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Tříkrálová
Ráda bych se s Vámi n&olika větami pďělila o své
dojmy z letďni Třikálové sbíky a áÍoveň bych touto
cestou chtěla poděkovat všen], kteři se jalcýrrtkoliv
způsobem do celé akce zapojili. Musím konstatovat' že

jsem byla velice mile překvapena
vstřicností a pochopením, jakého se mi

skupinek
\.ýslďkem'

skupmky

A

všichni velkou Íadost a při samotném pÍůběhuvládla
bezvadná nálada a veselí.

Letos se nám podařilo zapojit do sbíÍkymíshlíoddíl
Zlaté šw, pro k€ré to byla zároveň odďloví akce' I
jim patří naše uznání, proťoŽe svou sesiavou zajistili l l

s

celkovým finančním

pomalu áskávají důvěru v dobro věci.

Rádi bychom tímto rys|ovili pďěkování
Mštskérnu úřadlr a místní Policii, keři
nám při celé akci pos$tli zízemi a

koledníků

obrovská pochval4 prolož€ koledovali téměř
s nasazením vlastního života ... (pozt' žádÍÉffiÍy
bohudiky zaznamenány nebyly). Měli jsme z nich

pomohli nám

netrpělivě čeka]i a naopak byli zklamani
když jejich dvďe někdo nechtě opomenul'
snad ie to i proto, že Třikálová sbirka
letos probíba]a již třďím rokem a lidé

v neposlední řadě patří Ínépoděkováni také
katechetům nábožensM a samoziejmě

keří

a

Také okolní v€snice zaanamenávaly dobý ohlas.
všeobecně panoval názo\ že lidé jD na kále

při celé organizaci jak ze stany
cířkewíškoly salvátor, tak i od ředitelů
ákladních škol Vyhlidka a Křižtá.

doproúze|i.
A co se ýkalo samotných ,, veličensteý kálů" ? Ti
byli natolik nadšení, že je nemohl odradit ani řeskuý
miíz' podoýkíÍrL že jim patří velké uaáni a

číslol * |eden 2002

s}rírka 2oo2

dostalo

dospělýrřr

*

co bylo ale na TřftÍálové sbírce nejdůleŽitější ?
Diky našim ma1]|m kotednikům se mohla témď ke
všem lidem ve mště a na vesnicích dostat Édoshtá
zpÍáva o torr! že se pro každého, osobně' v městďku
Betlérně íarodil Ježišspasitel a KÍál.
A co na ávěr dďat ?
cítila jsem v mďlitbách velkou pďporu Ínnoha bratří
a sester. chválím Boha za fiechny a z^ to, Že naši
famosti tolik ždlmá a že ň dal milost a síu ktáo
pr.ici. Mé podékovini patÍi laké Pannč Marij za její
mocné přírnluly a za celkový výsledek sbírky.
Jaf ka Kf ut íl koýá, Far ní char ita

Páté pokračování o pobožnosti pěti Prvních sobot z knihy vilhelma
Húnermanna - HovoRIME s MATKoU

5. Únyst odčinit urdžtr1 4lůsobené

Neposkvrněnéhír sfdci Pa ny Ma e
Tento uřtysl je jakoby duchovní atrnosfá"' kten{ m{
obklopoYat a pronikat všeclny ostáhí ďoŽry pobobosti
pěi prvních obot (svatá 4ověd'' svaté přijí'rlíní,rnď]itba

třďí č1ístirůŽnce, l 5 minut meditac€ o tajernstvích svatého
růžence). Jinýtni sloly, poboŽnoGt pěti prvních soh je

poťeba konat s úm}slern odčinit uflážky' ktelých se
do6Lívá Neposh/ÍÍĚnánu Srdci oašínáeské Matlry'
Zýlášť k dÍ!|ežitépřistoupit stírnto úÍtyslern ks\,át&nu
přijírniní na první sobotu' jak to výslovně řeld Lucii Pán
Ježiš'Lucie s€ ho tehdy zeptala: ,,A co s těmi, ldďí
zapomenou ýzbudit si tento 1b ysl"? Pán JežšdpověÁai
ýŽbudit při nlkledujícíqÚěni, W ýyažrí
''Moho1! kj
prnípříležitost|)zpoýídat se, lderó se jin kasane".
Bude vhď'é lépe objasnit \/ýzlám táo podnínlry' ktqou
utila Panna Maria. odčiněníwížek4ůsobených
Neposkměnánu sÍdci Panny Marie je n€lyhnutelně
spojmo s úctou ktomuto srdci. Proto je ťeba sinejdříve
kÍítce lysváiit Úaam úcty kNepoeloměnému Srdci
PaÍny Marie a pďoÍn výztaÍn odčiÍĚtí.

a)

Ucta

k

Neposkýměnénu Srdci PanD) M@fu

Je jasÉ, fo konďným pfumáan

a

cílem úcty

kNeposkrměnému srdci Panry Marie je sama oeoba
Matlry Bož! které toto srdce paří' Ale @rcrředním
pře&náeÍn tdo úatyje srdce Panny Mďiejako s}mbo| jEí
tisky. vžd},t' Iidske srdce se považlie za centrum
af€{1ivniho žvota a t4 za přřozený symbol Láslry. Láska
kterou symbolizuje srdce je hybnou silorr rrašich citr1 ale i
našich shtků PÍoto |áska v určitémsmyslu zatťnuje
v

sos

cetý psychol€ický

a mofiílníávot

člov*a

Kd}Ž z láo čiíěpřřozene roviny vyíoupirne na rovinu
nadpřiroz€Íloq úcta kNeposkvměnému srdci Parny
Marie se ním zjwí v plném světle Nadpřirození Liska je
solúrn ce|élro nadpřirozerrého ži\ola. ,,Lá:ka oži''\ie duši
Íakjako duše ďiwk tělo '| twdí *tý Tont{š.
Tody Nepooh/ŤrĚné srdce Panny Marie' s}mbol jqií

je srředem a pranrrrm celán jejfio
ftvďa a zho,tň je jakoby pokladnicí !šech tajqnství
nďeho lykoupen! zvltlstě těctt, o kterých uvaŽrjeme
v mod]itbě svatelho IůžnceProto prmťednictvím
Neposkvměnďp Srdce Panrry MaŤie se zvláštním
4tisobem sakilrárrt sNejwáějším srdcďn JeŽfioYýrn a
tďy s€ saÍnobým spasiteleÍrr sjeho nekoÍEčnou láskou
nesmíme |ásky'

luči níJn Z toho plyne' žE Nejsváější srdce Ježšovoa
NePosl$ŤneÉsrdce Panny Maíie jsou nero'učně
spojena. Ucla k Gmto dv&na NejsvětějšíÍnsrdcím je

mirnoŘídrĚ potřebú zýlášě vdtEšnímsvětě' k1efý Í'a

je&x' stŽJĚ pmhne po lísce, na &ulE slrarĚ je zrnítar'y
n€Í!.ávistí Je ujírnavg co odpověděl Prin Ježfi sestře Lucii,
když sejej ptala prď kla<iejako nevyhnutelno! podrnínku
míru ve světě zasvěc€ní Ruska Neposloměrrénu Srdci
Pan J MaÍ|É:',Írotožechci, aby cellj má Církzy Enala
toto zasyéceníjako vílězsýí Neposlcýměného sldce P@ny

Marie, a lak chci rozšiřít lic|u k něn a posI@il ývdle úcly
khélúu Bo'.'kélhlt ýdci 'lbí11 k tonulo Neposkwněnému

Srdcť'.

b)

odčíněníun1žek zpusobeýh Neposbvrněnému

Srfui Panny Ma e
JďnÍm z poádavků prave líslry je odčiníunífu' kterých

se dmtívá srdci milova# cobry. Proto je

celkem

pi1Íoz é žE FatiÍBká Pania Maria opako}aně žádala
rrjor úctu ke wému Neposkvm#nu Srdci, ale i ďčinění
uníž|qkďch se mu dstívá. Je možléřici, že pro
každeho z nís platí slo!"' L1erá v roce l 925 Panna Maria
Í*Ja L!cli'. ,'Pohleď na ňé sftlce oýínuté tfny, lderjni ho
eýděčnílidé ýále proWliýají roulujnin a ne'yděčností
UsiM se alespri Iy ně potěšir ...'.. hávě po tčchto
slovech nás|edoval velký příslib Panny Malie pro ly, keři
si lykonají poboŽnost pnních sobot s úmyslem ďčinit
uÍážky způsoH jejímu Neposh'ŤnáEÍnu srdci' o jaké
ÍEbo rouhánl pňedevšímjde? s€sřa Lucie je
'uá*y
ryjrn<tova|a z vniřnitp popudu' jakoby slyšela hlas Pána
JeŽB€' Pďled'rne ještě jedrcu na tenlo smuhý seaam:
,,1') Rouhání proti NeÍn''kýŤltěhéhu PočeÍi'2') Roúhání
prof jejín Jxnenslýí' 3'') RouháhÍ Proli jejín Božínu
mateřstýi g přilom se .dníló přÚ'nouljíjako Marku lidí. 1)
Roúúnífuh, ldeří se yeřejně snažíýšlpit do sadcí děl

lhoýejnosl, pohrdliní, ba dokonce eruivisl ýůči

Neposhlměné Malce. 5.) Rouhání !ěch' ldeři ji Wažejí
řínoy jejbh pos1,álnjYh obruzech". Těr}to pŘl tlavních
dnrhti unáž:elq 4úsobg'ých Nepoclí/rněnéÍnusrdci Panry
MaÍie, je důvodeÍn pďtu pái prvních sobot m jqjich
odčineÍ'í

odčirÉníun{žek 4ůsob€Íých NŤokvnráárru Srdci
Panny MaÍie úzce sowisí se zadostiučinčním2a utrižty
způsob€né Nejwáějšímu srdci JeŽišovq a proto se
Ak]ád.i na těch samých teo|%ických důvodecll Jat to
ýsiztc lyíLdr Pius xI. v mcyklic€ ..Mis6$tirsimus
RodeÍnptď' z9.5.l928 - jsrrÉ povinni zadostiučinit
Nejwáějšímu Srdci Ježfiow zvláště ze dvou důvodů:ze
spravdlnoíi a zlásky' Ze spravedlivosti - abychom
odainili ufiijky 4ůsobeoéBohrt a srnjm pokánim aolo
obrrovili řríd narrršaý hříclvrr Z lráslcy _ abychom tr$|i
spolu s JežBern Kri(€Í\ zhmovaným un{žlami lidi a
nějalcým afuobanjej podle sťch si] potšili'
Spravedlnost a |ríska jsou tecy dva ákladní důvďy i
ďčinění za unáŽlry 4ůsobaÉNepokwttoÉru Srdci
Panny Marie Je však i hodně jiýh zvláštních důvďů
tohoto ďčirĚní'Zakládají s€ na Ýelikosti a slávě Ma ry
Bcži jako i Its yŽÁzkb, kten' nás k ní poutají Jako její
,,dá' " n€ínůže'ne zlstat lhGtejní vůčiunážIdrr\ ldeíých se

jí do6tráú. Jako:eji

vďnÍ ,,poddahl' se miirrn snaá
qŤahradit unážr(y způsobené našíKnilowě' Jako
''obdaiení'' lol)ka milo6Íni. kteÍéproctr.izejí jejíma

ní(allq ÍÍráÍleusi|ovat al€spoli ÍĚjak se za rĚ ďv&it
tÍÍrže se v}ŤlasnaŽíne odčínituníž(y,kefými ji liď'
zahmují' Když si ná.kon€c uvědornírnq jak Í}esmirÍui je
velikost a sláva Matý Bož, nemůžerne ne\ys|yšet její

výzvu ďčinit podle svých sil rouMní a nevděčnosti ulči
jejímu Neposlwměnérnu Srdci'

Připravil v' Chládek

zš sALvATo R iníormuie
.Dne ]S.ledna proběhl na našíškole zápis žákůdo
I' ročníkuna školnírok 200212003' PtotoŽe
máme v budoucí I. třídě ieště volná

4]i!]!g, nabízíme touto cestou možnost těm,
kteří by chtěli, aby jejich dítě navštěvovalo
naši školu, aby ještě přišli s dítětem k
zápisu' A to nejlépe po telefonické
domluvě - tel' 611 779 do l5' února 200].
.V pátek 8. února 2002 se v jídelně zŠVyhlídka
uskuteční_kgE9y4l-plq]4!y_L!!p!Lnaší školy.
Jsou zváni nejen oni, ale i jiné děti z našífarnosli.
Začátek je v l5 hod'
.Z Kláštera Pražského Jezulátka jsme dostali dopis
s v'ýzvou o spolupráci. Jedná se o sbírku

obnošenÝch. odložených. nepotřebných

a

zbvtečných brÝlí. kterou pořádají' cílem této
sbírky je odes|at nasbíÍanébrýle do Afriky lidem'
pro které jso! bÚle naPÍosto nedostlpné, a
přitom tak potřebné' Rozhodli jsme se, že se
do této sbírky také zapojíme. Chcete-li se
zapojit i vy - můŽete. Možná máte doma
jedny, dvoje....patery nepotřebné brýle po
Vašich přibuzných' Brýle nám doručte sami
nebo po dětech z našíškoly. Na chodbě u sborovny
máme krabici, do které je sbíráme. BÚle sbířáme
do 20_ únoÍa. Děkujeme za všechny, kterým tako
pomůžete.
Za ZŠSalýótor L. Černochoyá

Internet a věřící{atotí{

Před několika týdny se v informačních médiích
objevila zpráva, že pdpež lan Pavel II. viditelně
pobaven, odeslal svým "ovečkám'' osobně své
poselství prostřednictvím internetu. Můžemev

tom spatřovat symbol toho, že se katolická církev
oficiálíě zapojila do celosvětové internetové sítě.
slovo inteťnet dnes slyšime skloňovat ve všech
pádech' Zatímco jedni mu věštískvělou
budoucnost, druzí zase upozorňují na velká rizika,
kteřá jsou s jeho pouŽíváním spojena a překládají
nám různéchmurné předpovědi' Jen Bůh ví jaký
osud na inteÍnet čeká. Ať tak, či tak, přestoŽe se
to moŽná mnoha lidem nezdá. stává se internet
pomalu běŽnou součáŠtínašeho života. Je jiŽ jen
velmi málo firem a inslitucÍ, které nejsou
připojeny na internet a Íychle roste také počet
soukromých uŽivatelů. Technický pokrok prostě
zastavit nelze.
Pťo ty, kteří ještě neví co vše se pod pojmem

internetu nejnovější informace o léčbězákeřné
nemoci, které právě před chvilí napsaljeho kolega
v Americe či na Dálném východě.
Jako kaŽdá technická vymoŽenost můŽe iinlernet
být lidem ku prospěchu, ale také můŽe být velmi
mocným nástrojem zla. Ve vteřinách či jejich
zlomcích se lak můŽe touto celosvětovou
počítačovousítíšířit "Dobrá zpráva", aIe slejně
rychle se mohou šířitmyšlenky ičiny ducha zla.
Toho by si měl být každý uživatel internetu velmi
dobře vědom a podle toho s ním zacházet. V

žádnépřípadě se však inlernetu nebojme a
využivejme jej pro šiření dobrých myšlenek a ke
konání dobrých skutků. Zajisté lze s potěšením
konstatovat

:

Je dobře, že se do využíváníinternetu aktivně
zapojují rěiici' Je dobře. že se do jeho využíváni
zapojily církevníinstituce. Je dobře, Že si na
internetu můŽeme najít mnoho "dobrých zpráv''.

''inteÍnet'' skÍývá připomínám,

Také o farnosti vaIašskomeziříčskése

prostřednictvím můžeme během několika vteřin
spojit s počítačemna druhém konci našíplanety a
poslat nebo si vyžádat dopis, článek, obrázek,
hudbu' vědeckou či technickou informaci' Jeho
prostřednictvím se můženapříklad člověk' žijíci
v Americe, podívat co se právě děje na svalém
Hostýně, a případně tak sledovat mši svatou na
tomto poutním místě. Nebo můŽe český občan,

zivotfarnostj'hyperlink.c? najdete 7pÍávy 7 naší
farnosti a stránka ''odkazy'' vás m-ůže nasměrovat
na informace z Vatikánu, zpřávy Ceské biskupské
konference, informace z děkanátu Valašské
Meziříčía na dalšízajímavéinternetové adresy'
závěíem chci přiPomenout, že každý, kdo s
internetem pracuje, se musí naučit (tak jako v
mnoha jinjch případech) rozIišovat to. co je
skutečně dobÍéod infoÍmací zavádějících nebo

že se jedná o
celosvětové propojení počitačů,jehoŽ

ŽijícívAustrálii,

proslřednictvím inlernetu

rosIouchnt ÍídinPro8Ia(. Přeslože 'ie nesmirné
daleko z dosahu jeho vysílačea ani na nejlepším
radiopřijímačina světě by si jinak Písničkuna
přání, vysíIanou na Proglasu, nemohl poslechnout.
stejně tak si můželékař v Africe přečístna
M

o

D

dozvědět z

internetu' Na

přímo špatných.

Kéžse pro náš duchovni Život slane
dobrým pomocníkem.
také

modleme'

o to

můŽete
adrese

internel

usilujme a za to se
ing' ZdeněkcAJDoŠ

LITBA zA TY, KDo sE PŘI PRAvUJÍ K BIŘMovÁNÍ

V sobotu 22. června proběhne v našem farnim koslele Ve Valašskéml'4eziříčis|avnosl biřmováni' Tentokrá by mezi nás měl
pňjel olec arcibiskup Jan oraubner' Určitě bychom si všichni pÍáli, aby naši birmovanci byli co nejlépe pňpraveni. Každý bez
k tomu ínúŽe a má pňspět. V rámcitohoto čisla Zivota farnostije uveřejněná
k télo modlilbě' zájemciaťji
"pňhláška"
Vyplni a vhodi do schránky na Íaře nebo někomu z fary osobně ode'.zdají' Jde o závazek praúdelné modlitby' Věřim' Že i ti'
o. Pavel - Íarái
kdo nenajdou odvahu k télo pravilelné rnodlibě, se za naŠ€ biřmovance budou pňmlouvat' Diky!

Úimky

.

-

Co ně ooÍěšilo
Ekumenickébohoslužb!'

-

opravdu to bylo povzbuzenÍ nejen pro mě' Je vjdět' Že se
Pánu Mo naše společnémod-lilby libi a Že ti' kteří piicházejl'

neďcháze'i

s

prázdnou' skoda jen,

Že mnozi

Mo

bohoslužby nezařadili ješlě do svého programu jako něco

:i':'i:l':Pi

PlžrHLišre r

Pohřeb P. Iana Uhra
Pohřeb určitě neni radostná událosl. MŮŽe bý'l ale

po\rzbuzením a posilou do da|šíchdnů, zvláště' když se
jedná o pohřeb kněze' Diky otci Janu Uhrovi za vŠe,co pro
naše famostj udělal. olče Jane, počltáme s Tvoji přímluvou!

oDL rrBĚ

zA BtŘttoVAN

Přihlašuji se k pravidelné ilodlilbě za biřmovance.Podle svých možnostísc
a) Korunku Božíhonilosfdehstýí
c) Jínou nodlitbu (napiš jakou) '......''..'.''.'
Jméno apřijmení:

kažďj, den budu modl

b) Desljtek řůžence

Podpis:

-

Plill pfstenů

Zajímavý flm, uŽilečný pro náš kaŽdďenni boj se zlem a

pokušenim' Neřekne asi nic těm, kdo ztralili smysl pÍo
hledánipravdy, dobra a ktásy a uŽ nemajíVsobě nic zduše
ditěle' JeŽíšpřece řekli"Nebudete-li jako děli, nevejdete do
BoŽího královstvi''

.

co ně zdl'llroulilo

Na cirkevni školu salvátor se do pÍvni třídy přihlásilo méně
děti neŽ bylo obvyklé v poslednich letech. cím to je? Je málo
děti? Nebyli všichni dobře informovani? A nebo maji někteři
rodiče k něčemu na ško|e výhradý Pokud ano, bylbych Íád'
kdyby to dali jakoukoliv íormou (i anonymni) Vědět' snad se
dá ještě mnohověcído budoucnazměnit a napravit

.

varpuóní

Pred nějakým časem jsem mluvil s jistou zdÍavotni sesbou'
která mé Žádata' abych se obrátil na některé věřicí naší
famostj ve Valašském lfuziřiči' Ríkala mi' že vposledni

době musela několikrát vŽdy vnďěli ráno
k

pňjíždět
našemu kostelu sanitka rychlé pomoci' Někteým lidem se

udělalo špalně' shodou okolností to byli lidé, kteři maji
cukrcvku a ráno přďe mŠisvatou se nenajedli. Je
pravděpodobné, že by k nevolnosli nedďlo, kdyby
posnidali. Ploto bych chtěl pňpomenout, Že v současné
době exisluje eucharis cký púst, který spočivá vtom' Že
jednu hodinu před svaým pňjimáním se nesmi, kromě léků
a vody nic jist' Všimněle si, pÍosim' Že se jďná o jednu

.

MARlÁlsrÉ

hodinu před svaým pňjÍmáním a ne přede mši svatou, jak
nékteří mylně chápou' Proto je moŽné, aby se všichni, nejen
nemocni, ještě 15 minut přďe mši svatou naj'9dli. Tím spiš

bych ktomu chtěl polÍzbudit nemocné' kteří majicukrovku'

Je lieba si váŽit těch' kdo maji zdravotni pohotovost, tim
spiš€' Že vneděli slouŽi jediná sanitka rychlé zdravotni

pomoci celému ŠiÍokémuokoli Valašského Meziříči'
Při této přileŽitosti bych chtěl také upozomit nemocné, které

doma nebo

v nemocnici navštěvuje

kněz nebo jáhen se

svatým přljlmánim na to, že mohou jist i těsně před svatým
pňjimánim mimo jiné iproto' Že nevizdaje někdo z kněŽíči
jáhnů (např' v nemocnici) navštÍvi, nebo v kolik hodin přesně
tato náv.šlěva přijde.

Bratfi a sestry' pomozle'

aby_

tato upozoměni pochopili i

U

starši a nemocni lidé' kteři ZivoI íamosli nečlou' Diky za
pochopeni.

.

Upozornění

Na radu něklerých famiků' bych chlě| tém' kteří to nevědi,
připomenout,

že ve íamim dvoře' kteď je po dobu

mši

svďých VŽdy otevřený' je pod farou stále přistupný záchod
(Wc). Jsou totiž lidé, kterí maji zdravotnl ploblémy' a

prolože o záchodu nevědi, nepňcházeji jiŽ na mše svaté.
Jinl, mohou pÍoŽit těŽké chvile při jakékoliv nevolnosti
během bohosluŽby' Do faÍniho dvora jsou vŽdy otevřeny
alespoň jedny dveře z ulice KříŽkovského (mezi kostelem a

íarou).
INFORMACE
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'

Íaróř

setkáni v Kocliřově s exorcistou z MaÍty P. Eliasem Vellou se uskutečni vneděli 3. únoÍamisto půVodně oznámené

soboty' Jďen autobus je zaplněn a několik jďno ivcú má ještě záiem' Proto, pokud by se ješlě pňhlásilo do konce ledna
alespoň 20 lidi, mohl by jet idíuhý autobus. PÍosím, je nutné 5e pňhlásit' ať 5e vi' zda jejobjednat. sÍaz přihlášených V neděli
3' února 2002 V 6.00 hod, na aulobusovém nádÍaŽí' V9.00 hod' bude P' Vella slavit mšisvatou, po nínásleduje přednáška a
modlilba za vnitřníuzdÍavení' Je možnétaké dopředu nahlásitzájemce o oběd V Kocliřově' NávÍat aulobusu bude mezl 15' a
16. 00

.

hďinou odpoledne'

se uskutečni vnašem kostele 4. oblashí setkáni členůa přiznivcú Fatimského apošto|átu a
maÍiánských clitelú' Začátek v 16'00 hod' modlitbou svatého rúŽence. Následuje přednáška P' Pavla Dokládala a mše svalá
V úterý 12' února 2002

s obnovou zasvěceni Neposkvměnému srdci Panny MaÍie' PIo akt zasvěceni se doporučuje \rzit 5i sebou svici s ochranou
prďi odkapáváni vosku. sefráni proběhne nejen v předvečer Fatimského dne - 13. V měsici, ale také v předvečeÍ Popelečni

středy' tedy postni doby. Je to nabidka vstoupit s Pannou l\.,larii do toholo posváhého času. Předpokládám' Že nás nečeká
podobné překvapenijako v ř!jnu' kdy mezinás zavital0' arcjbiskup otčenášek'
Od čtvrlka 14' 3. do neděle 17.3' 2oo2 je Českomoravská Fatima v Kocliřově rezervována pro zájemce o exeÍcicie
z Valašska' Prosim, kdo by chtěl v prúběhu postni doby proŽít duchovni ztišeni a obohaceni ve společnosti Panny lvlaÍie a
nemusi to bi't ani člen Falimského apoštolálu, ať se mi úas, tedy m nejdřive pňhlási' c€na exercicii |e 750 Kč' Vede P'

.

Váelav Chládek

Pavel Dokládal'

NÁ

KoNEc PozEMsxÉ crsry oošlI

Paliína Zeljenková ('1'4'12 +8''l2'01) DD Podlesi
Jaroslav Fiala ('15'9.36 +10.12.01) Kňová 400
Františka Hessová (-27'1'1'17 +11.12'01) H'Bečva č'30
AleŽka Glogarová (27.2 '27) +12'12.01l Po|ičná 187
Rudolf Janoš ('29.7'34 +12.12.01) [4áchova 883/4
Zdeněk Greguš (19.í 1'56 +14'12'01) HÍachovec 217
Ladislav skalka ('18.í0'23 +14'12.01)V[4 _ BňoV 341
Vilma Barlošíková (-25.1.32 +17 '12.01l KnŽná 677
JoseÍ cigánek (t26.12'36 +25.12.01) V'Klob' lvliÍošov 42
Josef Kosek ('29'7.35 +22'12.01) smetanova í047
Lenka Valová ('1'í1.68 +21'12'01)Juňnka 84
ifuot

Jindňška slováčková ('18'3.30 +29'12'01)Bezručova 943
Joseí Hasalík (-'12.10'30 +3í.12.01) Jasenice 56
Leo Hoták ('16'11'27 +4'1.02) Kňová 266
FÍanliška Rajnochová (*27.7.21 +7'1.02) Husova 10
Karla Frydrychová ('4.1 1 .43 +8.1 '02) NádraŽni 1 08
Ludmila Doláková ('20.9.42 +15'1.02) Bynina 49
Anna ovčačiková('23'3'32 +16''1'02) obora 668

KŘf,sT PŘIJALI

Veronika slolařová ('1 8.10.2001 )
Alena BarboÍa Trusinová ('8'1 1.2001)
Kamila Hrabovská ('26'1 1.2001)
Štěpánka Koláčková {'18.12'2001)
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