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„HORÁC“
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč
POVOLEBNÍ ZAMYŠLENÍ

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Milé sestry a milí bratři!
Moţná se divíte, proč nepřišel váš občasník
dříve. Není to tím, ţe bychom do něj neměli co napsat,
ale je to tím, ţe více neţ kdy jindy platí staré čínské
přísloví: „Co chceš rychle říci, řekni aţ zítra“.
Volební výsledek nás nepotěšil. Opustili jsme
lavice v poslanecké sněmovně a nevíme, kde jsme
udělali chybu. Od první minuty, kdy bylo jasné, ţe se
nad 5% nedostaneme, zaznívaly názory ze všech stran.
Politologové, naši soupeři i potenciální koaliční partneři,
duchovní, filozofové, historici i novináři převraceli naše
jméno ve svých „ústech“ zprava doleva, ale nikdo
neřekl, co jsme dělali špatně.
Vedení strany rezignovalo, vedení kraje taktéţ,
byl svolán sjezd, krajské a okresní volební konference.
Chceme začít znova, jinak, lépe, … ale jak?
Stojíme jako nazí v trní. Snaţíme se nabízet
poctivou, zodpovědnou, rozumnou, klidnou, všeobecně
přijatelnou a nepopulistickou politiku. Naše volební
programy
jsou
hodnoceny
jako
nejlepší
a
nejrealističtější. Přitom od roku 1990 nám celkově hlasů
neustále ubývá. Obracíme se většinou na voliče z řad
věřících křesťanů. Odpovědí na naši nabídku jsou jejich
odvrácená záda. Proč?
Neseme v názvu strany slovo „křesťanská“, coţ
je cejch, pro který – kdybychom i modré z nebe nabízeli
– jsme pro materialisticky uvaţující lidi naprosto
nevolitelní. Nemáme ţádné mediální hvězdy, ani
šlechtici se nechlubíme. Naši čelní kandidáti jsou lidé
prověření komunální politikou, nebo odborníci ve svých
oborech. Pomáháme rodinám a slabším. Přesto jsme
pro většinu z nich jako jejich zástupci nezajímaví,
nedůvěryhodní a tudíţ nevolitelní.
Otázek je mnoho, odpovědí ještě více. Někteří
volají po rozkročení strany do všeobjímajícího rozměru,
jiní ke větší christianizaci našeho programu.
Jaké jsou vaše názory, bratři a sestry? Je vás
v okrese Třebíč stále ještě 900, tak prosím neseďte
s rukama v klíně. Sejděte se s ostatními, pohovořte
spolu o tom, kam by se naše strana měla ubírat. Nebo
se také chcete smířit s tím, ţe za co vaši předkové byli
zavíráni a týráni, nyní hodíme do prachu cesty? Kaţdý
z vás by měl napsat několik řádků, jakou stranu by chtěl
mít, kde by chtěl být členem.
Předkládáme vám několik názorů na začátek
vašeho přemýšlení. Doufáme, ţe najdou u vás odezvu a
ţe nám ji doručíte do okresní kanceláře. Nebo ještě
lépe, přijdete se o ni podělit na okresní konferenci.
Děkujeme!
Zdař Bůh

Jaroslav Hrubý 30.6.2010 ve 20:00 hodin

Děkujeme všem našim voličům za jejich
podporu. Získali jsme 229 717 hlasů což
odpovídá 4,39 % hlasů. Přestože jsme
tentokrát neuspěli, pokračujeme !
Děkujeme také všem, co pomáhali
s volební kampaní. Velmi jste nám pomohli.
Štěpán Komárek

DOPIS OD CYRILA SVOBODY
Sestry a bratři,
Obracím se na vás ve velmi váţné situaci ještě jako
předseda KDU-ČSL.
Chci vám všem poděkovat za vaše nasazení pro
křesťanskodemokratickou politiku. Děkuji vám za vaši
podporu i kritiku. Jsem si jist, ţe všechny vaše podněty
měly pozitivní motivaci.
V době kampaně na předsedu strany i v době
kampaně do Poslanecké sněmovny jsem měl moţnost
většinu z vás osobně potkat. Poznal jsem vás jako lidi,
na které můţe být naše strana hrdá. Jste poctiví
nositelé křesťanskodemokratických hodnot.
Naléhavě vás vyzývám, abyste vytrvali i v tomto
období nelehké zkoušky naší strany. Mnozí z vás
mohou být v pokušení opustit KDU-ČSL a přimknout se
k těm, kteří mají momentálně navrch. Nedělejte to!
Zřejmě máme projít touto zkouškou a osvědčit naši
skutečnou hodnotu. Nejsem si vědom ţádné fatální
chyby kohokoliv z nás a neučinili jsme ţádné
rozhodnutí, které by racionálně mělo vést k odlivu
přízně od KDU-ČSL k jiným stranám. Právě naopak.
Náš program vychází z křesťanských hodnot, má
sociální rozměr a je zaloţen na poctivosti a úctě ke
svobodě kaţdého člověka. Program KDU-ČSL je
program za horizont volebního období.
Naše strana potřebuje rozhodnout o svém dalším
směřování. O dalším osudu má rozhodnout ten, kdo
bude mít mandát k tomuto nelehkému úkolu. Z tohoto
důvodu svolávám celostátní výbor a celostátní
konferenci. Po projednání na předsednictvu navrhujeme
svolání jednodenního sjezdu, který by měl zvolit nové
vedení strany. Já sám, stejně jako ostatní členové
předsednictva, rezignujeme na své funkce ke dni konání
sjezdu.
Do konání sjezdu je dobré, aby proběhlo co nejvíce
členských schůzí, aby se diskutovalo a hledalo dobré
řešení. Jediné, co nám můţe škodit, je přenést tuto
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diskuzi do veřejných sdělovacích prostředků. Věřím, ţe
všichni budeme mít dostatek vnitřní síly k této
disciplinovanosti.
Sestry a bratři, budoucností naší strany jsou její
členové. Nepochybuji, ţe i touto zatěţkávací zkouškou
projdeme vnitřně posílení a ţe přijde doba váţné
poptávky ve společnosti po politice, kterou jsme schopni
nabídnout jenom my.
Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL, dne 30. května 2010

V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE
Říká se, ţe v nouzi poznáš přítele. Platí to i o těch,
kteří mám v letošních volbách dali svůj hlas. Není
špatné vědět, ţe v celé České republice ţije 229.717 lidí
stejných ţivotních postojů, z toho 20.110 jich je u nás
na Vysočině a 2.375 lidí mi natolik důvěřuje, ţe mi dali
přednostní hlas.
Kdyby se volilo přímo ne podle stran, ale podle
preferenčních hlasů, byli bychom ve sněmovně za
Vysočinu Jan Kasal z 6. místa i já z místa desátého.
Skutečnost byla samozřejmě jiná, ale tato čísla dávají
smysl, aby člověk pokračoval dále a neskládal ruce do
klína.I po volbách budu říkat „ano, ano, ne, ne“ tak, jak
jsem to dělal před volbami.
Ano – máme obrovskou výhodu proti ostatním a to
je křesťanská víra.Není to víra, kterou bychom měli
dávat na obdiv druhým, ale víra v srdci. Kdyţ se jí
budeme řídit, nemáme se čeho bát a nemůţeme
pochybit.
Pokud tato víra z našeho srdce nebude vyzařovat,
pak ztratíme nejen voliče „kostelní“, ale nebudeme mít
kde získávat ostatní a o široce rozkročené „moderní
křesťanské straně“ si můţeme nechat zdát.
Pokud svá srdce otevřeme, budeme přijatelní jak
pro lidi „kostelní“, tak pro část lidí nevěřících. To nejsou
závěry nějakého snílka, to je souhrn osobních
zkušeností, které jsem získal při právě proběhlé
několikaměsíční předvolební kampani.
Děkuji všem, kteří s osobním nasazením pomáhali,
děkuji všem, kteří KDU ČSL volili. Vaše práce a Vaše
hlasy nebyly zbytečné. Určitě nás nečeká zahálka či
nějaké jednoduché období. Kdyţ se Izraelité jen
s pomocí víry dostali přes moře a pouště, proč bychom
to neměli dokázat i my!
V Jaroměřicích n. R. 6.6.2010 MUDr. Tomáš Preininger

Bohuţel tato generace rok po roce rychle vymírá.
Sleduji tento proces jiţ několik roků ve svém okolí. Příliv
mladých je nepatrný.
Současná střední generace však jiţ vyrůstala
v pionýrských organizacích a pod soustředěným tlakem
ateistických škol. Po sametové revoluci máme
náboţenskou svobodu, avšak ateistická výchova
pokračuje dál. Za komunistů odstraněné kříţe ze tříd se
na své místo jiţ nevrátily, ale vyučující zůstali všichni.
S příchodem svobody se začal u většiny společnosti
měnit hodnotový ţebříček. Tato generace se chce mít
dobře, chce si uţívat a nechce se omezovat. Ţádá
volnost. Namísto spořádané rodiny jí stačí volné
partnerství. Střídání partnerů je samozřejmostí. Volný
sex a následné karamboly vyřeší dostupné potraty.
V tomto pojetí hodnot nejsou zvláštností svazky osob
stejného pohlaví a případná výchova dětí v takto
ustavených svazcích. Nelze zcela generalizovat a jistě
je mnoho rodin i jednotlivců, kteří ţijí v souladu
s učením církve a řádně vychovávají své děti, ale pro
většinovou společnost toto hodnocení platí.
Musíme také vzít na vědomí, ţe nás nebudou volit
v těch krajích, kde je religiozita malá a kde je hodně
voličů vůči křesťanství nepřátelských. Je jedno, koho
máme momentálně za předsedu a jak dobrý máme
volební program. Posledním naším opěrným bodem
zůstává ještě Morava, kde duchovní devastace
pokračuje pomaleji, neţ v Čechách.
Podaří se zastavit zánik lidové strany, která, jako
málo která, přeţila 90 roků? Ano, mohla by přeţít,
pokud by se naše společnost vyhrabala z morálního
marasmu, ve kterém se v současné době nachází.
Jediné, co bych vedení KDU ČSL vytkl je to, ţe se
málo věnovala venkovu a jeho problémům. Zde jsme se
měli hlasitě alespoň ozvat. Tam byla naše největší
členská základna a odtud jsme dostávali nejvíce hlasů.
Dnes tyto hlasy sklízí komunisté. Prý za komunistů bylo
na venkově líp. To jsme neměli dopustit. Zmizely lány
s obilím. Pšenici nikdo nechce a nekoupí. Mléko nejde
na odbyt. Na vepřovém se prodělává. Brambory se
nevyplácí pěstovat. Sklízel se tu i len a pěstoval se jetel.
Dnes uţ zůstala jen řepka. Tak dopadlo zemědělství!
Nebránili jsme ani tomu, aby denně nemizely
nenávratně stovky hektarů úrodné zemědělské půdy
zastavované novými a novými supermarkety, sklady
nebo satelitními vesnicemi u velkoměst. V budoucnosti
by se tato ztracená půda mohla platit zlatem. Vypadá to,
ţe jsme venkov nadobro ztratili.
Jaroslav Kuba, člen KDU ČSL, Jaroměřice nad Rokytnou

NÁZOR JAROSLAVA KUBY
Nejsem přesvědčen o tom, ţe rezignace Cyrila
Svobody na místo předsedy strany, jako důsledek
neúspěchu ve volbách, bylo to správné rozhodnutí.
Neúspěch spíše vidím jako souběh okolností, který
jakýkoli předseda nemohl ovlivnit.
Je třeba si uvědomit, ţe naši členové a
sympatizanti, tedy voliči, ve velké většině byli ještě
vychováni v náboţenském duchu, proţili na svém těle
hnědou i rudou totalitu a navzdory všem zkouškám si
ponechali křesťanský postoj k ţivotu, který vyjadřovali
volbou křesťanské strany a i členstvím v KDU ČSL.

USNESENÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
1) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
a) Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního
výboru KDU-ČSL.
b) Úpravu rozpočtu KDU-ČSL na II. pololetí roku 2010
předloţenou generálním sekretářem.
2) Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
a) Kontrolu plnění usnesení zasedání Celostátní
konference KDU-ČSL.
b) Zprávu o činnosti Klubu poslanců KDU-ČSL.
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c) Informaci o aktuální politické situaci přednesenou 1.
místopředsedkyní Michaelou Šojdrovou.
3) CK KDU-ČSL souhlasí s racionalizačními optařeními
– výraznější sníţení aparátu na krajských a okresních
kanceláří KDU-ČSL. Racionalizační změnu si vyţaduje
ekonomická situace strany v důsledku volebního
výsledku ve volbách do PSP ČR v roce 2010.
4) CK KDU-ČSL svolává mimořádný sjezd KDU-ČSL na
28.9. 2010 do Ţďáru nad Sázavou. Stanoví klíč pro
počty delegátů tak, ţe na kaţdých započatých 100
členů je jeden delegát.
5) CK KDU-ČSL ukládá krajským a okresním
organizacím svolat před termínem sjezdu krajské a
okresní konference a v souladu s §20 odst.(5)c stanov
zvolit nové delegáty na krajské konference a nové
delegáty sjezdu.
6) CK KDU-ČSL důrazně doporučuje všem krajským
organizacím a příslušným nominačním komisím,
vzhledem k současnému postavení KDU-ČSL a ve
vztahu k volbám do Senátu PČR v roce 2010, zrušit jiţ
proběhlé primární volby a vyhlásit nové.
7) CK KDU-ČSL ukládá předsednictvu a krajským
organizacím připravit ideovou agendu pro podzimní
sjezd KDU-ČSL.
8) CK KDU-ČSL ukládá předsednictvu KDU-ČSL
vypracovat analýzu výsledků voleb do PS PČR v roce
2010 a předloţit ji k diskusi v členské základně do 31.7.
2010.
Ing. Jaromír Talíř předseda návrhové komise

PLÁN AKCÍ KDU-ČSL
1. 7. – 1. 9.2010 VČS MO okresu Třebíč
10. 8.2010 – termín pro odevzdání kandidátek
září 2010 – okresní a krajské konference
28. 9. 2010 Volební sjezd KDU-ČSL

Z CÍRKEVNÍCH KRUHŮ
Sestry a bratři !
Jsem ochoten se podílet na promýšlení různých
otázek v úzkém či širším grémiu. Mezitím mi bratr Hulák
poslal tzv.Olomoucké artikuly, z nichţ jsem zděšen.
Zdá se mi, ţe být otevřen pro všechny, je návratem
k heslu, které vymyslel Vladimír Ţelezný: Strany jsou
pro straníky, OF pro všechny. Mohl bych nesouhlasit
s jednotlivými body i se vším dohromady, ale to nic
neřeší. Při souhlasu s Olomouckými artikuly nevidím
důvod pro existenci KDU-ČSL. Úsměvné je, ţe se pod
to podepsali i ti, kteří z toho mají zdroj obţivy – např.
Březina, Kopřiva, Sedlák…
Spíše to vyvolává zamyšlení.
Kaţdá ctnost, jak známo, musí v sobě obsahovat
umírněnost (být uprostřed mezi dvěma krajnostmi).
Nectnost či zlozvyk je pak způsoben nedostatkem či
přemírou. Tak je tomu i u boţských ctností – víra,
naděje a láska. Nedostatek těchto ctností působí
nevěru, malomyslnost, beznaděj, zoufalství, nenávist či
lhostejnost. Nesprávná přemíra pak působí fanatismus,
tvrdost srdce, opováţlivé spoléhání na Boţí

milosrdenství, sebestřednost či zboţštění druhé osoby
(jen Boha, který je láska, nelze milovat příliš – snad jen
tak, ţe někdo tvrdí, ţe miluje Boha, protoţe nemiluje
nikoho a nic). I kardinální a ostatní ctnosti při svém
nedostatku či přemíře se zvrhnou ve zlozvyk.Vidíme
tedy, ţe v dynamice ţivota nám ctnost umírněnosti
pomáhá nalézat střed napětí silokřivek a musíme o ni
usilovat neustále…
Pán Jeţíš říká apoštolům i nám, ţe jsme ve světě a
ne ze světa. Podíváme-li se do církevních dějin, vidíme,
ţe církev v kaţdé době musí hledat onen střed
(umírněnost) mezi tím, ţe je ve světě (na straně jedné),
ale ne ze světa (na straně druhé). Pokud byla období,
kdy byla příliš ve světě (světská moc) nebylo to dobře,
kdyţ byla příliš „ze světa“ stávala se nesrozumitelnou.
Skutečná reforma v církvi nastala tehdy, kdyţ
nějaký prorok (=vidoucí) zachytil znamení doby a
pomohl vychýlení „narovnat“ autentickým ţitím
křesťanství (sv.Ignác, sv.František atd). Tzv. reforma
(reformace) nastala, kdyţ vidoucí zabsolutnil svůj
částečný pohled, odmítl vyzkoušené a přizpůsobil se
světu (ve světě)- stal se falešným prorokem, heretikem
=arein=vybírat si (co se hodí), bludařem = tím, kdo
bloudí a ztratil směr..
Dlouhodobě jej svět odmítl (některé protestantské
denominace souhlasí s eutanazií, rozvody, potraty,
svazky homosexuálů a přesto je odliv z jejich církví
daleko větší neţ od církve naší). Je to logické,
přizpůsobení se nevěře znamená, ţe není co
nabídnout.
Víra má pronikat do všech oblastí našeho ţivota, do
všeho, co děláme. Snad tady chtěl Mons.Šrámek
nabídnout těm, kteří se cítí povoláni ke sluţbě správy
věcí veřejných, zázemí katolické strany, prosazovaní
křesťanských hodnot do politiky.
I KDU-ČSL musí tedy neustále hledat onen střed
(umírněnost) v napětí silokřivek dynamiky ţivota. Jiţ od
vzniku v ní byla dvě křídla – zjednodušeně řečeno
levicovější a pravicovější. A hledání středu nebylo
nikdy
jednoduché.
Hledání
mezi
solidaritou
(milosrdenstvím) a spravedlností. Vychýlení na jednu či
druhou stranu zvyšovalo napětí. Po době socialismu
hovořil nejen Josef Lux o sociálně trţním hospodářství.
To jsem chápal jako onen střed.
Politický střed znamená umírněností vyrovnávat
nebezpečí přílišného vychýlení při střídání levých a
pravých vlád. Za předsednictví M.Kalouska se začalo
mluvit o pravostředové straně (paskvil výraz), ačkoliv
voličská základna zejména na Moravě byla spíše
„středolevá“ (vyhrává ČSSD). Další vývoj byl bábel
(=zmatek).
A ještě jeden střed KDU-ČSL od roku 1990 hledá –
totiţ zda být „ve světě“(otevřená všem, tzv. stát na
křesťanských základech – základy nejsou vidět,asi je to
sklep) či „ze světa“ (obhajování pouze morálních témat ,
ne vysvětlováním, ale odvoláváním se na církev –
nesrozumitelné nevěřícím).
Většinou se to řešilo ne umírněností, ale
podivuhodným kompromisem. Do kostela politika
nepatří (do kterých dalších oblastí v našem ţivotě nám
Bůh ještě nesmí mluvit ?), ale je potřeba dát impuls.
Takţe psst a farář vyjmenuje všechny nevolitelné strany
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. Výsledek ? Ti, kdo jsou pro KDU-ČSL nechápou, proč
to nebylo řečeno, ti, kdo jsou proti, jsou naštvaní, ţe
chodí kolem, ale doporučuje KDU-ČSL a ti třetí jsou
z toho zmateni.
Členové a příznivci KDU-ČSL mají pocit, ţe církev
se za ně stydí, nevěřící nás mají za pokrytce – to jsou
černoprdelníci, ale nemluví o tom.
A pak přijdou volby 2010 a krize. A tábory :
1) viz Olomoucké artikuly – musíme se otevřít, za krizi
můţe to, ţe jsme se příliš identifikovali s katolickou
církví.
2) Málo jsme se identifikovali s církví, byli jsme málo
čitelní, katolická církev nás nechala na holičkách, věřící
volili jiné strany
3) Dělali jsme, co jsme mohli, nikdo nás nemá rád, je to
spiknutí.
Všichni mají část pravdy a nikdo nemá celou pravdu.
Co z toho vyplývá ?
1) Členská základna se musí modlit o poznání
znamení doby – prosit Ducha sv.
2) KDU-ČSL je jedinou křesťanskou (potaţmo
katolickou) stranou v ČR. Nebude-li to jasněotevřeně
říkat i před nevěřícími a podle toho jednat ,pak nemá její
existence ţádný smysl a odvolávání se na křesťanské
kořeny, které nejsou v praxi vidět, je lţivé.
3) KDU-ČSL se musí otevřít, nejprve jistě uvnitř
svých struktur. Ţádná obroda nevzejde, jestliţe budou
vybíráni delegáti na sjezd stejnými lidmi a všichni
delegáti budou stejní, jako před dvaceti lety. Navrhuji,
aby se delegátem stal ten člen KDU-ČSL, kdo má
zájem, nahlásil se na OV KDU-ČSL (teprve v případě
„přetlaku“ určí OV), oznámil to MO KDU-ČSL a byl
ochoten zaplatit účastnický poplatek. Nemám strach, ţe
by se na sjezd nevešli.
4) KDU-ČSL se musí otevřít tj. od pasivity přejít
k aktivitě – oslovovat lidi, kteří mohou přinést podněty a
nápady, nejsou členy, ale jsou KDU-ČSL nakloněni.
Např. akademická obec – třeba Dr.Vojta Eliáš, Marek
Orko Vácha, prof.Petr Fiala atd.- kaţdý kdo zná, nechť
oslovuje. Nezisková sféra – charita – ředitelé diecézních
charit, oblastních charit apod. Síť Mateřských center –
má KDU-ČSL program pro rodinu – má, kontakty mezi
MSKA a ČKA –určitě na úrovni jednotlivých regionálních
poboček, vytvoření nových týmů v jednotlivých
oblastech–zdravotnictví, legislativa, zahraniči (Ing.Pavel
Jajtner, atd). Zapojit více úspěšné komunální politiky.
5) Vyuţívat elektronickou poštu k předávání
nápadů, inspirací všem známým členům a příznivcům
KDU-ČSL. (Pošta z ústředí toto neplní ani nemůţe)
6) Připravit sjezd tak, aby tam bylo moţné
diskutovat o připravených vizích
7) Nalézt kandidáty na předsedu (zkušené s
autoritou, ty, kteří ve vedení nebyli,nejen mediálně
schopné, věrohodné praktikující katolíky).
8) Při veškeré politické činnosti se neřídit především
volebním obdobím, ale připravovat věci s pohledem sub
specie aeternitatis (pod zorným úhlem věčnosti).
Děkuji všem, kteří dočetli aţ sem. Jistě jsem
nenapsal nic nového, jde o podnět, námět, vyburcování
k diskusi.. Těm, kteří se mnou nesouhlasí, navrhuji, aby
se nerozčilovali, škodí to zdraví.
Zdraví a ţehná P.Daniel

NAŠI JUBILANTI
3.6.
8.6.
9.6.
10.6.
12.6.
18.6.
20.6.
21.6.
21.6.
23.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
26.6.
27.6.
29.6.
4.7.
9.7.
9.7.
9.7.
13.7.
15.7.
17.7.
18.7.
18.7.
20.7.
22.7.
24.7.
26.7.
28.7.
28.7.

Ing. Jan
Vladimír
František
Pavla
Rostislav
Marie
Růţena
Marie
Ludmila
Jindřich
Marie
Boţena
Jaroslav
Marie
František
František
Pavla
Antonín
Miroslav
Ing. Řezáč
Jaroslav
Václav
František
Marie
Ing. Pavel
Anna
Bohumil
Marie
Kalman
Luisa
Marie
Emanuel

Karas
Zezula
Kalina
Březková
Brabenec
Michalová
Doleţalová
Svobodová
Uchytilová
Kuthan
Veithová
Outratová
Diviš
Doleţalová
Tesař
Havlena
Holá
Souček
Černý
Stanislav
Zezula
Křivánek
Burian
Novotná
Janata
Rosendorfová
Doleţal
Pléhová
Oravkin
Cahová
Holíková
Pachr

45
Třebíč
80
Pyšel
75 H.Lhotice
65
Třebíč
45
Ţeletava
85 M.Budějovice
50
Okrašovice
80
Budišov
60
Rudíkov
80 Přibyslavice
55
Láz
80
Martínkov
30
Litovany
80 Jindřichovice
70
Rapotice
85
Vladislav
60
Blatnice
75
Okříšky
55
Mikulovice
65
Výčapy
75
Tasov
80
Radošov
55
Hluboké
85
Valeč
50
Třebíč
85
Jasenice
70
Bohušice
65
Martínkov
70
Kladeruby
80
Třebíč
55
Třebíč
85 Rouchovany

Všem jmenovaným přejeme k jejich ţivotnímu výročí
hojnost Boţího poţehnání, zdraví, radost a lásku
nejbliţších.
V sobotu 17.7. přijme svátost manţelskou naše
tajemnice Lenka Urbanová. Přejeme novomanţelům,
aby je síla této svátosti naplňovala po celý jejich
společný ţivot.
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