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Jako každoročně zveme všechny předsedy MO, členy OV, MO, starosty a příznivce 
na adventní setkání, které je neformálním setkáním s možností vzájemného 
posílení, předání si radostí a starostí v každodenní práci pro KDU-ČSL i otevřením 
témat, na která v průběhu roku není vhodná chvíle. Sváteční atmosféra a drobné 
občerstvení čeká ve čtvrtek 12.12.2013 od 17 hodin v naší zasedací síni v Třebíči. 
Pokusíme se zajistit vzácné hosty jak ze stranického vedení, tak z oblasti duchovní. 
Sledujte informace na webových stránkách. Prosíme o přihlášení účastníků do 
1.12., abychom mohli v případě velkého zájmu zajistit větší sál. Děkujeme.  
 
 
 
Upozorňujeme, že na sklonku roku je třeba opět uspořádat VČS ve svých MO. Jako 
povinný bod programu zařaďte přípravu komunálních voleb. Bylo by dobré, 
kdybyste jisté kandidáty už na tyto VČS pozvali. VČS bychom chtěli mít ve všech 
MO ukončené již do konce února. Výše členského příspěvku bude ponechána opět 
na 150,- Kč. Za každý další dobrovolný příspěvek na činnost okresní kanceláře 
navíc budeme velice vděčni. 
 
 
 
 

3.11.1963 Janatová Jana Třebíč 50 22.11.1968 Simandlová Věra Jiratice 45 

4.11.1933 Svoboda Stanislav Jaroměřice n. R. 80 23.11.1938 Doležalová Růžena Okrašovice 75 

5.11.1923 Doležal František Okrašovice 90 24.11.1968 Jaša František Rudíkov 45 

6.11.1938 Vrbková Věra Bítovánky 75 24.11.1948 Peří Josef Jemnice 65 

7.11.1958 Hodějovský Ladislav, MUDr. Třebíč 55 25.11.1943 Šubert Bohumír Trnava 70 

8.11.1963 Kovář Bohumil Slavětice 50 26.11.1973 Hadraba Stanislav Hrotovice 40 

9.11.1973 Veleba Martin, Ing. Blatnice 40 30.11.1943 Velebová Marie Chlístov 70 

13.11.1943 Kabelková Marie Jakubov 70 30.11.1933 Vodová Marie Chlum 80 

17.11.1958 Večeřová Marie Jaroměřice n.R. 55     

        
        

 
Všem jmenovaným p řejeme k jejich životnímu výro čí hojnost Božího 

požehnání, zdraví, radost a lásku nejbližších. 
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Vážené sestry a milí bratři, 
 
po dvouměsíční kampani jsme se dočkali rozhodnutí 
voličů České republiky (Čechije ??? �) o tom, jak by si 
představovali další směřování naší vlasti. Pohled na 
výsledky může v každém z nás vyvolat různé pocity. Asi 
se však shodneme na tom, že převažují ty negativnější.  
Pokud si zkusíme zvýraznit pozitiva volebního výsledku, pak třeba tato: 

1. Národ ještě zcela nezanevřel na to, že může něco ve volbách rozhodnout a 
přišel k urnám, aby ukázal, že je nespokojen.  

2. 6,78 % volících naznalo, že křesťansko - demokratický proud má své místo na 
české politické scéně. 

3. Strany přátel (dvou) prezidentů nedostaly ani tolik, aby se jim muselo ze 
státního něco platit. 

4. Volby rozšířily českou politiku o nové strany 
Podíváme-li se na negativa, nabídka je pestřejší: 

1. Volby rozšířily českou politiku o nové strany bez programu 
2. Vyhrály protestní hlasy – proti všemu, co tady od roku 1989 bylo 
3. Není jednoho výraznějšího vítěze (je mnoho malých vítězů, kteří ale spolu 

nechtějí mluvit) 
4. Protože se někteří z těch, kteří získali hodně hlasů, zalekli zodpovědnosti za 
řízení země, není možné slepit smysluplnou vládu 

5. Pokud ano, reálně hrozí, že do ní budeme nějak namočeni a přitom nic 
neprosadíme – což by asi byl náš konec (…lidovci jdou vždycky s každým…) 

6. Blížíme se možná k dalším předčasným volbám   
Aby těch horších zpráv nebylo málo, tak ČSSD se den po volbách sebezavraždila, 
někteří naši činovníci už vypočítávají křesla na ministerstvech pro své věrné a 
zdravotnictví už dýchá z posledních sil. Zbývá víra v to, že Duch Svatý osvítí naši 
vlast a najde se nějaké překlenující řešení, které ukončí samozvanou vládu 
„Zemanových přátel“ v demisi a umožní občanům naší země důstojný život alespoň 
do těch dalších předčasných voleb 

Zdař Bůh                                           okresní předseda  Ing. Jaroslav Hrubý 
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Zase nám to na Třebíčsku nevyšlo …☺. A to jsme byli tak blízko … 
Tentokrát to však nebylo až tak nějakou interní antikampaní, ale prostě proto, že náš 
zvolený poslanec MUDr. Vít Kaňkovský je prostě v celém kraji známější – právem, 
vždyť nás tak úspěšně vedl do krajských voleb!. Každopádně to bylo demokratické 
rozhodnutí našich příznivců napříč krajem a nám zbývá pouze posoudit ve svém 
svědomí, jestli jsme všichni udělali vše pro to, aby zvítězil náš lídr. 
Co bych chtěl nejvíce ocenit, je skutečnost, s jakou pokorou a kolegiální 
(kamarádskou) férovostí Josef Herbrych přijal svou těsnou porážku a dokázal se (v 
pro něj jistě tak nejednoduché situaci) vypořádat se ztrátou poslaneckého mandátu. 
Ukázal tím všem, jak silnou osobností je, a povýšil svůj kredit zase o řád výš. 
S Vítem Kaňkovským si prožili společně už druhou kampaň a určitě ne poslední. 
Proto si tak cením jeho vyjádření, že bylo ctí spolupracovat na úspěchu naší 
kandidátky a že hodlá i nadále být aktivním pomocníkem lidovců - ne pouze jako 
nestraník, ale jako řádný člen MO Rokytnice nad Rokytnou!  
Výsledek, na který můžeme být právem pyšní, je nejen výsledkem Josefa 
Herbrycha, ale také ostatních kandidátů – Tomáše Preiningera, Marie Dudíkové i 
Miroslava Krupici. Velkou měrou se o volební výsledek zasloužil designér Štěpán 
Komárek a tajemnice Veronika Krupicová. V neposlední řadě je třeba připomenout 
i členy OV – alespoň tedy tu většinu, která se aktivně zapojovala do rozvážení 
materiálů a lepení plakátů. A také ty, kteří tyto materiály přebírali a posílali dál – ať 
už předsedové MO, nebo jiní dobrovolníci, kteří při kampani pomáhali. 
Nakonec patří poděkovat všem členům, příznivcům a voličům, kteří se rozhodli pro 
úspěch naší strany věnovat své úsilí a svůj hlas. Teď je na nás, jak s touto důvěrou 
naložíme. Neusněme na vavřínech, jsou příliš křehké. Využijme nadšení a radosti 
k tomu, abychom posílili naše řady, naše sebevědomí a společné úsilí.  
 

 
 

VTIP 

PREFERENČNÍ HLASY 
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Jistě mi dáte za pravdu, že letošní nástup podzimu byl pro nás vším možným, jen ne 
časem poklidného rozjímání. Avšak ani letošní předvolební klání nezatlačilo do 
pozadí dny usebrání a vzpomínek. Mrazivá rána a mlžné dny nenechají nikoho na 
pochybách, že přišel listopad a na jeho prahu dva významné svátky:  Slavnost všech 
svatých a Památka zemřelých. 
Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského 
Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a 
všem svatým mučedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském Východě se 
slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v 
Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. 
listopadu. Datum 1. listopadu se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den 
nový rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví 
pravidelně od 9. století.  Tento svátek předcházející dušičkám je tak vzpomínkou na 
zemřelé, kteří již vstoupili do „nebe“, tedy do stavu svrchovaného a konečného 
štěstí ve společenství s Bohem. „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk 
nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)  
Památka zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, 
kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do svrchovaného společenství s 
Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské 
tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Po stanovení slavnosti Všech 
svatých na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující 
den. Památka všech věrných zemřelých se v křesťanském světě slaví od 10. století. 
V roce 998 ji zavedl benediktýnský opat Odillo ve francouzském klášteře Cluny. 
Od 13. století se její slavení rozšířilo do 18 dalších evropských zemí. V Římě 
zdomácněl svátek až ve 14. století. V tento den se v některých křesťanských zemích 
konali tři mše za zemřelé, tento zvyk v polovině 18. století potvrdil papež Benedikt 
XIV. a určil jej pro kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. Od roku 
1915, kdy v tehdy zuřící první světové válce zahynulo veliké množství lidí, se z 
podnětu papeže Benedikta XV. tato podoba slavení rozšířila po celé 
římskokatolické církvi. Je to období, kdy lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a 
hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem 
života, a modlí se za mrtvé. Dokonce i v dnešní uspěchané době se stále devět z 
deseti Čechů domnívá, že den oficiální vzpomínky na zesnulé je pro nás stále ještě 
důležitý a patří i do současné moderní společnosti. V minulosti se v některých vsích 
na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“, jímž se 
obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé.  
            Marie Dudíková 
 
 

DUŠIČKOVÉ ROZJÍMÁNÍ 


