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Milé sestry a milí bratři,
tentokrát úvodník zkrátím, je toho

hodně, co se událo, co vám chceme
sdělit a na co se musíme připravovat.
Blíží se Vánoce – svátky pokoje a ra
dosti. Bez ohledu na to, co se kolem
nás děje, vám všem přeji požehnané
Svátky narození Krista, dárce pokoje.
Šiřte kolem sebe radost, mír, klid
a naději. To je ta nejlepší a nejú
činnější zbraň, kterou můžeme všichni
bojovat!

Přeji vám také úspěšný vstup do
roku 2016

Zdař Bůh!
Jaroslav Hrubý

Bratři a sestry,
dámy a pánové,
spoluobčané, při
cházejí těžké časy.

Teroristické útoky
v Paříži vyvolaly
v mnoha lidech

strach a hněv. Strach je přirozenou
reakcí, ale není dobrým rádcem a ne
smí být životním postojem, motivem
pro naše rozhodování a jednání.
Nenávist nikdy není cesta.

V následujících dnech budeme čelit
jako lidé, občané a politici mnoha
zkouškám. KDUČSL, Česká repub
lika i Evropa v nich musí obstát. Už
nejde o výsledky ve volbách, ani

o získání pozic. Úkolem nás všech je
obrana demokracie, svobody a lid
ských práv. Budeme čelit ohrožení
extremistů zvenčí i zevnitř.

Hrozbou pro Evropu a její hodnoty
jsou právě všichni ti, kteří hlásají
nenávist, neúctu k lidskému životu,
důstojnosti a k právům druhých. Po
stavme se jasně čelem zlu, které při
chází odjinud. Postavme se také zlu,
které je mezi námi. Odmítněme
všechny extremisty, všechny nepřátele
svobody a demokracie.

Nenávist je otroctví, buďme svo
bodní. Zůstaňme demokraty.

Pavel Bělobrádek
předseda KDUČSL

občasník pro členy a příznivce okresní organizace KDUČSL Třebíč
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KDUČSL Vysočina sestavila kandidátku do krajských voleb

Osmdesátka delegátů z celé Vysoči
ny zvolila na nominační konferenci
v Kamenici u Jihlavy pořadí kandidá
tů KDUČSL do krajských voleb
2016. Lídrem se stal někdejší dlouho
letý sládek jihlavského pivovaru, ná
městek primátora Jihlavy a předseda
naší krajské organizace Jaromír Kali
na.

Dvojkou je lídr do sněmovních vo
leb 2013 a bývalý dlouholetý starosta
Rokytnice nad Rokytnou Josef Her
brych, třetí místo zaujímá starosta
Oslavice na Žďársku Pavel Janoušek.
Na 4. místě figuruje místostarosta
Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl a na
5. místě někdejší krajský radní pro fi
nance Miroslav Houška.

V první desítce jsou tři ženy, mezi
nimi i vedoucí odběrového střediska
Fakutní nemocnice Brno Marie Dudí
ková z Třebíče. Na padesátičlené kan
didátce najdete téměř třetinu
nestraníků, jako je vojenský kaplan
v Náměšti nad Oslavou Petr Němec,
ředitelka žďárské Charity Jana Zelená
nebo rektor Západomoravské
univerzity v Třebíči Marek Matějek.
Nechybí ani poslanec Vít Kaňkovský,
senátor František Bradáč a starosta
Třebíče Pavel Janata. Na kandidátce je
hodně starostů a dalších komunálních
politiků, což jen potvrzuje přirozené
ukotvení KDUČSL v regionu. Máme
Kraji Vysočina co nabídnout!

Účastníci nominační konference na
začátku uctili minutou ticha oběti te
roristických útoků ve Francii. „Sou
časná doba je prověrkou křesťanských

hodnot a k diskusi o nich by právě na
še strana mohla přispět i tím, že bude
bojovat proti nárůstu xenofobie
a dalších radikalizujících jevů,“ do
plnil Kalina.

Kandidáti z okresu Třebíč:
2. Josef Herbrych  Rokytnice nad

Rokytnou, asistent poslance Víta Kaň
kovského a senátora Františka Bradá
če, v minulosti tři volební období
starosta Rokytnice, kandidát na sená
tora a lídr voleb do PS ČR v roce
2013

6. Mgr. Marie Dudíková  Třebíč,
vedoucí odběrového střediska v Třebí
či, Transfuzní a tkáňové oddělení FN
Brno, místopředsedkyně okresní or
ganizace, členka krajského výboru

12. Mgr. Štěpán Komárek –
Černíč, Stařečský rodák, nyní IT spe
cialista na jihlavském magistrátu,
bývalý krajský předseda, autor ekono
mického i volebního obratu krajské
organizace v roce 2012, místopředse
da okresní organizace, člen krajského
výboru a člen Celostátní konference

15. Mgr. kpt. Petr Němec  ne
straník  Třebíč, vojenský kaplan na
vrtulníkové základně v Náměšti nad

Oslavou, účastník zahraničních misí
v Kosovu a Afghánistánu, kněz
Církve československé husitské

20. Ing. Jaroslav Hrubý  Náměšť
nad Oslavou, chemik  specialista pro
nakládání s radioaktivními odpady na
JEDU, radní města Náměště, předseda
okresní organizace a místopředseda
krajského výboru

24. Mgr. Eva Vráblová  nestraník
 Jemnice, vedoucí Charitní pečova
telské služby a Domácího hospice sv.
Zdislavy, Oblastní charita Třebíč

29. ThLic. PhDr. Marek Matějek,
Ph.D. ThD.  nestraník  Třebíč, rek
tor Západomoravské vysoké školy
v Třebíči, historik

34. Mgr. Ing. Vít Feldbabel  ne
straník  Jemnice, ředitel Katolického
gymnázia Třebíč, radní města Jemni
ce, kandidoval za naši stranu v letech
2012 a 2013

38. MUDr. Tomáš Preininger  Ja
roměřice nad Rokytnou  oční lékař,
předseda MO v Jaroměřicích a člen
krajského výboru

43. Ing. Petr Žák  Moravské Bu
dějovice, vedoucí strojní údržby, sta
rosta Orla, člen krajského výboru

48. Ing. Pavel Janata  Třebíč, sta
rosta Třebíče, člen krajského výboru,
bývalý senátor a předseda okresní or
ganizace

Bratři a sestry, více než kdy jindy se
nabízí možnost mít v krajském zastu
pitelstvu člověka z našeho okresu.
Znamená to ale, že kromě volby naší
kandidátní listiny nezapomenete dát
také KROUŽEK k pořadovému číslu
čtyř našich čelních kandidátů. V mi
nulých krajských volbách se nám toto
opomenutí velmi nevyplatilo a naopak
ho využili někteří ambiciózní jedinci
ze zadních pozic kandidátky. Proto
apelujeme na všechny naše příznivce,
aby KROUŽKOVALI kandidáty
z okresu Třebíč. Díky !!!

Jaroslav Hrubý
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V poločase  rozhovor s Vítem Kaňkovským
1. Jak rychle Vám uběhly dva

roky ve Sněmovně? Bilancujete?
Musím říci, že běh života vnímám

už řadu let jako hodně rychlý a po
slední dva roky, kdy jsem se stal po
slancem, uběhly zvlášť rychle. Jsem
spíš věcný typ a mám tolik práce, že
mi na bilancování většinou nezbude
čas.

2. Když jste vstupoval do Sněmov
ny, mluvil jste o zlepšení politické
kultury a politiky jako služby. Ne
berte to jako provokaci, ale máte
pocit, že se to daří?

Byl jsem vychován k tomu, abych
se choval k lidem kolem sebe slušně
s tím, že pak mohu očekávat, že to
samé budou dělat i oni směrem ke
mně. V české politice toto neplatí, je
nemocná buranstvím a podivnou hrou
na vítěze. Jsem ale paličák a tím spíše
svoje životní postoje a styl chování
nechci měnit. Ten boj za kultivaci čes
ké politiky nechci vzdát, byť to může
vypadat jako bláznovství.

3. Co považujete ve své dosavadní
práci poslance za úspěch?

Osobně jsem měl radost na konci
loňského roku, když Sněmovna přijala
můj pozměňovací návrh k Zákonu
o státním rozpočtu na rok 2015. Já
vím, rozpočet, čísla, nuda. Ale tohle
bylo 200 milionů Kč na rekonstrukce
či výstavbu domovů pro seniory,
azylových domů a jiných zařízení pro
sociální služby. Podobně považuji za
prospěšné přijetí mých pozměňova
cích návrhů k novele Zákona o soci
álních službách či Zákona o ochraně
veřejného zdraví. Jsem lékař a tak
se hlavně angažuji v tématech, kterým
rozumím.

4. V jakých oblastech naopak vidí
te naléhavou potřebu či nutnost ně
co zlepšit?

Trápí mě, že se stále nedaří dostat na
pořad jednání Sněmovny návrhy zá
konů, které by měly více chránit obča
ny před škodlivými účinky kouření.
Protahuje se také příprava zákona
o sociálním bydlení a stále chybí zá
kon, který by řešil financování hospi
cové péče  pořád u nás panuje neúcta
ke stáří a k umírání – staří lidé mají
přitom nárok na důstojnou smrt
v kruhu svých blízkých. Jdeli to, pak
by to mělo být doma, k čemuž velmi
dobře pomáhají mobilní hospicové

služby. Neníli to možné, pak je nej
lepším řešením nabídnout pacientovi
a jeho rodině pobyt v kamenném
hospici. Právě proto podporuji výstav
bu kamenného hospice v našem kraji,
vždyť jsme jedním z posledních krajů,
kde hospic chybí.

5. Jste místopředsedou sněmovní
ho Výboru pro zdravotnictví. Jako
nejzásadnější pro fungování
zdravotnictví v naší zemi jste před
dvěma lety považoval finanční sta
bilizaci tohoto sektoru. Co jste tím
myslel?

Parlament přijal opatření k zprů
hlednění finančních toků ve
zdravotnictví, byly provedeny změny
v úhradové vyhlášce pro financování
zdravotní péče atd. Po velmi kri
tickém roce 2013 se propad v úhra
dách zdravotní péče podařilo zastavit,
samo o sobě to však nestačí. Fi
nančních prostředků se stále v někte
rých oblastech zdravotnictví
nedostává a tady nás čeká v brzké bu
doucnosti nelehká úloha najít další
peníze.

Na druhé straně v tuto chvíli vidím
větší riziko  nedostatek lékařů
i zdravotních sester v nemocnicích
i v privátních ordinacích  chybějí
nám praktičtí lékaři, zubaři,
v nemocnicích chybějí internisté,
anesteziologové atd., schází nám
zdravotní sestřičky, laboranti. Nechci
strašit, ale to je největší nebezpečí
v našem zdravotnictví pro nejbližší
roky. Nechci, abychom v krátkém ča
se lomili rukama a naříkali, že nemá
kdo ošetřit pacienty.

6. Ve vztahu ke Kraji Vysočina
jste se aktivně angažoval v oblasti
energetiky, kdy jste podpořil,
i např. uspořádáním konference ve
Sněmovně s představiteli minis
terstev a starostů dotčených obcí,
dostavbu pátého bloku Jaderné

elektrárny Dukovany.
Výstavbu pátého bloku v Du

kovanech podporuji dlouhodobě.
A když jsme u jaderné problematiky,
tak velmi citlivě vnímám nesouhlasné
stanovisko dotčených obcí kolem Brz
kova u Jihlavy, kde hrozí znovuo
tevření těžby uranu. Jsem připraven
v této oblasti aktivně vystupovat na
obranu zájmů obyvatel našeho regio
nu, aby s nimi Ministerstvo průmyslu
i vláda komunikovaly a braly ohled na
jejich stanoviska.

7. Občas zaslechnu názor, že je
škoda, když vyhledávaní lékaři od
cházejí do politiky….

Je pravda, že mne politika hodně za
městnává, jako místopředseda dvou
sněmovních výborů mám opravdu
hodně povinností. Navzdory tomu si
nedovedu představit, že bych se medi
cíny vzdal, kontakt s oborem je pro
lékaře naprosto zásadní. Stále půso
bím v havlíčkobrodské nemocnici,
s trochou sentimentu tvrdím, že or
topedie je láska na celý život. Navíc
práce v nemocnici je nejlepší způsob,
jak se dozvědět, co si lidé o nás politi
cích myslí, jak hodnotí naše roz
hodnutí. Když jsem se stal poslancem,
měl jsem trochu obavy, jak na to bu
dou lidé v ambulanci či na oddělení
reagovat. Rozhodně jsem nechtěl
jakkoliv politiku míchat do své práce
lékaře, jenže velmi často se pacienti
začnou sami ptát či komentovat práci
poslanců. U nás na Vysočině jsou lidé
přímí, často řeknou naprosto bez
obalu, jak věci vidí. Je to mnohdy
lepší než jakýkoliv politický mí
tink….(smích).

8. Začíná adventní doba. Jaká bu
de ta Vaše?

Je to pro mne čas, ve kterém na nás
dýchne více pokoje, a vždy si
mnohem hlouběji uvědomím, které
hodnoty mají v našem životě oprav
dový smysl. Mám pocit, že právě
v zátěžových momentech, kdy je stre
su víc, než kolik mohu unést, mi ad
vent připomíná, že ne vše, za čím se
pachtíme, je skutečnou hodnotou.
Poodstoupit, utišit hlavu a srovnat si
hodnoty. To je pro mě ideální advent.
Bohužel, už teď vím, že tak idylicky
se mi prožít nepodaří, ale i tak se na
něj velmi těším.

ptala se Alexandra Alvarová
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Chudobka z Orlických hor

V příjemné, téměř už adventní at
mosféře se uskutečnila poslední le
tošní přednáška Městské organizace
KDU – ČSL v Třebíči. Ve čtvrtek
26. listopadu 2015 byla ve zcela za
plněném přednáškovém sále okresní
kanceláře představena životní píseň
lásky a oběti stigmatizované Aničky
Tomanové  „Chudobky z Orlických
hor“. Její osudy přijel přiblížit předse
da Sdružení Anny Bohuslavy To
manové Ing. Petr Vlasatý. Cílem
tohoto sdružení je shromáždit svědec
tví dosud žijících pamětníků Aničky
a připravit tak podklady k její možné
beatifikaci. Podle původního plánu se
na prezentaci měla podílet také Mgr.
Simona Nagyová, notářka přípravy
beatifikačního procesu. Přestože do
Třebíče z důvodu nečekaného
onemocnění nepřijela, přednáška zcela
určitě neztratila nic ze svého
duchovního náboje.

Zájemcům byl nejprve promítnut
dokumentární film „Chudobka bílého
Krále, který mapoval místa Aniččina
pozemského života. Vystoupila v něm
celá řada svědků – současníků stigma
tizované Aničky: byli to přátelé a pří

buzní, nechyběli ani duchovní vůdci
z řad kněží. V následné neformální
besedě se zájemci dověděli spoustu
zajímavostí ze života této pozo
ruhodné ženy, která sama sebe na
zývala chudobkou. „Této květince
neuškodí mráz ani sucho, i pošlapat se
může a roste dál, nic jí neublíží…“

Anna Bohuslava Tomanová (1907 –
1957) již v útlém dětství utrpěla úraz,
po kterém postupně ochrnula a byla
tak zcela odkázána na pomoc
druhých. Vynikala láskou ke svá
tostnému Spasiteli a k Matce Boží,
s nimiž tajemně hovořila také
v četných extázích. Když byl její bratr
Bernard vysvěcen na kněze, obdržela
všechna stigmata. Její život se vyzna
čoval poslušností, pokorou a velkou
láskou ke kněžství. Na její přímluvu
docházelo k četným uzdravením, kdy
Anička brala na sebe nemoci druhých.
Také v současnosti, téměř šedesát let
po Aniččině smrti, se věřícím dostává
podivuhodného vyslyšení. Její hrob
v Klášterci nad Orlicí se stal cílem
mnoha poutníků nejen z České repub
liky, ale i ze zahraničí.

Marie Dudíková

Schválená kandidátka do
voleb zastupitelstva Kraje
Vysočina za KDUČSL

Nominační konference, o které se
dočtete na straně 2, sestavila pro volby
do zastupitelstva Kraje Vysočina ko
nané v příštím roce tuto kandidátku.
Po číslu na kandidátce najdete
i zkratku navrhujícího okresu.
1. JI Jaromír Kalina
2. TR Josef Herbrych
3. ZR Pavel Janoušek
4. HB Čeněk Jůzl
5. PE Miroslav Houška
6. TR Marie Dudíková
7. ZR Radek Pátek
8. HB Jan Tourek
9. JI Magda Vaňková
10. JI Eva Dvořáková
11. ZR František Bradáč
12. TR Štěpán Komárek
13. PE Josef Koch
14. ZR Pavla Krejzlová
15. TR Petr Němec
16. JI Vladislav Hynk
17. HB Jana Cudlínová
18. PE František Pinkas
19. ZR Jana Zelená
20. TR Jaroslav Hrubý
21. JI Petr Piáček
22. HB Michael Omes
23. ZR Josef Klement
24. TR Eva Vráblová
25. JI Vít Kaňkovský
26. PE Tomáš Křišťan
27. HB Ondřej Pavlas
28. ZR Tomáš Kučera
29. TR Marek Matějek
30. JI Zdislava Součková
31. HB Ladislav Ivan
32. ZR Josef Homolka
33. PE Jan Brožek
34. TR Vít Feldbabel
35. JI Josef Kodet ml.
36. HB Petr Gregor
37. ZR Josef Mach
38. TR Tomáš Preininger
39. JI Karel Křivánek
40. PE Pavel Pípal
41. ZR Rostislav Dvořák
42. HB Jan Málek ml.
43. TR Petr Žák
44. JI Pavel Komín
45. ZR Zdeněk Křivánek
46. HB Jiří Zrzavý
47. PE Jan Matějů
48. TR Pavel Janata
49. JI Petr Štěpán
50. ZR Vratislav Novotný
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Středa 18. listopadu byla v progra
mu poslance Parlamentu ČR Víta
Kaňkovského vyhrazena poslanecké
mu dni v okrese Třebíč.

Od časných ranních hodin postupně
navštívil Oblastní Charitu v Třebíči,
starostu města Třebíče, třebíčské od
běrové středisko Fakultní nemocnice
Brno, kde se podrobil odběru krve,
a Katolické gymnázium v Třebíči, kde
se zúčastnil besedy se studenty.

Téma rozhovoru při návštěvě Ob
lastní Charity se týkalo zejména finan
cování různých programů sociálních
služeb jak na krajské, tak celostátní
úrovni, a diskuse o provázání funkcí
kamenných hospiců a domácí hospi
cové péče, kde poslanec Kaňkovský
zastává názor o potřebnosti souběhu
obou typů péče.

Při návštěvě starosty Třebíče Pavla
Janaty se za přítomnosti Mgr. Evy
Vrábelové, vedoucí Střediska sv. Zdi
slavy, poskytujícího domácí pečova
telskou službu, rovněž většina diskuse
odehrávala v rovině poskytování soci
álních služeb a jejich financování ze
strany měst a obcí, kde existuje stále
mnoho rezerv a nejasností, zejména
v oblasti informovanosti místních
samospráv.

Lehký rozruch personálu vyvolala
návštěva poslance Kaňkovského v tře
bíčském odběrovém středisku Fakult
ní nemocnice Brno. Zde se jej ujala
vedoucí oddělení Mgr. Marie Dudí
ková, za jejíž asistence podstoupil od
běr krve. Protože jako lékař zná
nemocniční prostředí spíše z druhé

strany a nesetkává se často s rolí sebe
sama jako „pacienta“, s úsměvem
poděkoval za příkladnou péči.

Po příjezdu do Katolického gym
názia v Třebíči byl po přivítání ředite
lem školy Vítem Feldbabelem
vyhrazený čas věnován nejprve krátké
úvaze o událostech 17. listopadu
1989, poté došlo na diskusi se studen
ty. Zazněly nejen otázky, které jsou
pokládány napříč celou společností
a související se současnou migrační
krizí v Evropě, ke slovu se dostaly
i otázky zvyšování daní či posílení
obranyschopnosti naší země.

Poslední část dopoledního programu
byla věnována návštěvě JE Dukovany,
kde se pan poslanec setkal s ředitelem
JE Milošem Štěpanovským, který jej

seznámil nejen s historií, ale i se sou
časným provozem a jeho problema
tikou. Hovořili spolu o probíhajícím
procesu prodloužení povolení provozu
i o problémech, které provázejí úsilí
o dostavbu 5. bloku JE Dukovany. Vít
Kaňkovský vyjádřil uspokojení, že
v otázce existence a dostavby JE
panuje vstřícný a pozitivní vztah na
příč všemi stranami zastupitelstva
Kraje Vysočina, a ujistil pana ředitele
o své ochotě pomoci v tomto úsilí.

Po vydatném obědě ve slavětické
hospodě „U Bohouše“ byla poslední
zastávkou Kavárna Pohodička ná
měšťského Domu bez zámku. Zde se
pan poslanec setkal s ředitelkou
Hanou Šerákovou, která mu před
stavila historii a současnost jejich
unikátního projektu, který umožňuje
začlenění do běžného života lidem
s mentálním postižením.

Přestože program dne byl velmi ob
sáhlý a časově náročný, podařilo se
navázat užitečné kontakty, které jistě
budou přínosem pro všechny
zúčastněné strany. Návštěva Víta
Kaňkovského určitě nebyla na Třebíč
sku návštěvou poslední.

Josef Herbrych
asistent poslance

MUDr. Vít Kaňkovský měl poslanecký den na Třebíčsku
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Břinková Marie 1.11.1955 Domamil 60
Albrechtová Jana 2.11.1950 Moravské Budějovice 65
Venhodová Milada 3.11.1930 Čáslavice 85
Široká Blažena 4.11.1945 Trnava 70
Šumpelová Marie 4.11.1950 Číměř 65
Chalupa Marek, Ing. 6.11.1950 Vladislav 65
Prokeš Miroslav 8.11.1950 Jemnice 65
Benda Karel 9.11.1955 Třebíč 60
Blazejczyk Krzysztof 9.11.1955 Opatov na Moravě 60
Běhounková Marie 19.11.1940 Studnice 75
Vrbka Miroslav 19.11.1955 Červená Lhota 60
Kovařík Vincenc 28.11.1930 Náměšť nad Oslavou 85
Kopečná Marie 28.11.1940 Slavětice 75
Kryšková Libuše 29.11.1935 Březník 80
Urbanová Ludmila 9.12.1955 Hrotovice 60
Bobek Jiří 13.12.1960 Valeč u Hrotovic 55
Bobek Miroslav 13.12.1960 Valeč u Hrotovic 55
Nehybová Karla 18.12.1945 Mladoňovice 70
KovářAntonín 19.12.1965 Slavětice 50
Onderušová Ludmila 31.12.1950 Třebíč 65
Horník Vincenc, Ing. 31.12.1965 Dukovany 50

Všem jmenovaným přejeme k jejich
životnímu výročí hojnost Božího
požehnání, zdraví, radost a lásku

nejbližších.

Naši jubilanti

Mariánská poutní místa  takový byl
název i téma další z řady přednášek
pořádaných Městskou organizací
KDUČSL v Třebíči, která se usku
tečnila v pátek 16. října 2015. Toto té
ma přijel prezentovat člověk nanejvýš
povolaný  historik, vysokoškolský
pedagog, místopředseda KDUČSL
a předseda poslaneckého klubu KDU
ČSL Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Posluchači, které neodradilo ani
extrémně nepříznivé počasí, rozhodně
své účasti nelitovali. Dostali možnost
dovědět se spoustu zajímavých infor
mací o počátcích poutního ruchu na
Moravě, o kterém nám vyprávějí tzv.
zakladatelské legendy. Jsou to příběhy
spojené se zázračnou událostí (nej
častěji uzdravení nebo pomoc v ne
bezpečí a nouzi), jejichž aktéry
většinou nelze pro nedostatek pra
menů spolehlivě historicky doložit či
datovat. Legendy dokladovaly staro
bylost poutního místa a sehrály dů
ležitou roli zejména v barokní době,
a to i přes nápadnou podobnost někte
rých z nich. Nejstarší moravská poutní
místa  Velehrad, Tuřany, Křtiny a Ža
rošice spojují úctu cyrilometodějskou
a mariánskou. Podobně jako v mnoha
okolních zemích se stala úcta k Boho
rodičce hlavním nosným pilířem
křesťanských poutí na Moravě (na
rozdíl od Čech, kde vedle úcty

k Panně Marii existovala silná úcta
k zemským patronům v čele se
sv. Václavem).

V období kolem r. 1240, kdy Mo
ravě hrozil vpád Mongolů, se lid
znovu utíkal pod ochranu Panny Ma
rie. V tomto období mají své počátky
další poutní místa, jako např. Svatý
Hostýn nebo Vranov u Brna. Vzrůst
poutní aktivity ve 13. století umožnil
také prudký nárůst církevních řádů
a jejich klášterů. K nejznámějším
poutníkům českého i evropského
středověku bezpochyby patřil král
a císař Karel IV. Ten také daroval
brněnskému augustiniánskému kon
ventu sv. Tomáše ikonu Moravské
divotvůrkyně a ochránkyně Brna ze
13. století, která byla podle tradice vy
tvořená rukou evangelisty sv. Lukáše.
Brzy se stala nejznámějším a nejuctí
vanějším milostným obrazem Moravy.

Marie Dudíková

Místopředseda KDUČSL Jiří Mihola přednášel v Třebíči

Letos se vyhlášený průvod Tří Krá
lů uskuteční již v sobotu 2.1. 2016 od
10 hodin – tradičně na náměští v Ná
měšti nad Oslavou. Přijďte přivítat
mudrce z východu a poklonit se
Ježíškovi k živým jesličkám.

Akci již podeváté pořádá MO
KDUČSL ve spolupráci s Ná
měšťskou farností jako podporu
Tříkralové sbírce pořádané Charitou.
Kostýmovaný průvod podle vzoru
z Ladových obrázků tradičně do
provází trojici mudrců na koních, na
závěr pak kráčí skupinky Tříkrá
lových koledníků. Prostí lidé přinášejí
obyčejné dary a společně pak u živé
ho Betléma zazpívají Ježíškovi. Počet
návštěvníků stále roste, loni se přišlo
podívat nejméně 300 lidí.

Průvod tří králů

Předseda třebíčské MěO Miroslav
Krupica s Jiřím Miholou v sále okr.
kanceláře KDUČSL v Třebíči.




