NAŠI JUBILANTI
2.4.1944
3.4.1959
15.4.1934
17.4.1944
18.4.1969
22.4.1929
22.4.1969
24.4.1964
10.5.1939
17.5.1954
17.5.1929
20.5.1949
23.5.1924
28.5.1984
28.5.1939
29.5.1969
31.5.1934

Dundová Jiřina
Potůček Bohumil
Brachetková Marie
Růžičková Ludmila
Kalousková Jana
Šibůrková Milada
Krátký Jiří
Hlouch Jiří
Holasová Draha
Čermáková Marie
Nahodilová Marie
Široký Antonín
Chadimová Jarmila
Kračmar Václav
Žáková Bohumila
Drápela Josef
Miková Marie

Valeč u Hrotovic
Hrotovice
Lhánice
Cidlina
Březník
Koněšín
Valeč u Hrotovic
Radkovice u Hrotovic
Lipník u Hrotovic
Moravské Budějovice
Loukovice
Pyšel
Březník
Moravské Budějovice
Dešov
Čechtín
Opatov

Horác č. 43
70
55
80
70
45
85
45
50
75
60
85
65
90
30
75
45
80

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

TROCHA TOHO VESELÍ NA KONEC…

Březen - Duben 2014

občasník pro členy a příznivce
okresní organizace KDU-ČSL Třebíč
DUBEN – JEŠTĚ TAM BUDEM ?
Milé sestry a milí bratři,
Po zimě – nezimě přichází jaro a vše se probouzí k novému životu. Březen máme za námi a
v dubnu prožijeme Velikonoční svátky. Příroda si letos opravdu pospíšila a jívy jsou už
téměř po odkvětu. To jsem zvědav, co si necháme posvětit za obrázek při Květné neděli.
Jsou to prostě fofry, na zahradě práce plno a do toho ještě nějaká politika – kdoví, jestli
vůbec dočtete až do konce…
Známé pořekadlo „Březen - za kamna vlezem, duben – ještě tam budem“, mě
napadlo jako úvodní titul po dnešních poledních zprávách. Sociální demokracie
rozdmýchává opět své (asi jediné) téma – oškubat z církevních restitucí co se dá, pan Babiš
(se svými podřízenými) se připravuje ve velkém stylu na volby ( podle posledních
průzkumů „nezávislých“ agentur veřejného mínění má už skoro 30 % - to se mu vyplatilo
koupit si skoro všechny noviny). Navíc se už asi konečně seznámil i se stavem státního
rozpočtu a vidí, že jinak než zvedat daně to asi zase nepůjde. Takže suma sumárum –
jestliže opravdu nemusíme být ve vládě za každou cenu, jak povídal náš bratr předseda a
máme-li se držet programových priorit, není zas až tak jisté, že si užijeme léto coby koaliční
strana… Jen se bojím toho, aby si za ty první dny nestačili někteří zvyknout na
vypolstrovaná křesla ve svých kancelářích.
Doufejme, že tomu tak není a že i prapodivné zvěsti z koaličních kuloárů se
rozplynou jako dým nad obecně prospěšnou, a všem dobro přinášející zákonodárnou prací!
Požehnané svátky Zmrtvýchvstalého Krista vám všem přeji. Zdař Bůh
Jaroslav Hrubý

převzato ze serveru „Neviditelný pes“
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VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
KANDIDÁTKA KDU-ČSL PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Máme za sebou uskutečnění většiny výročních členských schůzí – tedy tam, kde se daly
očekávat, že se uskuteční. Poslední termíny jsou ještě plánovány na nejbližší dny a my se budeme
na zasedání OV 3.4. zabývat jejich analýzou. Za sebe mohu říci, že kde jsem byl přítomen
(Moravské Budějovice, Náměšť, Jaroměřice, Mohelno, Budišov, Březník, Studenec, …), byla
atmosféra velice tvůrčí a při hodnocení uplynulé činnosti i značně bohatá. Ve většině případů již
mají výbory těchto organizací jasno i o tom, s kým, a s čím půjdou do komunálních voleb. Mnohde
se podařilo oslovit nové kandidáty, nebo se vracejí zpět ti, kteří s námi minule již nekandidovali.
Obeslali jsme také několik místních organizací adresně na členy, abychom zjistili současný stav
organizace, funkčnost její struktury a nyní budeme iniciovat svolání VČS z pozice nadřízeného
orgánu. Musíme prostě přijímat i tato opatření a nemůžeme si dovolit čekat, až se členové domluví
na nějakém termínu. Blíží se termín voleb do Evropského parlamentu a jejich výsledek závisí do
značné míry na aktivitě všech členů naší okresní organizace.

EUROVOLBY

OV KDU-ČSL Třebíč

Prohlášení Komise evropských biskupských konferencí
Ve dnech 23. a 24. května se budou konat volby do Evropského parlamentu. Jejich výsledek
ovlivní legislativu EU na dalších pět let, a bude tak mít zásadní vliv na ty, kdo
v následujících
letech unii povedou. Je důležité, aby se občané EU zapojili do tohoto demokratického procesu a v
dané dny odevzdali svůj hlas. Čím vyšší bude volební účast, tím silnější základ bude pro tuto novou
legislativu položen. Období před volbami nabízí celé evropské společnosti příležitost k debatám nad
klíčovými socioekonomickými otázkami, které budou utvářet EU v následujících letech.
Jako biskupové sdružení v COMECE cítíme povinnost nabídnout voličům v EU pomoc při
formování jejich svědomí a chceme tak učinit tím, že se zaměříme na některé klíčové otázky a
posoudíme je z hlediska sociální nauky katolické církve. Ačkoliv se, v prvé řadě, obracíme k těm
občanům EU, kteří jsou katolíci, přesto doufáme, že naše rady mohou dojít sluchu také u všech lidí
dobré vůle, kterým záleží na úspěchu evropského projektu. Stejně tak doufáme, že náš hlas se
donese i k těm, kdo se ucházejí o mandát v Evropském parlamentu.
Evropská unie se nachází v rozhodujícím okamžiku. Hospodářská krize, kterou v roce 2008
způsobil pád některých bank, společně s rostoucím břemenem veřejného dluhu zvýšila napětí ve
vztazích mezi členskými státy, zpochybnila základní princip solidarity v rámci celé unie, vyvolala
nárůst chudoby mezi velkou částí občanů a také vrhla stín na vyhlídky značné části mladých lidí.
Situace je dramatická a pro mnohé dokonce tragická.
My, katoličtí biskupové, požadujeme, aby evropský projekt nebyl ohrožen, ani zcela opuštěn
kvůli těžkostem způsobeným současnou situací. Je nezbytné, abychom my všichni – politici,
kandidáti i všechny zainteresované strany – konstruktivně přispívali k vytváření budoucnosti
Evropy. Pokud by tento projekt vykolejil, ztratili bychom všichni příliš mnoho.
Proto je nezbytné, abychom my, evropští občané, přistoupili všichni k volebním urnám. My,
biskupové naléháme na to, aby tato volba byla vykonána na základě podnětů informovaného
svědomí.

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jméno
Pavel Svoboda
Michaela Šojdrová
Tomáš Zdechovský
Eduard Hulicius
Marie Jílková
Miroslav Přádka
Jiří Jirsa
Pavel Šustr
Petr Vysloužil
Petr Hladík
Jan Novotný
Zdislava Odstrčilová
Šimon Heller
Ivo Budil

Kraj Pořadí Jméno
STC
Zdenka Kumstýřová
15
Jiří Vencl
ZLN
16
HKR
Tomáš Svoboda
17
PHA
František John
18
Michal Hořínek
PCE
19
MSK
Martina Haverová
20
PHA
Josef Holejšovský
21
VYS
Jan Málek
22
OLM
Fay Adensamová
23
JHM
Vít Ulrych
24
JHM
Václav Němec
25
ZLN
Tomáš Lajkep
26
JHC
Štěpán Matek
27
PLZ
Leo Steiner
28

Kraj
PCE
PCE
PHA
OLM
MSK
PHA
VYS
VYS
PHA
PCE
PHA
VYS
LIB
ULA

DEN KDU-ČSL V JIHLAVĚ
V letošním roce se uskuteční celostátní „DEN KDU-ČSL“ v Jihlavě a to v sobotu 14.6. Na
programu bude kromě tradiční bohoslužby a setkání s našimi čelními představiteli také
komentovaná prohlídka městských naučných tras, pivovaru, nebo beseda o historii města. Dále
bude připraven hudebně-kulturní program a program pro děti.
Protože tato organizačně náročná akce je teprve ve stádiu příprav, podrobnosti o celé akci
přineseme v příštím Horáci. Budete-li mít zájem se akce zúčastnit, přihlaste se co nejdříve naší paní
tajemnici telefonem, nebo mailem. Podle počtu a lokalizace přihlášených můžeme zorganizovat
hromadnou dopravu.

OD KŘÍŽKU – KE KŘÍŽKU UŽ POJEDENÁCTÉ !
Nejen milovníkům jarní přírody, ale i obdivovatelům sakrálních památek (kostelů, kapliček a
křížů), které nás provázejí na našich cestách, je určena tradiční první jarní akce náměšťských
lidovců. Můžete jet na kole, vlakem, nebo jít pěšky, vybrat si z tras 8, 10, 20, nebo 30 kilometrů,
vidět údolí Oslavy, nebo navštívit památník Bible Kralické, prostě povzbudit se na duši a nakonec v
cíli i na těle.
Startujeme tradičně první sobotu po Bílé sobotě, což je letos 26.4. od 8:00 do 11 hodin u kostela na
náměstí v Náměšti. Cíl je jako vždy na farní zahradě, kde je pro vás připraveno občerstvení a pěkný
dárek. Letos se na akci podílejí MO Náměšť, Kralice a Březník.

Zdroj: http://tisk.cirkev.cz/

SETKÁNÍ S KANDIDÁTY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V TŘEBÍČI
Ve čtvrtek dne 10.4. se od 17 hodin můžete setkat s kandidáty do EP v Třebíči a to jednak při
setkání s občany, nebo při následující veřejné besedě, která se uskuteční od 18 hodin v zasedací síni
okresního výboru na Karlově náměstí 38 - vedle knihkupectví Jakuba Demla. Schválená kompletní
kandidátka pro volby do EP má tuto podobu:

ZÁJEZD DO ITÁLIE
Už avizovaný zájezd na zajímavá místa Itálie- ORVIETO, ŘÍM, VATIKÁN, BENÁTKY
pořádaný CK VOMA a doprovázený samotným panem Vondráčkem má ještě několik volných míst.
Kdo by měl zájem o podrobnosti, nalezne je na našich stránkách, nebo na stánkách CK VOMA http://ckvoma.cz/cz/nabidka_zajezdu/italie_rim/hotel/it01.html.
Při oznámení, že se hlásíte jako zájemci přes KDU-ČSL vám bude poskytnuta sleva 300,- Kč.

