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cirkeý je. jak věříne. mystickýn těletn Kristoqim a je přínro napojena na Život Ncisvětějši Trojicc. Je však
současně i spolcčenstvím lidi a jako taková má organizačnístrukluru' své ákony i instituce zabezpečujic í jc'ií
působenj ve světě. Při pohledu na církev by žádná z těchto oharakteristik neměla bý opomcnuta nebo
přchliŽena. Pokud jc přchlížen nebo podceněn boŽský c]urakteÍ ciÍkvc' a ta je lnímána jen nebo převáŽně
jako lidská instituce, můŽc se .jevit jako něco anachrorrickélro. jD přeŽilého. co je tŤeba buď od ákladu
změnil. nebo dokonce ZÍuŠit.Naproti tomu je-li podceněna jeji lidská a organizační struktura, snižujc se její
schopnosl oslovovat ]idskou společnost' a tím i zprostředkovávat boŽský Život co největšímu počtu iidi' coŽ je
nejvlastnějším poslánim církve' MáJi být cirkev pro současný svět přijatehlá a slozumitclná. mčla by ve své
lidské a oťganizačnístruktuře odÍáŽet v současnosti dosazený stupeň společenského výoje a sociálni1ro
uspořádáni.
I)nešni společnost pokládá za nejpřljatelnějši fomu společenského uspořádáni demokracii, jejímŽ základním
qichozím principem je .ovnost všcch občanůpřed zákoncm. My věřícímůŽcmc s potčšenímkonstatovat' Že u
zrodu lohoto pojetí stojí jeden 7c 7ákladních kamenů křesťanství' totiž rovnost všech lidi před Bohelr1. A tato
idea' přes Všechny peripctic a mnohdy inepochopcní samotných cirkemích hodnostářů' byla sjlou' ktcrá
dovedla lidstvo aŽ k současnémupojetí demokracie jako k optimální formě společenského uspořádání, coŽ
dokládá zcjmóna ta skutcčnost' ž-e demokracie zvítčz;lanciprve v zcmích s křcst'anskou kulturou a tradicí.
Když mluvime o denokracii. je třeba si však uvědonrit i to. kde jsou.její me7c. Předmětem demokratického
Iozhodováni samozřejmě ncmůŽe být otika pravdy' Pravda nemůžebí odhlasována, ale musí b1it hJedána'
'ro je třeba 5i uvědomit zejména, kdyŽ uvažujeme o demokracii a dcmokrati7aci \' církvj'
Důvrrdem vzniku pastoračních rad je' v souladu s duchcm ll' Vatikánského koncilu, snaha přiblížit vnčjší,
lidskou formu círke\ŤlíhoŽivota současnéúÍovni společenského vědomi. formovaného principy demokacie a
současně přispět k uvědoměni si věřícími odpovědnosti' která u/pl.jvá zjcjich příslušnosti k cilkvi' TotiŽ Že
církev nejsou jen kněži a biskupové a že nejen oni nesou za ni odpovědnost, ale žc církevjsou všichni věřící, i
kdyŽ v ní mají různéúlohy. Ro'lodně jc chybný názor. že aktivní loli v círk\'i mají hrát .icn duchovni. zatim
co laici by měli bý spíšejen pasivní a poslušniÚčas1 m práci pastolačni rady a vlastnč i účastna jeji volbe fti tedy bý uvčdoměnim si a přijetím
odpovědnosti za církev, k nížse hlásíme. Účast na volbě však nelze chápat tak' Že zvolíme č]eny pastoračni
ťady, a tim sc svó odpovčdnosti zbavime. Učast na volbe ie třcba chápat.iako přislib pomoci lěm. které do
pastorační rady volime. A k čemu se tedy členovépastoÍačníťady a jejich prostřednictvím všichni věřící ve
farnosti 7ávazu.jí? Pastoračni rada.je podle stanoY' vydaných arcibiskupen olomouck}'ŤD' poradnč pracor'ním
orgánem faráře, kter'ý mu má pomáhat při organizování a íbrmování náboženského života ve farnosti' a to jak
přimou pomoci' tak iradou. zprostřcdkováním inÍónnaci. zlepŠenímkomunikacc mczj Íbrou a včřícímiispolu
rozhodovánínr o finančnich a organizačníchálcŽitostech farnosti. Nalezení optimáhri}o ZačIenění pastorační
rady do Života farnostijistč ncbudc snadné a bude nějakou dobu trvat' Je však třcba se do tolro pustil. a to
nejen z důvodůÚše uvedených, ale vzhledem ke skutečnosti' že ťozsah povinnosti a praci' které.jsou na
duchovní kladeny. stálc roste. a .ie proto třeba zbavil je postupnč všcch povirrrrostí. v nichŽ mohou bý1
nahrazeni laiky. aby se mohli tim více věnovat to]l1u. včcm nahraz-eni bj't ncmohou' totiž vlastní knčŽské

Vo1ba pastoračnírady

O' Pavel' farúř

V předchozim příspěvku se píŠco sm}'slu a posláni pastoťačnichmd. K.ieiich činnosti byly vydán),
olonrouckýrn arcibiskupcn Stanovy' ktefé bliŽc spcciíikují ncjcn či rost' ale i sl<lžcnía způsob volb)
pastomčníchrad.
stÍučnývý1ab 7 tčchto Stanov_ lýkajícísc složcnía volby pasloračnírady:
l' Past()rační Íadaje tvořena:
. všcmi knčzi a jáhny žijícímivc]]arnosti'
. Zástupci zvolcnými za iednotlivá náboŽenská a církevníhnutí a instituce ve lárnostj sidlici
(u nás: Škola SalvátoI. Clrerite. Česka kiest'un:kl okodenrie. Fctimský apoštolát).
. zvolenizástupci fárníků(u nás 5 čIenů).

.

členové jmenovani duchovninl splávcem. iejichž počct nesmipřcqiŠit počet volených Zástupců

farn&ů.
Ptcdscdou pastoračni rady jc rluchrrrni správcc'
Kandidátem pro volbu do pastoračni rady můŽe bý kaŽdý tbrnik starŠíl8 let
4. Kandidáiy na členstvi v pastoračníradč můŽe navrhnoul kaŽdý tárník'
5' volební právo majivšichni farníci s1aťŠí]5let'
6. Volba sc koná nejdřilc 14 dnů po zvcřcjnčni kandidátk}'.
7. FunkčníoMobí pastoračni radyje čtyřleté.pro první pastoračni radu je vŠakjen dvouletéV naši I'arnosti se volby uskutečni v sobotu l9.října 2002 při večcnri bohosluŽbč v Krásnč a \ ncděli 20.října
při všech bohosluŽbách. organi7ačně budou 7-ajiŠtěny takto:
na konci kaŽdé bohosluŽb]_ ministranti rozncsou po kostelc volcbni lístky scjmény kandidátů.
kterájsou rovněŽ zveřejněna v rtnešnim Životě farností i na !"ivěscc'
věřici z kandidátů ztkrouŽkují nejlýše 5 jmen podle uviiŽenia ncjlepšfto vědomí a svčdomi.
kandidátní lístky vhodí věřicípři východu z kostela do něk1eré z připravených volebních uren'
účaslna \o|E je dobro\'olná. ncní povinná. je však doporučena.
pokud se někteři věřící účastníbohosluŽby v neděli 20'října vicekrát. volí ien iednou.
výsledky volcb budou zveřcjněny na vývčscc a v příštímčislc Zivota famosti'
Pro hladký průběh volebje ádoucí, aby si věřící, kteří se mohou a chtějí zúčastnitvoleb, vzali v neděli
20.řÚna na bohosluŽbu propisovaci (uŽku.
oracnl
famosti ValaŠskéVcziříčidnc 20'říina 2002
Kand idátní listina oro volbu
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B tlc o
Josef
CERNOCHOVA
Ludmila

HRUSKA

Josef

KOVARCIK

Milan
KRATOCHVIIBohumír

KRATOCHVILOVA
Magda1éna

KRUPICKA
Jan

KTJTAIKOVA

llelena
Lř]V
Jiří

MARI'INA'IOVA
MaÍa
MOHELNIK
Jiří
MUZIK

l,adislav

PETR

Jindřich

SIVCIKOVA
I

'r

rena

ovenvr

Ivan

ÝANči]R^llynek

věk

vzdělání
zaměstnání

lrysokoškolské
proiektant
vysokoškolské
26leÍ
učitelka
středoškolské
6l let umělecký kovář
středoškoIské
42let
technolog rněření a regulacc

]8

l€1

43 let

učiteIhudbv
\Tššístřední
39 let
učitelka hudby
lrysokoškolské
38 let
wchni inspektor okr' veterinámi sprá\,}
střcdoškolské
49 let
dětská ldravotni sestra
2'1

let

38 let

28 let

6l

le1

ó] let

3l let
15 let
16 let

vywkoškolské
ekonom
vysokoškolské
státní
',aměstnanec
středni odborné s maturit()u
mechanik oro měření repulace
středoškolské
důchodce
výučníobor radiomechanik
důchodce
vysokoškolské
pracovnice Chiuity
lrysokoškolské
technik - Vodohospodář
\Tsokoškolskó
vedrrucí obchotlní kancclářc

Stav
Děti

Ženatý
0 děti

svobodná

Bydliště
Valašské Mezříči
Y zzhrádkách 290
Valašské Meziříčí
Nádražni 207

žEíl^tý
3 děti
ženatý
4 děti
ženatý

Valďské Mezříči

vdaná
5 děti
ženatý
3 děti
vdaná
4 dčti
žEnalý
0 dětí
vdaná
3 děti
svobodný

Valašské Mezříčí

U kasáťen 979
Valašské Mezříčí
Třebízského ]6
valašskó Mezříčí

Havličkova I 186

Havličkova l l8ó
valašskéMeziiíčí
PÍostřední l098
valašské Meziřiči
Smetanova I149
Va|ašské Meziříči
Rfržová l99
Valašskó Meziříčí
Krhová 496
valašskéMeziřičí

Václavkova l80
Ženatý
3 děti

ž'enalý
2 děti

svobodná

Valašské Mezřičí
Podlesí 99
ValaŠskéMeziřiči
Dvořrikova 886
Valašské Meziříči
Sklářská 602

Ženatý

Valďskt Mezříči
Masarvkova 7l3
Valašské Meziřiči

8 děti

] Ínáic 1038

svobodný

VRANA

.l2 let

Petr

WESSht
Jana

ZIT-INSKY
Ví1

\TsokoŠkoIské
střcdoškolský uči|el
siředni odborné
lékárenská 1aboranlka
středoškolSké
raco\ 11ft ni:rrservisu v I lrachovci

Křest'an

V

politice zde a dnes

ncdávné .]obe l;uiul
qideníku
PeÍspcktiw. Mimo.jiné
v přiloze Katolického
zde auloř uvádí' Že .,veřeiná angaŽovanost křesťanů
nespočíváv divácivi. v oblibě a volbě politické slrany.
ale v p.ác; navíc' lřcba i V politjcké slranč' ale ne.icn tanr_
nýbrŽ v každémspolečenství.kde je příleŽitost hájit
křest'anskó hodnoty a předevšim zdra{í .ozum a dobré
nlravy.'
Vj;ném čísteKatolického fýdeníku v úVodníkuP'
Badala zaznívá věta: ..vha nrůŽc zeslábnolrt a za.jíl na
tu1
uh!lť l;l)l. Z( ii lllal,' PtlUil\;Dlť a pruiel1

Článek s tímto názverl nlě

'

omezujemejen za zdi koste'a."

v

't<

It' Vatikánský koncil ve své konstituci Lumen gcntium

čl'3l 7důrazňuje. že víra sc lýká nejen Boha' ale ijeho
vŽahu ke světu, k lidem, kjejich úkolůmvc svčtě'
Zejmóna laici maji svou světskou činnosti věci

..Upravovat podle Boha." chápal Všcchno svělské konání
jako cosi zcela odděleného od žiýoÍazýiry náleŽí proto
.'mczi nejávaŽnější omyly naši doby"(konstituce
caudium elspes čl'43).
Proloie jeden 7 našiLh larniků. 5polubratii ve \ire. jť \
současné době starostou našeho města, zeptal jsem Se ho
jak se mu tylo myšlonky v.ieho povoláni daři
uskutečňovat.

vdova
2 děti
žcnatý
4 děti

valašskéMeziřiči
NárlraŽni l07
valasske Meziričj
Sttšilltva 7]7
va1aŠskéMeziřiči
I)oličná 45'l

Pane starosto' co Vás přive{lo do komuÍální
politiky' a jak dlouho v ni již přacujete?
Do komunální politiky mč přivedl uřčitý zájem a
možnost podílet se na ovlivňováni věcí veřeiných' udělat
nčco p.o ty druhé v šiÍšilnměřítku než je.jenom rodina a
ti neibliŽŠíve společcnstvíznámých. JiŽ po samebvé
.evol ci v prvních svobodných votbách jsem byl zrr'olen
laslupilclcm. Tehdy byl slarostou p. Mgr- Coulal.
V dalŠichkomunálnich volbách jscm požáda1 o
kandidaturu na nižšiňíslo Z dŮvodu anepráZdnčníbyl
jscnr lchdy pÍojekhnten' Mezitím jsenr vsloupil do
lidovÚ slrany a po čtyřcch letech se vřálil do té uŽší
poliliky přijal jsem nabídku od p. Dr- Krupičky.
přcdscdy lidové strany v našcm měs!č. kandidoval ná
nčjakóm vyššimmistč' t}yl jsem zvolon zastupitelcm a
výsledek povolebních icdnání byl pro mne velkýnr
pr<ktrpenim \l.]l i\(nl 'ť \lrn\sLUu'
Jake jsou Vašc priořity v komuná|ní po|itice? cí
ájny hájíte? Z4jmy politickó strany' jejírř jste
člcnem nebo áimy věřicích ncbo áimy řadovóho
č|ovčka?
ivÍ]'slim si. Žc vŽdy na prvním mislč jc svědomi. a rc
s\cd''mi lolmovane lic\lan5Ljln \\ůto\}m n:i/.'r(m'

Teprve na druhtm mistČ isou názory polilickó slrany. ke

kteřó přisluším' Mé posto.jc. které jistě vycháZí
z principu a názoru politické st.any, .]sou vždy
pomčřovány svčdomím formovaným vírou. Ten1o poslup
se ni; osvědčil a mám takovou Zkušenos|. Žc pokud 5e
čtovčktoholo principu drží,pak jeho rozhodnutí jsou

prospčšná obecnénru cclku' Víra tu nestoji v žádném
pÍotikládu k věcem vcřejnýnr. právě naopak. človčkuje
pomocí při kaŽdém nclehkém řozhodování a voditkcm
při .iakéms; pokrrŠcnízneuŽít věci vcřciných a určiló
nlocj. klerou má. pío sebe.

Říká se' žc politika je áležitost kompromisů. .|islě
jstc byl často v situaci, kdy jstc chtěl prosadit
z pohlďu Vašcho svědomí nějnké ásadní
rozhodnutí, ale n€našel jsle u s\"ých radnich podporu.
Jakjst€ se s tim lTrovoal?
MUsím říci' že lakoq/chto řekněme Zásadních
íozhodnutíposlavených na svědomí nebylo mnoho'
Myslím si' že většina kompromisů' kteÍéjsem učinil a
ktcré činívšichni člcnovérady a zasLupilolstva. jsou
kompromisy věcnó, kdy se zpětně ukazuje, Žc nc vŽdy
můj názor' kteÚ bych Íád prosadil, je ten nejlcpši a je
velmi prozíravé slyš€t náZory ostatních a všechny tylo
flázo(y zvaŽoyaI' 'I-akže lčchto momentů nebYlo lolik, a
pokud byly' vždycky .jsem se snažil v maximální moŽné
miře ovlivnit rozhodování ostalnich Íadnícha mys1in si'
žc žádnérozhodnutí, kte.é jsme jako rada učinili' ncbylo
v rozporu s mým svědomím či vírou'

Nejste pod€zřiván Ztoho, Že jako aktivní kAtolik
stranÍte zájmům věřících občanůměsta?
Musim se přiznal' že jsem podczirán ztohoto posloje'
Spousla Zstupitelů má svým způsobem 7kreslenó názoÍy
na vcci víry a přcdcvším na ciíkvc a tak ncní jcdnoduchó
|ť |iťsvtJČit'ic l} r'onÓic' L!cre hnjim' n.j.Uu oo'loie
vjllorne l'lbisLi.kt' lie ;.ou ohccnc nl,''|ťinť' 3
v koncčnémdůslcdku nejsou kc škodčani .jim
samotným. ačkoliv Zaslávaji jiný ná7or. Např' ryro
přcdsudky sc proicvily při proiednávání obicl'tl
přidčlcných Íinančnichprostředků pro ChaÍilu a
Diakonii' Nčkdv mám pocit. ž-e mé ná7-ory v télo oblasti
by byl} sná7e př'iary. kdybych vystoupil iako noslrrnný
pozorovatc]' Iaik. neŽ jsemli v pozici čIena křcst'anské
strany a včřicíhočlověka'

Kd]'ž se podíválc zpčl. na končíciVolcbni obdobi. vc
ktcrém jstc ve funkci starosty. zčcho mátc nojvělŠí
radoý. co dobrého 5e Vánr podařilo prosadit V našcm
mčs1ě?

MARLÁNSK,í INFORMACE: V neděli l3' října v tlen po';ledního FatinÍkÍjho :jť\'ťníll n' t1 tie hklL'
po ýečeÍnímíi syL]lé ýe
kosíeleJdlinská n\úriúnskli?ohožnosl.
'lbrnín1

Těch věci. z nichŽ mám radosl. jc hodnč lčžkobych jc
lady všechny mohl vyjmenovat' Uvcdu alespoň někle.é:
opravený ámek Žcrotínů, lTbudování centíálního

Jaksc s těmito náročnými situacemi wřovnávátc?
Velkou hodno1ou jc pro mne ()dinné 7á7emí. předevŠím
podpora a pochopení mé manŽclky' Dálc sc scházime
s nóktcďmi přátcli ke spolďnó modlitbč patříme do
rozvodu tepla ve městě ,.n velmi krátkou dobu.
společens1vi. klcré je napo.jeno nl komunilu
vybudovaný Vodovod do mishí čásli Brňov.
Blahoslavenství- Také jsem rád. žc patřím do 1ó velké
dokončujcmc zimní sladion. připravuieme inžcnýÍské
rodiny. k1erou je naše fárnost. a mohu spolcčnčs vámi
sitě pro dalši bytovou výstavbu' byla \rybudována nová
slavil eucharistii.
dělská hřiště. parkoviště .t chodníky. opraveny
Jaké jsou vaše p€rŠpekiry ! plány v příštim
kanalizační sitč atd' Dálejsme připravili spoustu nových
_
bývalých
maleriátů
vyuŽl1í
volebním
konccpčnich
např'
obiektu
obdobi?
Musim říci. že kaŽdó volby jsou Zcolit otevřenou
kasárcn- Iěch věcí ie skutečDě hodně_ lakže si nryslim_
záleŽitosti, kdy ncvímc' jaký budť jcjich ,""ýslcdek. a co
Žc se ncmámc za co stydět'
přijde po nich. Jisté je' Žc bych rád navázal na tyto čtyři
A naopaE jaké jsou stiny rnstavcní prvního muž.
roky a pokračoval v nčiakó pozici na rarlnici dálc'
ve městě? s čim ÍÍLáte neivčtšítč'Žkosti?
Asi ncjvětším stínem je áráta soukromí, a to ncjcn pro Mojí trvalou ambicí jc ncudčla1 ostudu křesl'anství,
mne. ale i pro mou Íodinu. přcdcvŠímpak přo mou nezkompÍomitovat ho. ale naopak vynést ho na světlo.
lidé, kteři 5e nlnou přijdou do kontaktu. mohli říci:
rnanželku. která jako manŽclka sta.osty se účastnímnoha
(íápí,
je pozitivni člověk' je s ním dobrá spolupráce'
jc
^by
uÍčitá
křcsťan
společenských akci vc městě' co mě také
pišicích
protožej€
nestranný a hájí ájřny všech.
7ávist a nesolidnost některých novinářů
v našcm
Děkuji.a ro-.hoyor' Zu ]'ťdukci:,J Dií]]]dl
ntčslě a o našcm mčstě ncobiek1ivnč. mnohdy vyslovcnč
nepravdivě' Myslím si' že by spousta věci vypadala
jillak. kdyb} sc o píáci írdnice p(alo objcktivneji

]AK ML7ŽEME PoMocI

Poslední dobou často čteme Vnovinách o dětech' kteté lytůstaji bez svých rodičŮ. Často se také dozvídáme o různých
dobročinných akcích na pomoc těmto dětem. ltložná si mnozi z nás kladou otázku|
i my ně]ak pomoci"? Jistě i V naši
"MůŽeme
je
jak
na
dálku"'
Zamysleme
se
nad
tím'
můŽeme pomoci dětem z ceské
íarnosti
mnoho lidi, kteří se zapojili do akce Ádopce
Íepub|iky' které nemajÍsvou rodinu a z nelnlznějšich důVodůmusíVyrustat V dětských domovech'
PrVní' nejobtiŽnější, ale ne jedinou moŽnostije přijmout do své vlastni rcdiny ditě z domova. V podstatě existuji dvě íormy náhradni
rodinné péče- adopce (osvojeni) a pěstounská péče'NejpNe kté pÍVni- adopci. Ta se ýká zejména dětízcela malých' tak do tři
]et věku, zpravidla bilého etnika' Těchto dětise rodiče nejčasteji zřikaií vzápěti po potodu a sami souhlasi s tim, abyjejich ditě bylo

osvojeno' Nebo rodiče nechajj své ditě v ús{avu a Žádným zpúsobem se o ně dá|e nezajimaji. Takovému dilěti je pak lyhledána
nová lodina. Děje se tak bez účaslibiologických rodíčů'Ti se nedozvi, do které rodiny bude dítě svěřeno' osvojitelská rodina je
z hlediska právního totožná s rodinou biologickou
ditě má přijmeni svých rodičů- osvojitelů, jejich jména jsou V rodném listě a
práVa a povinnosti mezi rodičia dilělem jsou stejné, jako by se dítě v rodině narodib'
ovŠem dětí' ktere mohou bi't osvojeny' je velmi málo' Nenechme se zmásl často opakovaným twzenim, Že kojenecké Úsiavy jsou
pínétakových děti. Kojenecké úslavy uŽ V poslednj době našiěsií nejsou piné' A děti Vnich umÍstěné Většinou nemohou bý
osvojeny' Buďisou vážně zdravolně postižené' nebo sije berou domů jejich Vlastní.odičeanebo jd€ o dětiodljšného etnika'
Také V dětských domovech vytůstají děti' které nemohou být osvojeny. U těchto dětí potom mluvime o pěstounské péči'Talo forma
náhradni rodinné péčeje V mnoha ohledech náročnějši než je iomu u osvojeni' Pěstouni nemají pÍáVa a povinnosti jako biologičti
rodiče Ditě je jim V podslatě svěřeno do \.iaho!ry a přitom rodiče ditěte zpravid|a vědí kde jejich dítě Žije' mohou je navštěVovat {ve
skutečnosi se tak stává spiše ÚimeÓně) a majízachována některá práva' stručně řečeno zůstáVajízákonnýmiZástupcidítěte a
jejich podpisu ie ťeba napřiklad na žádosti o vydáni ceslovniho pasu pro díiě, na přihlášku na střední školu apod' NaVíc děti' kteÍé
jsou svéřeny do pěstounské péče'jsou často děti starŠía tim pádem i životem Vice poznamenané, problematjcké a jejich Výchova
bývá náročnějšineŽ u děti, kteÍéjsou osvojeny v raném věku' Ze Všech těchto důvodůse pro mnoho z n]ch rodina nikdy nenajde'
ovšem jak ]sem psala na začátku' pňjmout do vlastni lodiny ditě z dětského domova neni jediná možoost jak lěmto dětem pomoci'
V posiednich letech bylo v Českérepublice zaloŽeno několik sdruŽení' ve klerých se setkávají pěslouni a osvojitelé, lyměňuji si sVé
zkušenosti a snaŽl se pomáhat sobě navzájem' Na naši farnost se s nabídkou spolupláce obláti|o MruŽení pěstounských rodin'
Toto sdruŽeni zaloŽili před sedmi lety manŽelé opatři|ovi' kteři sami \'ychovávají děti V pěstounské péči'SdruŽeni pořádá nejrúznějši
akce pro pěstounské ijiné rodiny - spo|ečnédovolené, výlety, zájmové kroužky pÍo děti apod' snaži se pomáhat pěstounským
rodinám i jiným způsobem - napřikiad s ubylovánim pro rodinu která pňjala do péčeVice děti. sdruŽení pěstounských rodin sidli
v Brně, ale snaži se touto íormou najít spolupracovniky po celé naši republice' Pokud byste měli zájem o bliŽší informace o činnosti
sdÍuŽeni pěstounských rodin nebo o náhradni rodinné péčiVůbec, oblat'te se na Janu Wesselou nebo přimo na SdruŽeni
pěsiounských rodin Anenská 10, 602 00 Brno, teI' 543 249142, Íax543 249 141' sdÍuŽeni Vitá kaŽdou frnančnípomoc na podporu
sviah aktivit. Bankovni spojeni KB Brno - venkov '1121482371010A.
Na stolku V kostele naideie Pruvodce NRP Protože je vý'liskú málo, bylo by Vhodné sije jen]pÚči].:r;:P"y:Inrr",,",,
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