli jeho
mí5to. .ie nepřímo úorěrná plůměrnému počtu ná!štěv-
níků danóho kostcla' Jinýni slov}'. tato prrtvděpodob_
no51 .i. tím \'ětŠí. čín méně lidí chodí \'daném kostele
na bohosIuŽbJ''

Prtt At i ikí d, n, lr u čeni nro nú h oJně núvit bn i Lt:
Do cizích kostelů raději nechod1e. 

^ 
kdyŽ uŽ není zby_

tí.7drŽuile se radq_i po celou dobu bohosluŽeb Vzadu
za lavicemi: nčjaká nístní babička se nůže klidně ob
.iev;l až po svalóm př'imáni' Jenom dávejte dobrý po'

zor, abyste nepřekáželi vjedné z následujicích kritic-
kých zón:
a) u kropenky se svěcenou vodou
b) u kasičky na potřeby kostela a na ChaÍilu
.) u stolku s časopisem světlo, KT a jinou osvětovou
iiteraturou
1, u stolku s obětními dary
c) u sochy Matky BoŽí scdnribolestné. u P- Mařie
Lurdské, u Božského Srdce Páně, u svatého Josefa. An-
toníčka, Terezičky' Tadeáška' případně u dalšich lokál-
nich přímluvných favoritů' (U nástěnek s duchovními
lexly nebo 5 rozpisem aktivit íarnosti slá{ mťlžete, vět-
šinou je nikdo ncčte).

5. Lavice jsou včtšinou konstruován], tak' aby
v nich nešlo pohodlně ani sedět, aDi klečet. Má 1o

dva skryté důvody:
a) věříci si tak odpykáVá něco z časných lrestů za své
hříchy
b) Při delších homiliích nelze Llsebranč podřiInoval.

V)ls| č uj íc í ko me r ó ř cíÍ k !! ý r| íh o h i s l 0 Í i k a :
'fradice praví' Že kostelní lavice byly \ynalczcny a po-
Ýinně zavedeny do koslelů jiŽ Za dob prvotní cííkve' a
t(} jako bezpečnoslní opntření kvťrli sníŽ.ni úralovosli
při bohoslužbách' stalo se lak poté, kd}'při vyče.páva-
.iícínr káZání apoštola Pavla v Troadč .]is1ý mladík
usnul a vypadl zokna, takže ho svalý Ptvel muscl kří-
sit 7 mÍtvých' Ze strany vedení ckkvc vzcšla tehdy
obava' Že prťrměrný pan larář b} si lnoŽná tak dobře
neporadil, a tak byly zkonstllovánt' a plošnč Žavedeny
pryní Zoufalc neanatomícké koslclni l,lvice (7hrUba la_
kové. jakéje známe dnes)-
Pravdčpodobnější varianta pozděišího data přičí1á
vznik podoby dncšních laÝic době vrcholnóho roZmtl-
chu špančlskó inkvizice v i6' století: při enlďivnč ná
ročných plarrlenných barokních kázáních a při nádhe.-
ných lnnohahodinov-Ych pompézních církevnich boho-
službách V lalinč dokázaly pouze ostré wjčnělky lavjc
udržet prosté věřici v bdělém staVU a ve stále vzrťIstají_
cín cschatologickélrr napětí'

ZÁlžR:
ReÍortnir v uspořádáni s:lLrálnich intct'iÉrU
Z výše uvedených zákonitostí lŽe vyvodÍ pro církev
třetího tisíciletí některá zásadní opalření:
d') picdníl1\;celnl'ili] po.ililjiln' 7'lJj l\ ](
b) slředníčásti lavic vypustit úplně
c) ideálnÍ bohosluŽebnýn !rostorem budoucnosli bv
mohIa b-v'l tudíŽ KLoUBoVA TRAMVAJ|||
Autor příspěvku předkládá k uváŽení, 7da by nebylo
vhodné projednal tento návrh V plenárních sněmovních
krouŽcích ve l'šech diecézích Čech a Moravy. (Cha'
.ismalická společenstvi b)'jej mohla a|espoň rok pro'
modlovat' aby to nebylajen 

',člověčina").
I'rof' Tontií ltlarn'|: BlLuloyic' v'r'



TŘixRÁLovÁ sBíRl(A 2002
,,Pomozme lidem v nouzi"

TŘÍKRÁLovÁ
sRÍRKA
2 0 0 2 sBiRKA 2oo2_, která byla povo-
l€na Ministerstvem vnitra, odborcm všeobecnó sprály,
dnc 22.9'2000 pod čj' ysl3-474612000-526 v soLtladu

s platnými právníni předPisy.
Jak bude sbílka prubíhal?
D.n před slavností Zjevení Páně. Tří králů, 5'Iedna
2002 budou chodit do domácností. instilucí i po ulicích
skupinky tří králů s koledou a budou lybírat do kasiček
příspěvky od občanů' Akcc bude provázrna celostátní
propagačni kampaní. sbírka probíhá celoíepublikově a

svým rozsahem a 7nmčřením by sc měln stál dťlkazem
solidarity ve spol.čnosti, prostředkcm pro sdílení od-
povědnosli' neávisle a prL]žně Íeagovat na potřeby lidí

J l budou ý!uži4,zís*ané prosÍředhy2
SČKCH provozuje v 8 diecézích proslř.dniclvím sa_

n]osla1ných právnických subjektů, farních (nrístních)'
oblastních (regionálních) ch.Íil různorodí slřediska a
projekty sociální pomoci:
- ošetřovatclská { pečovatelská služba v domácnos'

- domovy pokojného sláří
- pomoc lidem bez domova
_ domory pro matky s dětmi V

tísni
- pomoc zdravotně posliženým
- pomoc tčžce nemocným
- pomoc drogově závislým
_ charilní poradny
_ pomoc uprchlíkům
- humanitární pomoc do zahraničí (živelné pohrom)''
válečné konflikly' hladovění, adopce na dálku)
Ro41ělení ýýlěžkfu:
'7oyo obdÍž'í mistní chaÍity na schválené konkrétni pro_

iekÍy' |0% na humanitáÍní pomoc' I0% íozvojo!^i
fond' ktery bude slouŽit k podpoře no$ch a zvlášt' vj-
znamných projcktů. l0% zajišlčni činnosii al'cidiecóz'
ních a diccéznich chariI. úhíadil náklildů na pořádání
sbírk)'
Přispěnim na 'l'říkrálovou sbkku 2002 a VaŠím zii
jmem o dobročinnost se podilíIe na charilní PÍáci.
umožníle pomoct sociálně slabýnr, lrPícÍrr a bliŽním Y
nouzi. Dčkujemcl
Čislo sbírkového konla sČKcll. na klc.ém bud. cclý
výtěŽek sbílky soustředčn: ] 0 l l 0 l 7777l5500. valiabi|'
ní syn]bol 'l7'/, Raiffescnbank Praha'

Za účelem pornoci rodinám a li-
dem v nouzi u nás i v zahraničí a
pro podporu char;tního díla pořádá
sdřuŽení ceská katolická chari1a
veřejnou sbirku,'TŘÍKRÁLoVÁ

VÝRoČÍ ADoRAcÍ V NAŠÍ FARNoSTI
Vprvní lednoÚ pótek 4' ]' 2002 bÚde Z?vršeno l0 let nepřctrŽitého sledu c€lonočních prvopálkových adorací Neisvě_
tějšísválosti oltářní(s Bjimkou pátku l. l ' l999). Probčhnc toliž l20 adoracť-
Jelikož nás čeká gcnerální oprava našeho chrámu' sklídající se 7 výn]ěn}' klytiny kostela. provedeni opra\'v frsád)'. vý_
měny oplechováni a klempiřských prvků, chtčl bych pozvat při příIeŽilosli ldlolo výročí na lcdnovou adoraci v prúbčhu
noci z4. l. na 5' !. pokud možno všechny, kteří b)'chlěli projcvit vdččnost Ncjsvčtčjšimt Srdci JcŽíšovt za dar}
v tčchto lótech a ktcři by rvll také chtěli projcvit novou dťlvěru při řešení nljen svých osobních. rodinných a spolcčon'
ských áIcžitosli' alc takó situace naŠeho chrámu. llicllv Chládek

KRDST PRI.IAI,I
Šinton Kostelný (*20.6.20o I )
l.enka l'erezie Jemelíková (*24.9.]00 l )
Berlřam Škařupa (* l4'8'2o0l)
Jakub Jan Mikula (* 13.9.2001)
]iři ondrušek (*22'|0.0l )
Anla viktorie Ševčíková ('ll l'l I'oI)
]'omáš Michálek (*2.3.0l )

^déla 
Marie KoÍabcčná ('ll8.l0'0l )

t]liška Rejtová (+23'9'00)
lVona TeÍezie Bajarová (*23.7 '200lt
Filip skýpala (*8.9.200l )

svÁTosT MANŽELSTVÍ PŘUALI
Marian Draška - sušiIoVa 7l7
Libuše DoleŽalová - Jablúnka 295

NA KONEC POZF,MSKE CESTY DOSI,I
BoŽcna slÍŽínková (*] l.5- l9l8 +20' l0'200i ) L,hotka n'/tJcčvou ó0
RtdolfTichánek(+22'7'l1+29'l0'0l) B}nina ll7
Ferdinand KLlbin (*29.ó'20 +30.l0'0l) l'oličná 27j
MaÍie valová (*8.]-I7 +30'l0.0l)Juřinka 9
Joscf Kliment (*2_l.l l'27 .r-7' l l'0I) Na Potůčkách 486
Břetislav Kantor(*4.4'42 +7.l l.0l) Píostřední t}ečYa l]j
Václavstratil (*7'3'48+8'l I'0I)Krhová l20
Jaronrír \'laňák (*28' l 2.57 + I 5. l l.0l ) U vodojemu l l óó
Jana Machačová ( l 7'5'50 + l 7' l l'0l ) Poličná l jó
Viasta K1vaňová (x30'8'2l - l9.l l.0l) oznice 65
Enlitie Šebeío!á (*l5'Io'o9 +2o.l l'o l) BJnina l08
Věra sekaninová (* l0'2' l5 +20' l l'0l) vselinská,l58 l2
Anna Zetková (* l8'3'08 +24.l l.0l) Vsetín - Přični I777
JoscfH;ckel (*8-2.50 +28.1t.0t) Podlesi 170
Kalel Dohnal (*25'8'47 +29.l I.0l) Lučni ll5.l
Mi18daÍloleňoYá(*27'l0']0 14.I I'0l) Perná60
Anas{ázie Heljmanová (*20'4.I0) P€rná ó3
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