
Prožívání popelečního požehnání...

Na Popeleční středu se po evangeliu žehná
popel a přítomným se jím dělá na čele znamení
kříže. Popel symbolizuje obrácení. Má nám
připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak
zní stará formule při udělování popelce. 

Popele se dříve užívalo i jako čisticího
prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom
vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji jako
čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí důkladně
pročistit všechno, co se za celý rok proplížilo do
našeho srdce a poskvrnilo je. 

Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která
zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na
vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a
umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní
pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky
zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje
k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde
o radikální rozchod s hříchem, což znamená
odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého
života k Bohu. 

Toto obrácení ovšem není výsledkem jen
jakési "duchovní gymnastiky", ale je především

působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Když objevíme
velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem.

Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle
potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: modlitba, odříkání – “půst“
a “almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my. Vedle
klasických forem se současné době se v řadě zemí rozšiřuje např. "ekologický půst" - omezení
zbytečných jízd autem apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na
zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i
ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.

(převzato)

Bohoslužby v březnu 2014

So 1. 3. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 2. 3. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

St 5. 3. 2014   8:00 Matka Boží
Popeleční středa 18:00 Jména Ježíš

So 8. 3. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 9. 3. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So 15. 3. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 16. 3. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

St 19. 3. 2014   8:00 Matka Boží
 sv. Josef 18:00 Jména Ježíš

So 22. 3. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 23. 3. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

Út 25. 3. 2014   8:00 Matka Boží
Zvěstování Páně 18:00 Jména Ježíš

So 29. 3. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 30. 3. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

Vezmi a čti

Gn 2,7-9; 3,1-7; Řím 5,12-19; Mt 4,1-11 
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od

ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec
vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: “Jsi-li syn Boží, řekni,
ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: “Je
psáno: ‚Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které
vychází z Božích úst.‘“ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého

města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: “Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ‚Svým
andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.‘“ Ježíš mu
odpověděl: “Také je psáno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘“. Zase ho vzal ďábel s sebou na
velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: “To všecko ti dám,
jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: “Odejdi, satane! Neboť je psáno: ‚Pánu,
svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.‘“ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a
sloužili mu.
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Tři ze čtyř evangelistů nám podávají zprávu o tom, že byl Pán pokoušen. Marek velice stručně
poznamenává, že po křtu v Jordánu vyvedl Duch svatý Ježíše na poušť a satan ho tam pokoušel.
Matouš a Lukáš popisují tři archetypální pokušení, jež ohrožují také náš proces utváření osobnosti. 

Je na nich zřetelně vidět, že Ježíš poznal ohrožení, do kterého jej uváděla jeho úloha potulného
kazatele. Každého úkolu lze zneužít. V čím vyšším postavení se člověk ve své spiritualitě a úkolu
ocitne, tím hlouběji může klesnout. Čím je kdo oblíbenější, tím více mu hrozí, že ho jeho fanouškové
pohltí, a zabrání mu tak žít podle toho, co vnímá v hloubi svého nitra. Ježíš dopodrobna prozkoumal
rizika svého poslání – dopřál si k tomu čtyřicet dní. Byl to čas zápasu, v němž uzrál, a po jeho
skončení byl schopen čelit svému úkolu, aniž by jej zkreslil egoistickými záměry. 

První pokušení se přihlásí o slovo v okamžiku, kdy Kristus po čtyřicetidenním postu vyhladoví.
Ďábel mu řekl: Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb (Lk 4,3). Takové pokušení
svádí člověka ke konzumaci všeho, co se namane: všechno má sloužit jedině k utišení mého hladu.
Nepomáhám druhým proto, že jsou pro mne důležití, ale proto, že si přeji jejich náklonnost. Hodně
dávám, protože hodně potřebuji. Někteří lidé proměňují všechny kameny v chleby. Proměňují svou
práci, úspěchy, majetek i lidi ve svém okolí v uznání, slávu, sex nebo lásku jen proto, aby tak nasytili
své potřeby. Ježíš ale tomuto pokušení nepodlehne. Nevyužívá druhých pro sebe, ale prokazuje jim
svou náklonnost, protože je to k jejich prospěchu. Překonává pokušení tím, že poukáže k jiné potravě:
“Člověk nebude živ jenom chlebem“ (Lk 4,4). Žije z Boha a z jeho slova. Mám-li svůj základ v Bohu,
mohu mnoho dávat, aniž bych mnoho žádal. Mohu dávat, protože mám – tryská ve mně Boží pramen. 

Jako druhé pokušení uvádí Lukáš moc: Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž
mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé (Lk 4,6n). Jde o
zásadní pokušení, které zná dobře každý člověk: o snahu mít nad druhým moc. Každý z nás zná
velice dobře svou bezmoc. Cítíme se bezmocní ve vztahu k mnoha druhým lidem, k vlastním chybám
a slabostem, k řešení četných konfliktů. Moc – to je zaslíbení, že budu mít všechno pevně v rukou, že
už se nikdy neprojevím jako slabý, že druhé přitlačím k zemi, abych mohl věřit ve vlastní velikost.
Tyto hrátky moci známe sami až příliš dobře. Víme přesně, na kterém místě druhého zasáhnout. Tam,
kde urazíme a zraníme, tam druhé ovládáme; tato moc je však destruktivní, protože se zakládá na
skutečnosti, že se klaníme ďáblu. Sloužíme tedy modle a mylně se domníváme, že máme všechno v
rukou. Ve skutečnosti jsme však mocí posedlí – to ona vládne nám. 

Thomas Mann to poutavě popsal ve svém románu Doktor Faust. Německý hudebník Adrian
Leverkühn uzavře smlouvu s ďáblem, že se z něho stane geniální skladatel. Svou budoucí genialitu si
však koupí za cenu lásky: té se ve svém životě musí zcela zříci. Kdo se upíše moci, ztrácí schopnost
milovat. Jeho život je prázdný a studený. Vytratí se z něj teplo, protože to dokáže přinést jedině
láska. 

Třetí pokušení útočí na Boží obraz. Satan svádí Ježíše k tomu, aby demonstroval své Boží
synovství na veřejnosti tím, že se vrhne z chrámové římsy dolů. Boží andělé ho přece ponesou! Toto
pokušení nejhůře ohrožuje člověka žijícího duchovním životem, protože ho svádí, aby své duchovní
síly zneužil v tom smyslu, že se začne pokládat za někoho mimořádného a také to začne projevovat
navenek. Takový jedinec má často za sebou skutečné duchovní zkušenosti, ale pak se jednou začne
vyjadřovat a chovat tak, jako by byl Pán Bůh sám. Na mnohé udělá tak hluboký dojem, takže se od
něho téměř nemohou odpoutat. Ježíš toto pokušení odmítne. Ví velice dobře, že je Božím Synem.
Zároveň je ale zcela člověkem a jako člověk se chce s lidmi setkávat, aby jim vyprávěl o Bohu, aniž
by si chtěl sám přihřát svou polívčičku slávy. Nechce strhávat pozornost na sebe, ale zvěstovat Boží
slovo. Vyhýbá se pokušení duchovního zneužití, kterému dnes podléhá tolik novodobých guru: ti
slibují svým následovníkům duchovní zkušenosti, ovšem za cenu bezpodmínečné poslušnosti. 

Na Ježíšovi mě uchvacuje skutečnost, že zná tato lidská pokušení, protože je zakusil na vlastní
kůži, ale nepodlehl jim. Jako pokoušený je mi velice blízký. Vím, že mě chápe. Existují svody, které
nás tříbí. Také pouštní otec Antonín zakusil v egyptské poušti, že pokušení jsou jako bouře, která nutí
strom zapouštět kořeny do větší hloubky. Existují však i taková pokušení, která znamenají nebezpečí
pro naše lidství. Jsou to ona zmíněná tři typická ohrožení, nad kterými Ježíš v poušti zvítězil. 

Rozeznáváme v sobě tato tři základní pokušení? Které z nich je nejsilnější? Snažíme se také
někdy využít ve svůj prospěch čehokoli – lidí, práce, stvoření i Boha? 

Kde nás nezdravě fascinuje moc? Rozlišujeme v sobě mocenské hry, jimiž zaháníme druhé do
úzkých, jen abychom sami získali na důležitosti? 

Nejnebezpečnějším pokušením je snaha využít pro sebe samého Boha. Jak jsme na tom v tomto
ohledu? Dali jsme se ošálit lidmi, kteří autoritářsky a se zdánlivou neomylností vystupovali v roli
guru? 

Útěchou je mi vědomí, že smím tato pokušení připustit – a to opakovaně. Vím však také, že v
žádném nejsem sám, protože Ježíš prožil tutéž zkušenost. 

Anselm Grün – 50x Ježíš

V sobotu 29. 3. 2014 od 9:00 do 14:00 hod. se uskuteční tradiční sbírka
pro Diakonii Broumov v prostorách bývalého Školním statku v Telči. 

Darované věci prosíme ukládejte do papírových krabic nebo pytlů pro
snažší manipulaci při skladování a dopravě. 

Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552.

TISKOVÁ ZPRÁVA CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
Praha, 19. února 2014

Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukraji-
ně. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc
lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi
s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. 

Nepokoje zasáhly nejen hlavní město Kyjev, ale i další větší města Ukrajiny, a proto se také
naše pomoc zaměřuje i na další regiony. Charita ČR dlouhodobě spolupracuje s místními pobočkami
Charity a jiných nestátních neziskových organizací. Kritériem naší pomoci nejsou politické názory,
ale pouze faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí. 
“Na pomoc Ukrajině okamžitě uvolňujeme částku 100 000 Kč z našeho krizového fondu,” uvedl
ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.   

Sbírkové konto Charita pro Ukrajinu
Finanční dary lze posílat na sbírkový účet 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol

104.
Dlouhodobou humanitární a rozvojovou pomoc Ukrajině poskytuje Středisko humanitární

pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Zaměřuje se zejména na děti ze sociálně slabých rodin
(adopce na dálku, podpora Městečka milosrdenství v Ivano-Frankivsku), na seniory (adopce seniorů,
podpora Domova pokojného stáří ve vesnici Usť Čorna) a na různé krátkodobé akce, například na
letní brigády. 

3 4



Dlouhodobou pomoc Ukrajině poskytuje také Arcidiecézní charita Olomouc, která například
podporuje terapeutickou farmu “Kovčeh” v Kolomyji. Před Vánocemi zorganizovala tradiční akci
Dárek pro Ukrajinu, určenou chudým dětem.

Více na stránkách: www.charita.cz a www.svet.charita.cz

Další informace:
Jan Oulík, tiskový mluvčí, oddělení pro tisk a komunikaci, tel. 603 895 984,

jan.oulik@charita.cz
Kateřina Moravcová, vedoucí oddělení pro tisk a komunikaci, tel. 731 598 790,
katerina.noravcova@charita.cz

Zpráva z jednoty Orla

Rekapitulace sbírky na Orlovnu, která probíhala během
Vánoc v našich kostelích:

Vybráno v kasičkách v kostelech 1310 Kč
Přišlo na účet 1000 Kč

Všem dárcům děkujeme za důvěru. O využití finančních prostředků Vás budeme informovat na
stránkách Farního věstníku a na našich nástěnkách.

Po pohledu do minulosti nabídneme na začátku roku ještě pohled do budoucnosti. Co chystáme
letos v Orlovně opravit a zlepšit:

Oprava přísálí (oprava omítek, dřevěného obložení a topení). Cílem je, aby bylo přísálí opět
využitelné pro výstavy, přednášky, sportování a setkávání s kapacitou do cca 100 osob

Rekonstrukce záchodů. Záchody jsou již opravdu v nevyhovujícím stavu a zasloužily by si
posun do současného století (podmínkou je získání finančních prostředků ve výši alespoň 50 tisíc Kč)

Dokončení betonové podlahy, topení a osvětlení na sále (podmínkou je získání finančních
prostředků ve výši alespoň 100 tisíc Kč)

Při snaze o opravu a oživení Orlovny je neméně důležitá i
pomoc dobrovolníků. Opět tedy prosíme všechny příznivce, muže
i ženy, přijďte nám pomoc na další Sobotu pro Orlovnu. Sejdeme
se 1. 3. jako vždy od 9 hodin a naším cílem bude vyklidit stodo-
lu, aby se sem mohli následně přesunout bikeři z přísálí, pořezat
dřevo na topení, postavit bránu vedle autobusové zastávky a
odvést nepořádek z půdy do sběrného dvora. Není toho málo,
předem tedy děkujeme všem, kteří se přijdou zapojit.

Zdař Bůh

Slovo otce biskupa Vojtěcha ke 100. výročí  začátku První
světové války 

Milé sestry, milí bratři,
v letošním roce si budeme připomínat (ne oslavovat!) sté výročí

začátku První světové války. Ta oficiálně vypukla 28. července 1914 a
skončila příměřím na všech frontách 11. listopadu 1918. Během této
doby bylo mobilizováno více jak šedesát milionů vojáků, z toho necelý
milion občanů naší vlasti. Odhaduje se, že jich na různých bojištích
Evropy, Asie i Afriky padlo téměř dvěstě tisíc. Mnoho dalších se vrátilo
s doživotním postižením, řada rodin byla hluboce rozvrácena nejen

životními ztrátami svých blízkých, ale i sociálními, ekonomickými a společenskými důsledky váleč-
ného konfliktu. Nejtěžší válečné následky spočívaly v rozpadu pozitivních hodnot, jako je vzájemná
úcta mezi lidmi, chápání manželství atd., které byly do té doby všeobecně přijímány. V nebývalé
míře se také rozpadlo základní náboženské cítění a víra v milujícího Boha.

Válkou se také otevřela cesta k socialistické revoluci v Rusku i k mnoha dalším skutečnostem,
jejichž následky přetrvávají. Je proto vhodné a potřebné si tyto skutečnosti připomenout, pomodlit se
za všechny oběti a poukázat na zlo, které se nás dodnes dotýká.

Prosím kněze, aby jako místní církev pozvali k bohoslužbě slova nebo k ekumenické bohosluž-
bě, nebo kde je to vhodné třeba i k mešní bohoslužbě občany své farnosti, představené obcí, ředitele
škol, spolky, místní pěvecká tělesa atd. Poraďte se ve svých farnostech a buďte iniciativní. Téměř v
každé obci se nachází na náměstí nebo na hřbitově památník padlých z První světové války. Věnujte
svůj čas a energii k tomu, aby tyto akce byly co nejdokonalejší po vnější i obsahové stránce.

V katedrále sv. Petra a Pavla bude pietní mše sloužena ve čtvrtek 19. června 2014 v 17.30
hodin. Všichni jste zváni i se svými farnostmi.

V modlitbě provází a požehnanou postní dobu přeje                                                              
Váš biskup Vojtěch

Co bude ...

Dne 6. dubna 2014, na 5. postní neděli budou v Jemnici, Budkově a Rancířově slouženy mše za
oběti První světové války. Časový harmonogram mší: v 8.00 a 9.45 hodin ve farním kostele v
Jemnici, v 11.15 hodin v Budkově a v 16.30 hodin v Rancířově.

V 15.00 hodin je v Jemnici naplánovaná modlitba Křížové cesty - pietní pobožnost při
příležitosti stého výročí začátku První světové války.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY  (pro vdané ženy     
         mladé nejen věkem) 

TEOLOGIE TĚLA A  TEOLOGIE RODINY OD JANA        
         PAVLA II. 

SOBOTA 15. 3. 2014   Klášter bratří minoritů v Brně 
8:00 Mše svatá 
Přednáška Chvíle ztišení 
Sdílení Pauza na oběd 
Možnost svátosti smíření 
Možnost rozhovoru s psychologem 
15:00 Adorace, 
zasvěcení rodin Nejsvětějšímu Srdci 
a Panně Marii, svátostné požehnání 

5 6



Jídlo z vlastních zásob. Káva a teplý čaj zajištěn. 
Nezávazné přihlášky (stačí počet osob) posílejte na adresu: 
maminky.obnova@seznam.cz 
Arcivévoda Rudolf Rakouský, vnuk blahoslaveného Karla Rakouského a Boží služebnice Zity,

navštíví letos v dubnu jihomoravskou metropoli. 
V úterý 15. dubna 2014 bude mít v minoritském klášteře u sv. Janů přednášku o svých

prarodičích při příležitosti založení Sdružení pro blahořečení císařovny Zity v České republice. Akci
zahájí v 15.30 hodin slavnostní bohoslužba, při které proběhne instalace relikviáře blahoslaveného
Karla Rakouského. V 17.00 hodin bude následovat přednáška arcivévody Rudolfa Rakouského.

Dne 27. dubna 2014 bude v Římě Svatý otec František za přítomnosti papeže Benedikta
svatořečit své předchůdce na Petrově stolci, blahoslaveného papeže Jana Pavla II. a blahoslaveného
papeže Jana XXIII. Cestovní kanceláře připravují pro poutníky řadu variant programu.

Vzhledem k náročnosti získání ubytování v Římě se zájemcům doporučuje, aby se případní
zájemci co nejdříve přihlásili přímo u vybrané cestovní kanceláře. Bližší informace na
www.biskupstvi.cz.

17. – 23. srpna 2014 se v Třešti u Jihlavy uskuteční další celostátní setkání animátorů. Míní se
tím setkání mladých lidí, kteří vzali vážně svoje křesťanské povolání a mají zájem sloužit v rámci
církve Bohu i druhým lidem. Pokud jste mladí a sdílíte podobnou touhu, pak je setkání určeno i vám.
Bude skvělou příležitostí pro váš osobní růst i získání nových zkušeností, poznatků i dovedností.

Bližší informace poskytne Diecézní centrum mládeže Brno
Petrov 5
602 00 Brno
tel.: +420 533 033 259
e-mail: dcm.brno@biskupstvi.cz

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby
jejich dědictví opravdu žilo a letos zvláště: za posvěcení
rodin a rodiny v těžkostech
Duchovní téma: Věřím ve svatou církev obecnouZačátky
14 proudů:
Neděle 17. 8.2014: Radešínská Svratka, Bohuslavice u
Hlučína.
Pondělí: Vranov nad Dyjí, Vítochov, Sebranice, Netín
Úterý: Znojmo, Olešnice na Moravě, Velké Meziříčí 

Středa: Boskovice, Brno-Bystrc, Olomouc, Mikulov
Čtvrtek: Slavkov u Brna, Skalica na Slovensku, Ostrožská Lhota, Ratíškovice 
Pátek: ostatní proudy pokračují
Sobota: Uherský Brod, Veselí nad Moravou, Buchlovice, Boršice 
V sobotu 23.8. 2014 na Velehradě
10:30 obnova zasvěcení, 
11.30 mše sv. - slouží probošt Pavel Pacner  
15.00 přednáška, požehnání a rozloučení
Srdečně zveme, zvláště na poslední den. S sebou karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i

unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo.           Spíme vždy pod střechou. 

Přihlášky a informace:
Mons Jan Peňáz,  www.poutnik-jan.cz ,  P. Marek Dunda,  www.fatym.com , jáhen Ladislav       

         Kinc, kinc@biskupstvi.cz

Z farní knihovny
Obtížné oddíly knih Předních proroků
Obtížné oddíly Předních proroků navazují na úspěšný titul Obtížné oddíly

Knih Mojžíšových. Už v přípravě tohoto prvního svazku plánoval profesor Jan
Heller, že po výkladech oddílů z knih Mojžíšových budou následovat další
svazky k ostatním částem Starého zákona. Sám připravil šestnáct výkladů z
knih Jozue, Soudců, Samuelových a Královských, které v hebrejském kánonu
Písma tvoří zvláštní celek, jemuž se říká "Přední proroci". Tento termín
vyjadřuje zaměření těchto textů - nejedná se o knihy historické, nýbrž o knihy
prorocké. Proroci, jak o nich mluví Bible, nejsou nějací věštci o budoucnosti,

ale spíše poslové, kteří z "Boží perspektivy" promlouvají do přítomnosti. Kniha je určena těm, kdo si
při četbě Bible kladou otázky. Klást si otázky a hledat na ně odpovědi je něco, k čemu Bible sama
vnímavého čtenáře přímo zve a navádí. Kdo Bibli aspoň trochu zná, ví, že se tu počítá s dialogickým
čtením, při němž hledáme u biblických svědků odpovědi na své otázky, ale i naopak, jsme při četbě
vystavováni otázkám a výzvám, které před nás staví Boží slovo.

Eros a agapé – Dvě tváře lidské a křesťanské lásky
Podle křesťanství je posledním zdrojem lásky Bůh a láskou, “nad niž si nelze představit větší”,

je láska Krista na kříži. Krása tohoto křesťanského ideálu v sobě zahrnuje erós i agapé. Mezi těmito
dvěma póly lásky se odehrávají i všechny lidské vztahy. 
Láska podle Nového zákona musí být láskou “upřímnou”, bez pokrytectví. Je ale také láskou
“činnou”, založenou na konkrétních skutcích vůči bližním. Otec Cantalamessa zdůrazňuje, že pravá
křesťanská láska sice vychází ze srdce, ale musí procházet rukama. 
Knížka obsahuje meditace přednesené v Papežském domě v postní době roku 2011. Autor čerpal jak
z klasické literatury, tak i z obou encyklik Benedikta XVI. věnovaných lásce: Deus caritas est (Bůh je
láska, 2005) a Caritas in veritate (Láska v pravdě, 2009)

Rok kdy zemřel můj otec –  Leo Fijen, Anselm Grün
Leo Fijen a Anselm Grün, televizní moderátor a známý benediktin jsou dnes přátelé. Nějakou

dobu si dopisovali o zcela osobních zkušenostech: o loučení a umírání, o zármutku, bolesti, osamě-
losti, ale i o rodinných poutech, o hledání smyslu života a všeho, co vede k jeho plnosti. Kniha nabízí
posilu v našich zkouškách, ale také nás zve k tomu, abychom se vážně zabývali otázkou, co zde
jednou zůstane po nás. Jde o četbu oslovující, hutnou, místy až dojemnou. Dopisy nebyly původně
psány s úmyslem zveřejnění, takže z nich dýchá veliká autentičnost a upřímnost.
Leo Fijen je autor dokumentárního cyklu o evropských klášterech, který vysílá TV Noe.

Z matriky
V lednu a únoru nás předešli na věčnost:
Marie Němcová
Marie Suchá
Libuše Křížová

_____________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 23. 3. 2014
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč -  www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz
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Růžena Kameníková
Božena Bustová


