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Boží syn sesioupil mezi nás,
abychom skze něho měli

přÍstup k Bohu otci'

on, pramen veškeÍého
poŽehnání'

ať Vás chrání po celý rok 2003'
ať střeŽí neporušenost Vaší

víry'
trpélivost nadéje a velkodušnost

|ásky'
ať dá Vašim dnům svůj mh a

vede Vás po cestě spásy'

To všem diecézánům přeje a
Vyprošuje

Mons Jan Graubner

slovo NA VÁNocE
,,Vánoce jsou v prvé řadě slavností klanění' Lidé se

málokdy Bohu klaní - většinou se mod|í, aby si na Bohu
něco \Tžebrali nebo si mu postěžovali. První naší
povinností je, abychom poznali Boha takového, jaký je -
jako bytost nekonečĎou. Kdo se Bohu klaní, q'jadřuje
souhlas s tím, že sám není nic' ale Bůh je všechno'
Nemáme však Boha uctívat sami: 

',Pojďme 
se poklonit

Pánu," řekli si pasfýři. společně bychom mělijako rodina
klečel u iesliček' Jaké místo má rodinná modlitba u nás?
Máme se společně modlit a přoč také ne zpívaÍz Zpěvem
andělů byla ohlášena podi}uhodná skutečnost. vánoční
doba by nám měla pomoc; poznat souvislost mezi
andělsrym sÉva Bohul a Pokoj lidem ..'I Ať doba
vánoční pro kaŽdého z nás znamená obnovu a přohloubení
našeho Života s Bohem"

kaÍdinálsuen€ns

VÁNoěNÍ ..'
o Vánocích slaví křesťané po celém světě narozeni

Ježíše Krista' l'ehdy před více než 2000 lety vstoupilo do
lidských dějin něco zcela zvláštního, vzácného,
jedinečného _ jako qizva celému lidstvu. Neměli bychom
na to zapomínat při všech těch vánočních starostech ani ve
všech vánočnich Íadostech při svitu vánočních svíček
a dětských oči' I naše letošní Vánoce by měly být něčím
zvláštním' Vzácným - i když se v našem Životě opakují už
kdoví po kolikáté!

Říká se' Že Váno.ejsou sválky dětské Íadosti. Je v tom
velký kus pravdy, ale není to pravda celá' Dětem přirozeně
dělají radost dárky, ale někdy podlehneme představě, Že
čím více dárků, tím více radosti' Kdyby se psycholog mohl
podívat pod všechny skomečky v našich řekněme
průměÍných rodinách _ asi by usoudil, že je těch dárků až

VÁNočNí PŘÁNí
Jménem svým i jménem
všech knéží a jáhnů naší
Íarnosti bych chtěl Všem

lid em dobré vůle' to
zna mená všem' protože
osobně neznám člověka'
který by měl védomé zlou

Vůli-, popřát krásné
a m ilo stip ln é vánoce.

Pavel stetan, farář

'starší sesÍřl*a říká bratřÍčkovi:

',Budu Íi vyprávět pohádku o zlén
vlkoýi^' Pak se zamyslí a řekne:
,Kdepak, bude to pohádka
o neŠťastném vlkovi. Nejsou totiŽ
zli v|ci, ale jen nešťastni"'

trochu moc' Dále by psycholog usoudil' Že se dárci vŽdy
nestrefi do vývojové úrovně a zájmu obdarovaných. on se

malý Pavlíček sotva batotí a už tu má mičudu a koloběŽku
a malá Maninka roNa kouká z lďárlu a uŽ má sery
kasavici Barbie.

Dárek však není jen ta věc, která se dává a která má
hďnotu \Tjádřitelnou v penězích' DáÍek je především
osobní poselství, které říká: ,'Mám tě Íád." A něco
takového se vlastně ani penězi q'jádřit nedá' V dárku _
pokud je myšlen upřímně - dáváme totiž sami sebe' A to
je velká a slavná věc, Že se to děje jednou do roka a žeje
kolem loho vytvořena sjavnostni' jedinečná, sváteční
atmosféÍa!

A kdyŽ uŽ se o vánocích jeden dÍuhému takto dáváme,
a kdyŽ se tak dáváme především sqým dětem, měli
bychom se dával pěkně, abych tak řekl v pěkném balení
to znamená v pohodě a dobré náladě. Neměli bychom se

tedy tím předvánočním shonem dát zaskočit a utahat!
Je před námi příleŽitost dát dětem dárek nad dálky'

Příležitost, která se naskýtá v takovém rozsahu také
víceméně jen jednou do roka' Dát dětem jistotu, že máme
rádi nejen je, ale ( a to je Úchovně podstatné) Že se máme
rádi naváiem my dospělí kolem dokola - maminka
s tatínkem, babička a dědeček, přátelé a všichni, kdojsou
naší rodině blízcí. A vůbec neni od věci' když si při
štědrovečerní večeři lryhradime chvíli, kdy všichni
společně Vzpomínáme na ly, kdo nějak do okruhu naší
lásky, přizně a sympalií palři' a kdyŽ děti vtomto
vzponínání naji své misto' (A kdyŽ si snad moc

nevzpomínají, trochu jim pomůŽeme a napovímel)
Takoťto dárek citové jistoly v rodinném společenství

se nikdy nearatí, nezkazí, nezestárne, nezapomeneI
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se takq že se o vánocich otvirají lidská srdcc' Co to PoMozTE clRKÉVN OLE SALVATOR
znamená pro výchovu? Je 1o doba, kdy si dospělí vájemně církevníškole salvátor Blíž se ápis do první třídy' Velmi
projevuji více láslry' kdyji dávají najevo a nestydí se za to' Áležj ia lolí\ kolik se přihlásí děti lnformLljte prosím řodiče'

Je 1o také veliká příležitost k odpuštění a smířeni všude jejichŽ dái půjdou poprvé do školy, o mohosti přihlísit ditě na
tar4 kde dďlo k nedořozuměni a k hořkostem' Vímq že nad tuto školu. Mďlete se za naši štol'r za její učitele a ákv. Ať
naším hněvem by ,'slunce nemělo zapadat"' To plalí obecně svou prací a postojem pornohou da!šim dáem najít cestu na
a kaŽdodenně, ale jsmeli realisty, připustime, že jsme toho jedinou cirkewíškolu na va|ašl'u.
schopni jen v hnělrr Íelati\Ťě malém a také jen obecném PfueI s4'al'Írr6
á kaŽdďenním' Ty velké hnév-v a nevůle a trpkosti - ty by TŘíKRÁLoVÁ SBíRKA
nás neměl) prová1el přes slědď vďeÍ' odpusťle mi, prosím. Jak v minulých lelech. lak i le1.}6 po VáÍ'ocích \)jdoll do
Že tu aova opakuji psychologickou poučku. kterou jste ď. *ši.h o5.i 

" 'o. kol"dní"i na Tříknílovou sbí.ku. oÁciálním
mě slyšelia čeÍlijiŽ víc€krát. orqaniátoreÍn sbírky ie chárita ale prosím !šechny krĚze

Ta řfuá, že v rodině - tj' tam, kde se mámc-rádi' déláme uřii.i, uby .. piiliniti o porádriní sbirb, ve všech obcích.
jeden druhému radost bez ásluhy a odpoustime si bez 

I tan} kde'do.uj charita nepůsobí. Át,se spojí s nejbliXí
odčinění' Prostě proto, Že k sobě patříme ne abychom se už charilou' Využime táo mimořádne pmear'mri t< iomq
dál nemuseli zlobit, ale aby nám spolu bylo dobře' Jsou přece abychorn práuou radost Vánoc přinesli jo všech domů' KežVánoce! skrze naše kol€dnit1 oocílí i ti lzdáleni. ž€ o váncí.h nám

A jďtě jedno v) chovné doporučení b1ch dat rád ťi!ů. g,it a;*i olus;t srou bliz}oot skrzc nejvesí dar sve lásky. kd1
pď stÍomďek: Děti loho velice mnoho dostanorr' Naskýú.se nam d.ivá \e sván synu úrn sebe. Ka nďe první odpov&, ná
tedy nebývalá rnožnost, příležitost' aby talé mohly uí.. uánďní du. Bohí ie rozdélmí se o lento dar s tidmi ve sv&Ě
dávat. Aby samy mohly zakoušet radost a uspokojení z toho. Pak spolďně pr{evme lásku Kristu v lěch nejpotřebnčjšichř mohou někoho obdarovat a působil radosl' lid€.h skrze chaÍitní dilo' V nlinul-Ých letech přljíž;ěli koledníci

Je tu.iďinďná příležitosl učit děti _ jak pre-konáv'rl své do kltedrily' ab} b}Ii po6lání ke svémLr úňolu biskrrpem.
osobní sobecNí ' prostě t|dělal něco dobréto. někmtl Tentokrát '" 'u toiot rozcslání ve famoslech. KéŽ j; to
dnlhému z vdďnosli za to. co jsme sami (z lásk} a bez oprav,Joli slí!Ťl6l celé faÍno6ti. kerá clre mít stiílc včtší-pďí
ásluhy) přjjali' na hlásání evangelii s\Énl' přiníšení Boha do každďenni}ro

To platí sanozřejmě nejen na Št&ý večer' ale i p. a"t" )i"* ""l'iilň "r*,iJipo Vánocích a po celý rok. To jenom Váno.e jsou k lomu atcibí,iklpJ t Gl.aubnel.
velice vhďný 7'.čátek' když isme na to třeba dřive kochu PoMozTE cHARlTĚ, poluozre'cuuoÝtvtt
pozapomněli! Jsou přece vánoce!' 

Jé tu ale ipříleiitost učil děli překonávat sobeclí osobni, -.Jii 'ryť:]1í. 'p'':^*hT 
TřkráioÝá sbírk'' slyřl jsefr'' Že se

ate i sobcltví rďinné, skupinové, lůrďní _jakékoliv. slilejďÉ přihlásilo'málo dětía snad i dospelých. ByIa by škod4

Děti mají snámi o ýánocích ipo nth sdilet prá\ě la kó b)' neldo'rrram+'čekal na Tři Knile a oni ncpřišli' Vím,že

olcýřená srdce' kdy chceme Udělat r;dost i iiným dčrem n" Pro ditije něló té^é se přihlásit a bÍ v kontaktu s charitou.

světě neŽ jenom těm našim' Třebrr dtiern v dětských Llťfii st'řku poráďi',IJúlní jc. kdyŽ 5i dosPčIi človčk zc svóho

domovech, ústavech, dětenl v Zemích, kde se ncšt.astně 
'!16; 

okoli i. mezi přibuzn'n' n4jde trojici děti l)1o přjhlásí a pomůž-e

-a lřeba pÍostřednictvím UNIcEr a různých mdací, jdélenl Jim pii.pil'pÍavé' Kd)ž důi doprováZí někdo z příbLrzých ncbo

krJesiv Aíiice, kdejesucho, hlad a bftla, idětenl iinde' aámich j.' Io pro. nč 
_daleko 

srr,rdnějši Tím ale nr:chci odradit

Nemě|i bychom ani letos, ani přiště promaráit futo velkou do6pclé. keii sc přihlásili a prozAtim Žádné dčli neaají Takéna

Úcho!Ťou příleŽitost! nás ostatních áIeí' Všechny famíky jiŽ ted' zvrr 4.ltťna v 9m

l,hDr. Zdenčk Matéičcl hodil) do tirllílo ko6lcll kde pÍoběhnc knítká bolrcjluŽba slo\"

zŠ SALVÁToR lNFoRMUJE 
' 

á poŽclrnjni kolednkťlm'
?e^el stťfo| j'l.ir.

Zóois Žáků do l.ročníku NoVý KATALoG
ZápisŽákůdol'roč'nanoÚškolnírok2ooj/2ooJseuskutečni V minul-Ých dnďh byl ryd,ín nwý Kahlog arcidiecéZe
V úteď 2I. l€dná 2003 od 8:00 do ló:00 hod. s sebou ať olonŇucké k1ed' zaznamenáVá údaje k l. l0. 2002. Ze
řodiče přinesou rodný list dítčte nebo Průkazku zdravotní statistich/ch dat lYbírárr,e:
pojištbvby. stcjně jako Vloni' bude i letos pÍobihal zápis ; Ro/óha arcidiecéze: I0 088 krn2
současně ve dvou třídách, proto rodiče nemusí mi| oba!} } Pďet oblvatel: l4l0000
zdlouhóho čekání' Na děti už se vš;.hni moc těší."I > Pďet kÁ;olíků: 750 o0o
VčelařskÝ lÍouŽek
Do včelařského kroužku na naši škole se le(os no.ívé mohli Alcidi€ceze má ]: dekanátů' ke'! t\-oří crlkeÍn 4]7 farno6tí,

přihlásit i Žáci l. stupně ' respekt;ve 
"d 

,-;;"i'k"'_ V;i; z nicM je 
_2J3 nmbsazených' V olontucké'arcidiecéá působí

probíhá kaŽdé úleÍý o; l]:00 do l4:0o hod ".'iv. řiae'""sl celkem ]79 Ln€zi. z r'jchž je 122 kneŽi řeholních. Kněím
ikoly. Touto cesto; upozorňujeme, Žejeještě několik volDých pomáhá v duchowri spnivě 29 trvalých jáhnů. V olomouckérn
míst Do tohoto kroužku můŽ€te přihIásjt své dítě i v připadě' že kněžJkém semináři se přjprawji na kněžství ]j bohoslovci
naši školu nenavšlě!'uje' BliŽši informace podá vedoucí krouŽku z naší arcjdiecéze a čtyň bollclolti sIudují v cizině'
vc yýše uvedenou dobu. V píprarrrém rďn0(u Teologického konúku v olomouci

Ilšen členáiů ŽF přejene radoshé a po1lhnané /ázoce' ýudulg sedrn sludentů z olomouc-ke arcidieceze'
za Zš salýálor L' Černocholá ' pa
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BK K ROZHODNUT| USTAVNIHO SOUDU
Piedsednict\o České biskupslé konference urítalo

rozhodnutí Ústar.rriho soudu \e véci llv' církevního
zákona.

Ústavní soud' 27. listopadu lyhověI Yýznamné části
návrhu 21 senátorů a zrušil část takzvaného církevniho
záko@ (č'3/2oo2 sb.)' Předsednictvo České biskupské
konfeÍence toto rozhodnutí Ústavního soudu vítá. Podle
kardinála Mitoslava Vlka odpovídá toto rozhodnutí
námitkám' které cí.kve 'lvznášely proti částem tzv.
církevniho ákona již před jeho odhlasováním' Církve
a náboženské společnosti chápaly od začátku tento zákon
jako krok zpět, kteď omezuje jejich právo rozhodovat
o sYých vnitřních záležitostech. Tzv. církevní zákon byl
koncem loňského roku přijat většinou Poslanecké
sněmovny PaÍlamentu ČR, zamítnut Senátem Pallamentu
cR, znovu přijat poslaneckou sněmovnou, vetován
p.ezidentem republiky a definitivně znovu schválen
poslaneckou sněmovnou' Poíé podala skupina senátorů
Ustavnímu soudu návrh na zrušení částí tohoto zákona.
Podstatou sporu byIo !ryjasnění hranic neávislosti církví
a náboŽenských společností na státu, hranic náboženské
svobody a autonomie rozhodování církví a náboženských
spoIečností o svých vnitřních záleŽitostech bez vměšování
státu'

(čbk)

PoKoJ LloEM DoBRÉ VŮLE
K příjeínnému prožití svátečních dnů přinášíme

vánočni povídku' Popisuje skutečnou událost, která se
odehrála před téměř padesáti lety. Vypravuje ji jeden
německý mtrŽ, kteý ji osobně proŽi1.

Byl stědď večer roku 1944. Měl jsem tehdy dvanáct
let' Bydleli jsme spolu s matkou v Ardenách, blízko
nčnrecko_belgických hranic' Před válkou náš malý
ošumělý domek sloužil olci při Íolnických přacích' Když
nás sem otec posílal' říkal mně: ,.V lese najdete
bezpečnost. Svěřuji ti matku' Fritzi. Nyni jsi pánem domu
ty!"

otec byl zmobilizován do takzvané civilní obrany
a nelrrohl přijít za námi' Ten veče. zuři| okolo nás Urputný
boj o Ardeny. Maršál von Rundschtedt vrhl do zouíalé
ofenzíly všechny své síly' Neustále duněla děla, štěkaly
kulomery' ]etadla ustavičně přelelovala nad lesy
a světlomety přesekávaly noční tmu jako ohnivé meče.
Nedaleko nás umíraly stovky spojeneckých a německých
vojáků'

Najednou někdo začal silně klepat na dveře. Matka

rychle zhasla svíci. Šel jsem se podívat' kdo to je. ona
mne však předešla a sama otevřela dveře' Venku stáli dva
muži s oceloťmi helmami na hlavách. V první rnoment

rypadalijako nějací duchové''. Jeden z nich osloviÍ matku
neznámou řečí opětovně ukazujíc na třetího Vojáka, kteď
Iežel před námi na zemi. Maminka pochopila dříve než já,
že jsou to američtí voiáci - naši nepřátelé... chvíIi zůstala
úplně potichu. opřela se o mne' jako by u mne hledala
pomoc. vojáci byli po zuby ozbíojeni a mohli vejít do
místnosti i násilně. stáli však venku a prosili očima'
abychom je pustili do domu. Raněný lypadal více mrtw

než žiyý' ,,Kommt herein! Pojďte dovnitř!'' řekla konečně
matka.

vojáci vzali raněného a nesli ho dovnitř' Zde ho
položili na moji poste|' Aíi jeden z vojáků nerozuměl
němeclry' Když se maminka pokusila píohodit několik
sloÝ francouzsky, jeden z vojáků cosi odpovídal lámanou
francouzštinou. A pak se matka zača]a starat o Íaněného.
Mezitím se obrátila na mne: 

',Fritzi, 
tito dva mají ztuh]é

prsryl pomoz jim sundat kabáty a boty a dones kbelik
sněhu'. Za chvíli jsem jiŽ drhnul vojákům nohy sněhem.

Dozvěděli jsme se, Že voják hnědě pleti se jmenuje Jim'
Jeho přítel Robin měl \Tsokou atletickou postavu. Raněný
Harry leŽél na posteli a byl bledý jako sníh' vojáci zl ralili
spojení se suým oddílem a už třetí den bloudili po lesícb.
Matka mi přikázala: ,,Fritz;, jdi chytit HeÍmanna, dones

itrochu brambor z komoíy''' Hermann byl náš velký
kohout' kterého se maminka chystala zabil na Noť rok,
kdy měl přjjít domů i tatínek' Zatimco matka čistila spolu
s Jimem zařezaného kohouta, Robin seděl u HarÍyho
a dlouhými pásy z matčiny postelové plachty mU

obvazoval postřelenou nohu. BrZy se začala šířit v celé
místnosli přijemná vůně pečeného kohouta. Právě jsem

připravoval stůl, když jsem najednou uslyšel nové
bouchání na dveře. Myslel jsem si, že to budou další
Američané' kteří zab]oudili' Šel jsem do Předsíně a Žavřel
za sebou dveře z kuchyně' Matka '"yšla hned za mnou'
otevřeli jsme dveře a zůstali stát naproti čtyřem vojákům
v uniformách, které jsme moc dobře znali' Byli to naši
němečlí voiáci' Naši... Strach nás jakoby přikoval k zemi.

znali isme lvrdý vojenský zákon... věděli jsme, že dát
přistřeší nepřátelským vojákům je zrada, za kterou se plaií
životem' Mohli nás všechny zastřelit. Maminka se br4
ovládla a zcela pokojně řekla: ,,Fróhliche WeihnachtenI

Veselé Vánoce!'',,Fróhliche weihnachten!''- odpověděl

kaprál a začal matce rysvětlovat: ,,Ztratil se nám náš oddíl
achtěli bychom u vás pobýt do zítřka. MůŽeme si zde

odpočinout?'' ,,samozřejmě,'' odpověděla matka'

,'a můžele i něco teplého sníst''' Vojáci se radostně usmáIi'
kdyŽ ucílili přes přivřené dveře vůni jídla. 

',Ale,'' 
dodala

pevně matka' ,'máme jiné tři hosty, které jistě nebudete
pokládat za své přátele...'' A tu najednoo její hlas nezvykle
zpřísněl: ,'Dnes je svaty večer a v tomto domě se nebude

střilet!''

,'Kdo je tam?... Američané?'' Matka se pevně podívala
každému do očí, pak znovu pevně jednomu po dÍuhém

hleděla do zinou avrdnuých tváří. ,'Poslyšte''' říkala
úpIně pomalu," mohli byste být mými syny, stejně jako ti

uvnitř''' Mládenec' raněný do nohy' je na tom velmi zle.

Jeho dVa přátelé se ztratili v lesích' stejnějako !}''' Aspoň
přes tuto noc," obrátila se ke kaprálovi, ,,aspoň přes tuto

noc, přes tuto svatou vánoční noc se přestaňte zabijet!''

Kaprál se na ni dlouze zadíval. Uběhly dvě, tři minlty
úplného hrobového ticha, které se zdály nekonečné. Pak

matka rázně přeruŠila jakékoliv váhání: ,,Pojďme!'' Znělo

to iako voienský rozkaz' A potom silně zatleskala rukama'

,,Píosím poloŽe zbraně sem do kouta a pospěšte si, aby

vám ti tři uvnitř všechno nesnědli''' ohromení němečtí

vojáci odloŽili své zbraně na hromadu vedle dveři. Čtyři
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pistole, tři automatické pušky, jeden kulomet a dvč
pancéřové pěsti' Mezitím maminka spsně vešla do
kuchyně a Jimovi všechno vysvětlila francouzsky. Jim řekl
něco anglicky a já jsem s údivem pozoÍoval, jak i dva

AmeÍičané odevzdávaji mamince své zbraně. KdyŽ potom
Němci i AmeÍičané nervózně stáli jeden vedle druhého
v naší maló svělnici, matka přimo mistřovsky zvládla
c€Iou siruaci. stáIe se usmívala a snaŽila se všechny
obsluhovat s tou nejvčtši láskou. Měli jsme v domě jenom

tři židle, ale poslel matky byla velká a na ni si sedli vedle
Jima a Robina němďtí vojáci. Dříve, nežjsme se dali do
jídla' manrinka se pomalu pomodlila modlitbu otč€ náš'
Upečený kohout zmizel, jakoby někdo plesknul dlani'
Potom máma přinesla trochu ovocc a koláče, ba nalila
každému do pohárků i trochu vína. Všichni jsme si ťukali
a navzájem si přáli| ,'Veselé Vánoce!''

Před svítáním kaprál poradil Američanům, jakou
nejklatší cestou se mohou dostat zpátky ke sv'_ým oddílům.
ByIo zcela zvláštní' Že Němci měli mimořádně přesné
iníormace, i když sami zabloudili. ,,Jděte vedle této říčky,''
řikal kaprál a přitom ukazoval na mapě Jimovi, kudy mají
jít,,'a o něco \".ýše najdete oddíIy vaší prvni armády'"
Matka přeloŽila všechno Jimovi do fiancouzštiny. Jim se
jen usmál a podal kaprálovi ruku. Pak máma vÍátila všeÍn
jejich zbíaně' ,,Chlapci, buďte opatÍní! chci' abyste se
vrátili do svých domovu, aŽ k tomu přijde doba' Bůh vás
všechny opatruj!"

Vojáci si navájem stiskli ruce a my jsme se za nimi
ještě dlouhých pár minut dívali, jak se vzdalovali
opačnýmisměry.

Když jsme potom vcšli dovnitř, maminka va|a do
rukou staťou rodinnou Bibli. Díval jsem se do matčina
obličeje' Kniha byla otevřcna právč ia místě události
prvních vánoc' Božské Dítě se narodilo z Panny Marie
v městě Davidově' Pastyřůln se 7jevili andě|é a 4íva|i:
sláva na \"ýsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré
vůle!

Neubránil jsem se dojetí a maminku jsem políbil:
"Maminko, ly jsi byla dnes tím ándělem! Ty jsi zvěstovala
lidem pokoj Boži' pokoj lidem dobré vůle...''

vÁNoěNí BoHosLUŽBY NA svATÉM
HosTÝNĚ

Mše sv. na Štčdď den:
>7.00, >9.15. > t 1.00 > 15.J0 hod.
se staÚm občanskýÍn rokem se na Svatém Hostýně
rozloučíme \ úter} 3I' prosince - mše svaté:
>7.00, >9.l5' >ll.00' >24 hod' Před půlnočni mší
svatou ve 22.30 hod. je modlitba růŽence, adoÍace a ve
2J.45 hod' Te Deum a svátostné poŽehnání-
V zjmnim obdobi jsou slot]ženy nrše svaté na svatém
tlost} ně]
Ve všední dny: > 7.00' } 9'j 5 hod'
V neděIi: >7.00' >9.l5' > l1'00 hod' KaŽdou neděli ve

NEJPRO VAN KNIHY KNIHKUPE
ZDENKA ADAMCE

od posledního př€hlcdu uběhly dva roky a nyní uvádím
žebříček prodejnosti. Je od počátku letošního roku'
l. ALEssANĎRo DA RlPABoT',]] ' RoZJÍMÁME sE sv.

PIEM
2. FAUsT\rvA KowALsKÁ - DENÍčEK (Celoživohí

sÝčdectvl sv' fausryny) 
_

3, A, J. CRONIN KLTCE KRALOVSWI NEBESKEHO
{Misijni cesla knéze FÍancise do Črny)

4' M. C. ZIESCHEoVA - oDKÁz (Volně navazujc na
.,Dokonalou svoMu")

5. c- CARRETTO - DUcI{o}l\I DENIK @eník včÍně
odráži pusobeni Ducha sv' vj€ho duši) _'

ó' P' coELHo AI]CřII'MISTÁ (Román o hledání
a přetváření seb€ sama).-

7. A. GRIJN 50 t fiZIS (50 tváří JeŽíšejako inspiÍace pÍo
náš duchovní život)

NĚKoLlK KNlH, KTERÉ oBoHATlLY
FARNí KNlHovNU

MÍKA WALTARI - TEMNý ANDĚL
THoMAs MERToN - sf,DMIsTUPŇovÁ HoRA
ANSELM GRÚN - šKoLA oDPUšTĚM
BoHUM|L vÍT TAJoVSKÝ ČLovĚK MUsi HoŘETl
MAXKÁŠPARŮ ÝŤRoMĚR
JoSEF BERÁNEK RozHovoRY s vÁclÁl'EM \,lALýTr'
JosEF BERÁNEK _ HovoRY s PETREM KoLÁŘEM
DÓRTHE ULI'GR - sTlCHELoVÁ Moc A PoKoRA
ANToNÍN BRADNA - zARÁDovAL JSEM sE
KATEŘINA LAcHMANovÁ DvoÍ TvÁŘ LENosTl
KÁTEŘINA LACHMANoVÁ - vĚzEM s lC-iČEM L\Ť{rrŘ
RoZJíMÁNi sE SV' AUGUSTINEM MILUJ A DĚLE!,
co cI{cEŠ
TEREZA ZUKIČ - zAsTAv sE!

KŘEST PŘUAL|
Madin Šreíka (*22'l0'2002)
Vlasrimil Cap;l (*15.10.2002)

NA KoNEc PozEMsKÉ cEsTY DošLl
Marie Štveráková (2].4.25 +28'l l'02) DD Tolstého l l38
Bediich P3lji (*24']'2J +6 l] 0]) PoliČná 274
Lad'sla! Žlebel (" 10'6'41 'lÁ ].20]'No$]JiČin. l e.ni45

HosANÁ' Nád.ažuí l7' val. Mcziříčí
Dislribrtční firma křesl'anské lite.ah!rya nábož. Předměďl

přijme pro středisko ve val' Meziřiči

oBcHoDNÍ ZÁSTUPCE _ vEDoUci SKLADU
PoŽadavky: řid' průkáz skup. B - akli\Ťli

znalost práce na Pc
spolehIlvost. svědom;tost
slušné rystupováni
pružná pracovnidoba

Náýup moŽný 
'hned'BliŽši informace na nrob. ó0] 268 798'

Pož€hnané vá!oce a milostí plný rok 2003 přeie všem f.rnikům - r€d!kční řada

Ž lV oT F A R N o 5 T í vydivá }!rní úř'd.i.ll. ři.ukol'tolict a. Křižkovského 3.\'!l.š5kt M.'řiči.7570l
R!\jalcc P' t'!v.l sl.látr lng. H!ful vančua' MeJ' , iři Diinal, | g Miťhál l'cru a _c !NÁ: DoBRovoLN^' N.\ PoTiÉBY F^RNosŤl
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