Vážené sestry a bratři, vážení přátelé.

Jsem rád, že vás mohu oslovit v tomto předvánočním čase v adventu. Advent
je vždy časem těšení. Vycházelo to z pocitu, že je na cestě něco velikého a
krásného, samotný vrchol celého roku. Blížící se svátky vánoční dávají možnost
nejen zažít opravdovou radost, ale i čas k zamyšlení nad uplynulým rokem.
Nechci hodnotit politické události, ale jistě mnohého z nás nenechaly v klidu
události kolem oslavy svátku 28. října a 17. listopadu a následně návštěvy
Dalajlámy a přijetí ministrem kultury Danielem Hermanem. Hlavní myšlenka
uvedených svátků jakoby byla opomenuta. Rok 2016 však byl také rokem Božího
milosrdenství. Papež František jej uzavřel 20. listopadu. Stačili jsme zvážit smysl
tohoto dobra, které bylo takto celému světu nabídnuto, využili jsme jej k nesení,
pokoje, míru, odpuštění do našich rodin a do míst kde jsme v osobním životě
postaveni? Nebo jsme ani nevěděli, co má za účel Svatá Brána Božího
milosrdenství? Na tuto otázku si dejme odpověď každý sám
Vánoce a blížící se nový rok nám dávají také příležitost plánovat věci příští.
Až budete postaveni před velký problém a budete jej nuceni řešit, odpovězte si
na otázku „Víš jak se jí slon – odpověď- po kouskách. Proto i vy řešte problémy
po kouskách, z rozmyslem, rozvahou a klidem. A tak můžeme vstoupit do
Nového roku s optimizmem, s Božím požehnáním a se slovy svatého papeže
Jana Pavla II – Nebojte se.
Milí přátelé, bratři a sestry.
Přijměte srdečné poděkování za vaši veškerou činnost pro naši organizaci a tím
pro společnost. Děkuji členům zastupitelstva města, rady města. Děkuji členům
výborů a komisí rady a zastupitelstva města. Děkuji členům výboru MěO KDU
ČSL v Příboře a děkuji členům a příznivcům naší organizace za pomoc a přízeň,
která je nám projevována. Prosím, abyste tuto přízeň projevovali i nadále.
Přeji Vám radostné, požehnané a pokojné prožití vánočních svátků. Ať ve
Vašich rodinách vládne láska, štěstí a opravdová radost z narozeného Spasitele.
Do nového roku přeji zdraví, štěstí, pokoj, mír a Boží požehnání.
Jan Monsport, předseda MěO KDU – ČSL v Příbor

Milí přátelé, vážení bratři a sestry.

Volby do krajského zastupitelstva, které se konaly v měsíci říjnu 2016, byly
pro KDU´-ČSL velmi úspěšné. Přijměte poděkování za vaše hlasy ve prospěch
našich kandidátů. Členkou krajského zastupitelstva se stala i členka MěO KDUČSL v Příboře a místostarostka města Příbora ing. Dana Forišková, Ph.D.
Blahopřejeme ji ke zvolení a přejeme v nové funkci hodně úspěchů.
Krajský tajemním br. Jiří Navrátil se stal náměstkem hejtmana se starostí o
sociální záležitosti. Bratr Lukáš Curylo byl zvolen prvním náměstkem hejtmana
se starostí o kulturu a památky. Zvoleným členům krajského zastupitelstva
blahopřejeme.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor

Zprávy z jednání výborů a komisí Rady a Zastupitelstva města
Komise pro občanské záležitosti:

Uplynulé období bylo pro komisi velice náročné, proběhla společná setkání
jubilantů, kteří oslaví v letošním roce 70 nebo 75 let. Jak to vypadalo, je možné
shlédnout v městském zpravodajství a přečíst si podrobně měsíčníku města.
Také proběhlo setkání a poděkování zasloužilým dárcům krve.
Jsem také velmi ráda, že jsme mohli společně oslavit krásné výročí stých
narozenin nejstarší občanky města i nejstarší členky MěO KDU-ČSL.
Pracovníci domova připravili milé společné setkání, kterého se účastnili a přišli
oslavenkyni zároveň popřát starosta města ing. Bohuslav Majer, místostarostka
Ing. Dana Forišková, náměstek hejtmana Jiří Navrátil, členky komise pro
občanské záležitosti i zaměstnanci domova.
Před vánočními svátky ještě členky komise společně s paní místostarostkou
navštíví obyvatele domova pro seniory a dětského domova s malým dárkem a
vánočním přáním.
Dovolte mi, popřát Vám krásné, radostné a pokojné prožití vánočních
svátků a otevřené srdce do každého dne nového roku 2017 Vám i všem Vašim
blízkým.
Marie Monsportová

Přijměte přání od členů Zastupitelstva města Příbora:
Vážené sestry, vážení bratři, přeji Vám hodně zdraví neboť je vzácné,
hodně štěstí, neboť je krásné, hodně lásky, neboť je jí málo a všechno další, co
by za to stálo. Požehnané a krásné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších
a hlavně v klidu a do nadcházejícího roku 2017 zdraví, štěstí, pohodu a boží
požehnání Vám všem přeje
Dana Forišková, místostarostka města
Vážení a milí spoluobčané, dovolím si ocitovat odpověď na otázku: „Co

jsou vánoce?“ Vánoce jsou zvláštním a mimořádným svátkem, V bezbranném
dítěti, plačícím v jeslích, nám milující Bůh ukazuje plnost své milosti a lásky.
Bůh se v Ježíši Kristu sklání k člověku, aby mu vrátil důstojnost s hluboký
smysl života. Přichází, aby přemohl zlo a hřích a ukázal lidem cestu k novému
životu, naplněnému vděčností, radostí a pokojem. Přichází dát nadějí každému
na této zemi, i tomu, kdo je zmítán pochybnostmi, nejistotou a malomyslností.
Přichází, aby obvázal rány života, utišil bolesti a uzdravil naše tělo i duši. Dává
lidem naději na věčný život v nebi, v Božím království lásky a pokoje. Přináší to
nejdůležitější – spasení.
Ano, to jsou vánoce a já Vám přeji, ať si je užijete s láskou a pokojem.
Ivana Žárská – radní města

Vážení a milí spoluobčané, čas nás opět posunul ke dveřím nejkrásnějšího
období roku a to jsou Vánoční svátky. Vůně jehličí, světla svíček, dárky a
cukroví, to vše patří k Vánocům stejně jako sváteční atmosféra v rodinném
kruhu. Vánoční koledy nás ukolébávají svým klidem a naplňují duši pokorou,
vzájemnou úctou a láskou.
Dovolte mi, abych Vám popřál z celého srdce krásné, veselé a požehnané
Vánoční svátky plné radosti, lásky a domácí pohody v kruhu Vašich nejbližších.
A do nového roku Vám z celého srdce přeji hodně štěstí, zdraví, pohody a Boží
požehnání.
Martin Monsport

Plán práce MěO KDU-ČSL Příbor na 1. pololetí 2017

Schůze výboru se konají každé třetí úterý v měsíci: 17. 1. 2017; 21. 2. 2017; 21. 3.
2017; 18. 4. 2017; 16. 5. 2017; 20. 6. 2017. Výroční členská schůze 23. 1. 2017.
Svátek matek v sobotu 13. května 2017.
Lubomír Štůsek jednatel MěO KDU-ČSL Příbor

Z kulturní činnosti:

V sobotu 4. 2. 2017 připravujeme společenský ples, v Kulturním domě v
Příboře. Začátek v 19.00 hod. vstupné 80,-Kč, cena večeře 100,-kč. K tanci a
poslechu hraje skupina YPSILON. Předtančení předvede p. Jan Tylich se svou
taneční partnerkou. Jako vždy bude připraveno bohaté občerstven a hra o
slosovatelné ceny. Předprodej vstupenek bude zajištěn u p. Štůskové na ulici
Tyršové 243, nebo na telefonu 736 764 744. Bližší informace budou zveřejněny v
měsíčníku 12.2016, 01.2017 a na plakátech. Na hojnou účast se těší pořadatelé!
Ludmila Štůsková, místopředseda MěO KDU-ČSL Příbor

V období ledna až března 2017 oslaví své životní jubileum naše členky
Alžběta Solanská
Josefa Vašková.
Do dalších let jim přejeme hojnost zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a Božího
požehnání.
Výbor MěO KDU-ČSL Příbor

Požehnané vánoční svátky, milost a pokoj od narozeného Spasitele do
každého dne nového roku přeje Vám i Vašim blízkým Výbor MěO KDU-ČSL
v Příboře.
Zpravodaj MěO KDU-ČSL Příbor vydává výbor MěO KDU-ČSL Příbor pro vlastní potřebu,
http://www.pribor.kdu.cz. Zodpovědná osoba Jan Monsport. Náklad 60 výtisků, neprodejné.
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