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Jede blondýna v autě za náklaďákem.
Když je na semaforu červená, blondýna vystoupí, jde za řidičem a říká: Dobrý den, já jsem Zuzana
a ztrácíte náklad. Řidič mlčí a jede dál.
Na dalším semaforu jde zas blondýna za řidičem a říká: Dobrý den, já jsem Zuzana a ztrácíte
náklad. Naskočí zelená a řidič jede dál.
Na třetím semaforu, kde je zase červená blondýna zastaví a jde za řidičem: Dobrý den, já jsem
Zuzana a ztrácíte náklad. Řidič už to nevydrží a říká: Dobrý den, já jsem Karel. Je zima. Sypu.
( Omlouvám se plavovláskám, stát se to může komukoli, že…) J.H.

NAŠI JUBILANTI
12.12.1968
18.12.1943
18.12.1938
18.12.1943
20.12.1923
22.12.1923
22.12.1938
23.12.1938
28.12.1928
29.12.1933
30.12.1943
1.1.1939
3.1.1959
5.1.1939
9.1.1944
9.1.1929
11.1.1934
13.1.1934
15.1.1924
16.1.1929
17.1.1964
17.1.1939
22.1.1944
23.1.1969
25.1.1939
26.1.1934
27.1.1944
28.1.1974

Pruška Pavel
Kovaříková Marie
Chládek Miroslav
Nováková Františka
Vlková Marie
Holubová Božena
Burian František
Zittová Eva
Dufková Jiřina
Nemeškal Antonín
Jičínský František
Škorpíková Marie
Kračmarová Alena
Školařová Bohumíra
Bednářová Jaroslava
Chalupová Františka
Malach Jaroslav
Kratochvílová Alena
Chloupková Božena
Chromá Marie
Dohnalová Marie
Nahodilová Jarmila
Čechová Ivana, MVDr.
Karasová Jana
Vlašínová Marie
Horká Milada
Musilová Ludmila
Jakešová Michaela
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NA KONCI ROKU 2013

Krásné Vánoce,
radost, klid a pohodu
v kruhu svých blízkých,
jakož i úspěšný vstup
do nového roku všem
vinšuje
OV KDU-ČSL Třebíč

Milé sestry a milí bratři, končíme další společný rok.
Když jsem začal psát toto číslo, předčítal jsem si úvodník z loňského roku. A mohl bych jej klidně
pouze zkopírovat, protože oba roky - 2012 a 2013 si byly v mnohém podobné. Rok to byl opět
náročný, vše nedopadlo tak jak bychom si představovali, ale celkově můžeme být spokojení. Příští
rok je volební opět. Tentokrát se jedná o komunální volby, a to bude teprve to pravé zrcadlo,
abychom uviděli reálný stav lidové strany. Kde se podaří sestavit kandidátky a uspět, kde to bude
drhnout a kde zvítězí pohodlnost nad snahou něco v naší společnosti posunout dál? Kampaň za vás
nikdo v Praze, Jihlavě, nebo Třebíči neudělá, o tom si budete rozhodovat sami ve svých obcích. My
se vám budeme snažit všemožně pomáhat, ale přijít na to, co ve vaší obci „zabere“ – to je na vás….
Jak probudit členskou základnu, povzbudit předsedy MO, jak pomoci při sestavování
kandidátek a předvolební agitací? To nejsou jen otázky pro členy okresního výboru. To je téma pro
vás – pro všechny. A můžete začít hned svoláním VČS ve vašich obcích – do konce února bychom
je chtěli mít všechny hotové a jako téma si určitě můžete vzít sestavení kandidátky v obci.
Bratři a sestry, blíží se Vánoce a Nový rok. Jsou to okamžiky, kdy se více zamýšlíme,
zklidníme krok a díváme se dopředu i zpět po časové ose. Věřím, že většina z vás se má za čím
ohlídnout a na co se těšit. Vzpomeňme také na ty, kteří letos naše řady opustili, na jejich blízké a
přátele. Mějme také na paměti, že nevíme dne, ani hodiny a s tímto do každého konání v novém
roce vstupujme. Považujme si toho, že se můžeme scházet, tvořit, ovlivňovat dění kolem sebe,
působit na ostatní a pracovat pro společné dobro…
Přeji vám tedy všem pěkný Advent, požehnané Svátky a hodně zdraví, radosti a elánu do
roku 2014. Těším se na setkání s vámi se všemi, třeba u vás na VČS ( do konce února ! ).
Zdař Bůh
Jaroslav Hrubý

KŘESŤANÉ A POLITIKA
Vybízím, ať se konají modlitby za všecky, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný,
a aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. (srov. 1 Tim 2,1-8)

Křesťanství přežilo nejroztodivnější politické systémy
Základním posláním křesťanů je přinášet dobrou zprávu o Boží lásce všem lidem všech dob a do
každého kouta světa. Důležité pro společenství křesťanů - církev vždy bylo, je a bude, aby se
nezabydlela v žádné epoše, aby byla otevřená stále pro všechny. Křesťané jsou zastoupeni ve všech
vrstvách společnosti: učí na univerzitách, ale žijí i jako domorodci v pralesech, jsou to lidé bohatí
i chudí. Za dva tisíce let prošli nejrůznějšími režimy. V mnohých byli pronásledováni a
vytěsňováni. Vždy byli ale spolutvůrci společnosti. Někdy bohužel propadli i pokušení moci a
snažili se druhým svůj pohled diktovat. Vždy, když křesťané začali spoléhat jen na svou moc a sílu,
nebo se příliš propojili s nějakým aktuálním mocenským systémem, začalo křesťanství upadat.
Naopak rozkvétalo a přinášelo užitek, když se obracelo k Bohu.

Jak se mají křesťané stavět k politice a jak se do ní mají zapojovat?
Konkrétní otázka tedy zní: „Jak se dnes křesťané mají v politice orientovat a jak se k ní mají
stavět?“ Částečnou odpovědí by mohl být životní osud jednoho z prvních křesťanů: apoštola Pavla.
Pavel, původním jménem Šavel byl původně člověkem, který krutě pronásledoval nově vznikající
církev v Jeruzalémě. Byl dokonce přítomen první veřejné popravě – ukamenování jáhna Štěpána
(Sk 7,54-60). A možná že právě tato událost, která mnohé křesťany naplnila smutkem, byla pro
Pavlovu budoucnost rozhodující. Štěpán totiž těsně před svou krutou smrtí všem aktérům popravy
odpustil a modlil se za ně. Tedy neproklínal je, neurážel je, nenadával jim a nezoufal si. Dělal ale
pravý opak ve smyslu Kristových slov: „žehnejte a neproklínejte“ a „modlete se za své
nepřátele“… Odpuštění je prostředkem, který osvobozuje z pout nenávisti a zášti. Možná právě v
této události je tedy výzva i pro nás tváří v tvář bezmoci vůči politické situaci v naší zemi:
nenadávat, neurážet, neodsuzovat a nezlořečit. Ale trvale ve svém srdci odpouštět, žehnat,
přimlouvat se a být citlivými na Boží volání, kam Bůh volá právě nás, kde je naše místo a poslání.
Nemusíme hned předpokládat, že se z našich politiků stanou apoštolové, ale zcela jistě se něco
pohne. Minimálně v nás samých. A to není málo. Protože neexistují „malé role“ v životě. Lékem na
stav společnosti totiž nejsou „velcí lidé“, ale velký zástup lidí „malých“, kteří přijímají své vlastní
povolání, své poslání a kteří jsou každý na své úrovni, na svém místě.

Křesťanův politický postoj by se dal shrnout do těchto bodů:





Odpouštět (i těm, kdo společnosti škodí) a neživit v srdci nenávist, ale zastávat se pravdy,
práva a spravedlnosti
Žehnat a vytrvale se přimlouvat i za nepřátele (nenadávat a neproklínat)
Být ve spojení s Kristem, který dává sílu
Hledat a přijmout své vlastní poslání a svou vlastní (i malou) roli v rodině, společnosti,
církvi, politice…

Modleme se za naše politiky
Všemohoucí, věčný Bože, lidská srdce i životy nás všech jsou ve tvých rukou;
veď všechny, kdo jsou odpovědni za naši společnost a stát, aby hájili svobodu svědomí a
všechna lidská práva, aby prosazovali spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj naší vlasti.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista. Amen
převzato z www.vira.cz

Z TISKU A Z „TĹAČE“
Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se dnes (27.11.) stal místopředsedou
Poslanecké sněmovny. Podporu mu ve volbě vyjádřilo celkem 133 poslanců
a poslankyň.
Bělobrádek, který byl zvolen již v prvním kole, k tomu uvedl: „Především
chci poděkovat všem kolegům za vyjádřenou důvěru. Jsem rád, že se naplnila
dohoda, kterou jsme uzavřeli s ČSSD a hnutím ANO. Chci zdůraznit, že své
zvolení vnímám jako velký závazek.“ K otázce kumulace funkcí dále uvedl:
„Dám pozici šéfa klubu k dispozici a poslanecká frakce KDU-ČSL následně
rozhodne.“ ( Předsedou klubu se stal Marian Jurečka, místopředsedou Jan
Bartošek – pozn. Red.)

Schwarzenberg přirovnal současnou krizi k době před nástupem Hitlera
Zatímco ve Sněmovně se na čtyři posty místopředsedů tlačilo šest kandidátů, na druhém konci
Prahy běžela hlubší a závažnější politická debata. V hotelu Corinthia měli přednášku "Krize
parlamentarismu" slovenská expremiérka Iveta Radičová, nyní univerzitní profesorka, a předseda
TOP 09 Karel Schwarzenberg. Téma bylo jasné: proč lidé volí extremisty jako naposledy na
Slovensku neonacistu Mariana Kotlebu, populisty (několikrát během diskuze padlo výslovně jméno
Tomio Okamury) a proč Česko i Slovensko čelí prakticky nepřetržité politické krizi. Karel
Schwarzenberg se odvážil dokonce do úvahy, že v Česku jsou jen dvě tradiční politické strany
založené na idejích, paradoxně KSČM a KDU-ČSL."Ty ostatní nejsou strany v pravém slova
smyslu, ale družiny, jako knížecí družiny Klause, Zemana, Babiše," řekl Schwarzenberg. Poté se
předseda TOP 09 pustil do srovnávání současnosti s nástupem nacismu v 30. letech. "Vítězství stran
s nejasným program a silnými osobnostmi nevěstí nic dobrého. Populisté vyhrávají v dobách
hospodářské krize. Vyhrávali v 30. letech. Ti naši se jim nerovnají, ale určitá paralela tu je," řekl
Schwarzenberg.
Volme řešení, ne osoby
Radičová zase volala po lepších úřednících, se kterými si politici nebudou moci dělat, co chtějí. V
Česku tuto snahu ztělesňuje nový služební zákon, který čeká na přijetí. Jasné pak bylo varování
před stranami, které u nichž si "volič vybírá osobu, a ne řešení, a pak se diví, jaké řešení nabízí," jak
řekla doslova Radičová. Poté jmenovala i ona některé poruchy současné politiky v Česku i na
Slovensku: "Výklad ústavy podle vlastního názoru a toho jak se probudím a v jakém stavu se
probudím," narážela zjevně na Miloše Zemana Radičová.
27. listopadu 2013
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/prednaska-krize-parlamentarismu-d44-/domaci.aspx?c=A131127_220341_domaci_neh

JEDNÁNÍ OV
V pondělí 4.11.2013 se uskutečnilo jednání okresního výboru v Třebíči,
na kterém byla zhodnocena volební kampaň a výsledky voleb. Okresní
výbor poděkoval voličům za získané hlasy ve volbách a kandidátům,
členům a příznivcům za práci v kampani. K poděkování se také připojil
lídr kandidátky do PS Josef Herbrych, který zároveň podal přihlášku ke
členství v KDU-ČSL místní organizaci v Rokytnici nad Rokytnou. Na
jednání také přijal pozvání nově zvolený poslanec za KDU-ČSL MUDr.
Vít Kaňkovský, který přednesl informaci z prvního jednání
poslaneckého klubu a také informoval o vývoji povolebních jednání.

