
Na hromnice o hodinu více
Začíná se nám opět prodlužovat den, záleží však jen na

nás, zda to bude k našemu užitku či škodě. Střídání dne i
noci. Dlouhé zimní večery i dlouhé letní dny. To vše jsou
jen příležitosti, které můžeme využít či promarnit. Každý
čas, každá doba je k něčemu dobrá. Učme se to poznávat a
využívat. 

Nadáváním na poměry většinou nic nespravíme,
počasí nás naštěstí neposlouchá a lidé se mění k lepšímu jen
pomalu a těžce. Vždyť to přece sami dobře známe, kolik
našich dobrých předsevzetí a rozhodnutí zůstalo nakonec
nenaplněných. Učme se tedy postupně vnímat každý den a
každou jeho chvíli jako příležitost k něčemu dobrému. Ano
vím sám velmi dobře, že to půjde pomalu a těžce. Přesto
věřím že to má velkou cenu. 

Učme se vnímat pozitivně zvláště ty chvíle kdy někdo
či něco rozboří naše dobře promyšlené plány na využití
času. Kéž by každý z nás mohl stále více zakoušet ve svém
životě, to co svatý Pavel krásně vyjádřil ve svém listu
Římanům. "Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo
milují Boha." (Řím 8:28)

o. Josef Maincl
Bohoslužby v únoru 2014

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

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So 8. 2. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 9. 2. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So 15. 2. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 16. 2. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So 22. 2. 2014 17:00 Jména Ježíš

Ne 23. 2. 2014    7:30 Jména Ježíš 
  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

Iz 8,23b-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do
Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území
Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy
proroka Izaiáše:‚ Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za
Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké
světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině stínu smrti.‘ Od té doby
začal Ježíš hlásat: “Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“
Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona,
zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž

rybáři. Řekl jim: “Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho.
A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi
se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho.
Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, hlásal evangelium (o Božím) království a
uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. (Mt 4,12-23) 

 
Každý mladý muž potřebuje muže, který ho bude vést, který mu bude předávat zkušenosti a

který ho bude učit. Je to něco, co v dřívějších dobách bylo naprosto samozřejmé, ale dnes se toto
duchovní otcovství, toto vedení vytrácí. Přes 80 % sebevražd páchají muži. Vidíme, že muže něco
bolí. 

Snad ve všech dobách i kulturách existovaly tzv. iniciační rituály, kdy mladý muž byl podroben
zkoušce a musel projít rituálem, na základě kterého se stal dospělým. Často to byl rituál bolestivý,
nebezpečný, ale jen tak se mohl stát dospělým mužem. V některých afrických kmenech to
znamenalo, že mladý muž musel sám ulovit lva. Když přinesl jeho hřívu, stal se dospělým. Krásný
rituál podstupovali mladí muži u Aboridžinců. To jsou původní obyvatelé Austrálie. Když mladý muž
ukázal schopnost učit se, když ukázal, že svoji moc je připraven dát pro dobro společnosti, byl poslán
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Nové modlitební společenství nad Písmem svatým

Pro zájemce nabízíme společné setkávání nad Písmem
svatým, které se bude konat vždy jednou za měsíc. Metodou
Leccia divina (česky: čtením a rozjímáním) bychom meditovali a
nechali se inspirovat liturgickými texty následující neděle.
Srdečně jsou zváni též všichni, kdo se touží společně sdílet v
modlitbě, prosit i děkovat za konkrétní úmysly. První informa-
tivní setkání, kde bychom domluvili další podrobnosti, bude v
úterý 11. února ve 20:00 hod. ve farním sále v Telči.



na posvátné místo. Byl to prastarý lom, kde si z pazourku mohl vyrobit sekeru a v buši si potom
vyrobil svou vlastní pokrývku, která náležela k jeho mužství. S touto novou sekerou a pokrývkou se
potom slavnostně vrátil do vesnice. Toto bylo znamení toho, že už umí zacházet se svou mocí a že ji
nebude zneužívat. Dospělí muži to všechno schvalovali. Tento vzorec u Aboridžinců trval pět tisíc
let. Pět tisíc let zde měli své rituály, vyučovali mladé muže a přijímali je za dospělé. Až do doby, kdy
sem přišli angličtí a irští osadníci a tento rituál velice rychle zrušili. Snad to neudělali úmyslně, ale
oni udělali jednu věc – všem mladým domorodcům rozdali sekery. Touto skutečností zrušili u
domorodců disciplínu a systém ocenění. Mladí muži, aniž by tak procházeli učením a důležitými
rituály, se sami prohlásili za muže a najednou, aniž si to sami museli vydobýt, měli moc, aniž by s ní
uměli zacházet. Mužství zde tak ztratilo svoji důstojnost a duchovní vliv a navíc došlo k narušení
celého ekosystému. Ten zmatek tam trvá dodnes. Není to stejná situace, jako když 17letý chlapec
dostane klíčky od auta? Anebo když ten kluk vydělá najednou velké množství peněz? Nebo když
nedospělý americký voják dostane moc nad iráckými zajatci? Chybí zaučování, chybí rituály, chybí
moudří muži, kteří povedou druhé. Pouze informace nestačí. Někdo nás musí vést. A běda, jakmile
člověk dostane do ruky sekeru, symbol moci, se kterým ještě neumí zacházet! 

V Ježíšově době ještě fungovaly rituály, mladí muži vyhledávali své mistry a učili se u nich.
Ježíš je náš Mistr, on nás učí, vede, pomáhá na cestě růstu. To slovo Mistr znamená ještě něco trochu
jiného než učitel. Učitel učí pozvolna a pomalu uvádí žáka do tajemství. Mistr přechází okamžitě k
jádru věci. Přeskakuje to, co učitel nemůže přeskočit, nevysvětluje a najednou bác – najednou
přistane velice rychle a radikálně pravda. Co byla první Ježíšova slova? “Naplnil se čas a přiblížilo se
Boží království. Změňte smýšlení a věřte evangeliu!“ Bác! Jasná pravda, rychle a bez vysvětlování.
Tak učí Mistr. Mistr se také nebojí udělit žákovi lekci ponížení. Někdy úmyslně poníží svého žáka a
sleduje jeho reakci. A pokud se žák brání, tak Mistr ví, že žáka čeká ještě dlouhá cesta. Že v žákově
srdci je stále ještě příliš mnoho sobectví. Mistr tak cíleně znejisťuje svého žáka. On znejisťuje jeho
falešné já. To je něco, co dnes lidé odmítají tolerovat! Učedníci neváhali a šli za Mistrem. Za
Mistrem, který je měl rád a který jim právě proto také udělil v životě nejednu ostrou lekci. Ježíš je
náš Mistr, je náročný. Záleží ale jenom na nás, jestli za ním půjdeme. 

Richard Rohr – Adamův návrat 
převzato www.vezmiacti.cz

Tříkrálová sbírka 2013

Při letošní TKS v Telči se vykoledovalo 83391,- Kč Do
celkové částky 183 425.- Kč přispěly okolní obce. O využití
vybrané částky budete informováni v příštích číslech. Děkujeme
za štědrost a pomoc. Tato sbírka byla nejúspěšnější v historii.

 Za Farní charitu J. Kadlec

Telč 83 391,-
Mrákotín 14274,-
Mysliboř  8 100,-
Sedlejov 7 956,-
Urbanov   6 600,-
Řásná  5 949,-
Radkov   5 416,-
Černíč   4573,-
Žatec   4 117,-

Ořechov   3 680,-
Nevcehle   3 550,-
Olší   3 409,-
Dobrá Voda   3 246,-
Zadní Vydří  3 000,-
Lhotka   2 947,-
Řídelov   2 590,-
Myslůvka   2 470,-
Studnice   2 392,-
Mysletice   2 325,-
Krahulčí   2 100,-
Borovná  1 930,-
Volevčice  1 834,-
Strachoňovice           1 600,-
Dyjička  1 583,-
Stranná  1 553,-
Dyjice 1 240,-
Slaviboř    974,-
Dolní Dvorce      726,-

Celkem                183 425,- Kč 

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Dárci charitní Tříkrálové sbírky byli i letos ke koledníkům štědří.
Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali celkem
přes 80 milionů korun. Výtěžek pomůže zejména lidem v nouzi a s
postižením, nemocným a seniorům. Část výnosu je určena na
humanitární pomoc.

Ze společného účtu budou prostředky rozděleny do regionů, kde
pomohou zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a
seniorům. Část výtěžku je určena na humanitární pomoc.

Výsledky letošní sbírky předčily všechna očekávání. Výtěžek z
více jak devatenácti tisíc pokladniček, se kterými chodily na počátku
ledna skupinky koledníku přestrojených za bájné tři krále, kteří se do

Betléma přišli poklonit právě narozenému Božímu Synu, činí přes 80 milionů korun. 
“Velmi děkujeme za finanční dary, všem, kdo do sbírky přispěli jakoukoli částkou. Současně

chci také poděkovat malým i větším koledníkům, jejich rodičům a také vedoucím skupinek i všem těm,
kdo se na organizaci sbírky podíleli. Rekordní výsledek sbírky je pro nás potvrzením, že dárci vnímají
naši odbornou pomoc potřebným a i v tomto roce uděláme maximum, abychom jejich očekávání
naplnili,“ řekl Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. “Výsledek sbírky je pro nás současně
závazkem, abychom dostáli důvěře dárců a tyto prostředky užitečně využili,“ dodal.

“Podpořených záměrů z loňské sbírky bylo celkem 827, letos předpokládáme, že počet bude
podobný,“ uvedl hlavní koordinátor sbírky Marek Navrátil. Prostředky z letošní sbírky budou použity
např. na pomoc osobám bez přístřeší v azylovém domě ve Valašském Meziříčí, na modernizaci a
vybavení střediska charitní pečovatelské služby v Kamenici nad Lipou, na podporu aktivit zdravotně
postižených osob v klubu Dobrý den v Kutné Hoře, na pořízení elektrického zvedáku pro Charitu
Otrokovice, na nákup automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu v Javorníku a na mnoho desítek
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dalších. Většina prostředků pomůže v regionu, kde byly peníze vykoledovány, desetina výnosu
podpoří projekty v zahraničí.

Charita ČR letos pořádala Tříkrálovou sbírku v celostátním měřítku již počtrnácté. Loňský
výnos sbírky dosáhl téměř sedmdesáti sedmi milionů korun.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 podle diecézí ke dni 24. ledna 1014
Arcidieceze olomoucká 22 384 735,-
Arcidieceze pražská   4 558 582,-
Dieceze brněnská 19 149 207,-
Dieceze českobudějovická   4 474 044,-
Dieceze královehradecká 12 093 167,-
Dieceze litoměřická                       1 870 840,-
Dieceze ostravsko-opavská 13 297 489,-
Diecéze plzeňská   3 603 879,-
celkem 81 431 943,-

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v brněnské diecézi ke dni  24. ledna. 2014
Oblastní Charita Blansko 1 580 948,-
Oblastní Charita Břeclav 2 177 556,-
Oblastní Charita Hodonín 2 348 182,-
Oblastní Charita Jihlava 1 280 548,-
Oblastní Charita Rajhrad 2 944 714,-
Oblastní Charita Tišnov 1 133 737,-
Oblastní Charita Třebíč 1 960 434,-
Oblastní Charita Žďár n. S. 2 522 627,-
Oblastní Charita Znojmo 1 690 606,-
Služby Brno 1 509 855,-
 

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2014 v brněnské diecézi

Pokud jste nám věnovali Váš dar, rádi bychom jej využili například na tyto záměry:
Oblastní charita Blansko - Provoz Linky důvěry - poskytování kvalitní a plně profesionální

telefonické krizové pomoci lidem, kteří se na ni v nouzi obrátí.
Služby Brno - Noclehárna pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně, Denní stacionář

Effeta - Nákup nového nábytku a cvičné kuchyně pro lidi s mentálním postižením, autismem a s
kombinovaným postižením z Brna a jeho okolí.

Oblastní charita Břeclav - Dobrovolnické krizové centrum - dobrovolníci pomáhají při
přírodních neštěstích, hromadných haváriích, požárech, záplavách a jsou při těchto událostech
partnery integrovanného záchranného systém Jihomoravského kraje. Cílem projektu je nábor nových
dobrovolníků a zvyšování jejich odbornosti a kvalifikovanosti při zásahu. 

Oblastní charita Hodonín - Podpora Pečovatelské služby v českých vesnicích rumunského
Banátu 

Oblastní charita Jihlava - Rekonstrukce budovy v Jihlavě pro účely provozování sociálních
služeb pro sociálně znevýhodněné občany (např. pro dlouhodobě nezaměstnané).

Oblastní charita Rajhrad - příspěvek na pořízení vybavení pro nově budované zařízení
chráněného bydlení pro osoby s demencí v Rajhradě. 

Oblastní charita Tišnov - Chráněné bydlení a sociální rehabilitace Skryje - vybavení a
osobních náklady na péči pro lidi s mentálním postižením. 

Oblastní charita Třebíč - Zakoupení osobního automobilu k přepravě klientů z Denního
stacionáře Úsměv Třebíč, který pomáhá lidem s mentálním postižením.

Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent - pomoc a podpora dětem v chudých
rodinách.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Kambala – dobrovolnické centrum, mzdové a provozní
náklady dobrovolnické centra, které se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí
na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc, např. během
povodní.

Zpráva z jednoty Telč

Dvanáct týmů ve čtyřech skupinách se zapojilo o
víkendu 28. a 29. prosince do 17. ročníku tradičního florba-
lového turnaje Atlas Cup v Blansku. Tentokrát i za účasti
našeho Orelského týmu. Po vítězství ve skupině jsme ve

čtvrtfinále vyřadili 5:2 domácí tým Atlas Blansko. Perličkou je, že i za tento tým hráli blanenští Orli.
V semifinále už na nás však čekal těžký oříšek v podobě výborně hrajících Znojemských Legend, na
kterém si náš tým vylámal zuby. Zbýval zápas o třetí místo, kde bylo potřeba porazit Highland mix,
což byl smíšený tým z brněnských hráčů a hráček. Ze začátku nic nenasvědčovalo konečnému
výprasku, Telč vedla od první minuty 1:0 a měla výhodu přesilovky. Jenže Highland v oslabení už ve
2. minutě srovnal a pak úplně ovládl zápas. Za jasného vedení pak inkasoval nějaké branky, nicméně
výsledek se zastavil na čísle 9:3. Kluci domů dovezli smutnou bramborovou příčku, za kterou si
vzhledem ke kvalitě obsazení turnaje přesto zaslouží pochvalu. Tu dostal přímo místě i Ondřej
Zahradníček, který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

Naši svatí farníci 
Dnes se ještě vrátíme do minulého čísla FV k soše sv. Judy .  Tato socha je umístněna na

postranním oltáři, za kterou je tak trochu schován obraz - Příbuzenstvo Pána Ježíše jehož autorem je
Jan Jiří Heinsch, zapisován také jako Heintsch, něm. Johann Georg, (1647 v Kladsku – 9. září
1712 v Praze) byl českoněmecký malíř, představitel klasicistního proudu barokního malířství. Těžiště
jeho díla tvoří náboženské obrazy od řádových objednavatelů. Jsou to oltářní obrazy, které se po
josefínských reformách dostaly do galerií, nebo také portréty řádových představených. Je známo
okolo 150 obrazů a vedle toho také obsáhlé grafické dílo. 

Jan Jiří Heinsch se narodil v roce 1647 v slezském Kladsku, o jeho pozdějším životě až do roku
1678, kdy se přestěhoval do Prahy není nic známo. Zde také v této době vstoupil do malířského
cechu. Není jisté, zde získal nějaké malířské vzdělání před příjezdem do Prahy. V Praze se učil
malířskému umění u zakladatele české barokní malby Karla Škréty, objevily se u něho vlivy italské
renesance, především Tiziana a Paola Veronese.Nejvíce zakázek dostával od jezuitů, augustiniánů a
křižovníků. Vliv členů řádů, především potom jezuitů Bohuslava Balbína a Matěje Tannera a
křižovníka Jana Františka Beckovského je také na Heinschově díle patrný.

V roce 1684 Heinsch namaloval jeden ze svých nejzajímavějších obrazů Kristus po postě
obsluhován anděly.

V roce 1708 vstoupil do augustiánského kláštera v Bělé pod Bedězem, ale ještě před koncem
zkušební doby z něj vystoupil, později pro tento klášter maloval několik obrazů.

V roce 1707 pracoval s Janem Kryštofem Liškou na cyklu portrétů křižovnických velmistrů
(dnes v Dobřichovicích), kde nejpovedenější je portrét tehdejšího velmistra Jiřího Ignáce Pospíchala.
Roku 1705 namaloval obraz Sv. Lukáš maluje Madonu, u kterého se předpokládá, že tvář sv. Lukáše
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jen umělcův autoportrét. V roce 1710 vytvořil návrh na sousoší sv. Františka Borgia na Karlově
mostě, které zpracoval Ferdinand Maxmilián Brokoff. Heinsch zemřel dva roky poté 9. září 1712.

Co bude ...

SHM Klub Telč Vás zve dne 22.2.2014 na tradiční ples do kulturního domu v Sedlejivě.
Začátek je ve 20:00 hod., Hraje kapela BUCH. Kromě jiného je připraveno předtančení, hra a

půlnoční překvapení. Rezervace vstupenek jak na sezení tak na stání je od 1. února 2014 na tel. čísle
608 824 875 po 18 hodině. Cena vstupenky je 120,- Kč na sezení a 100,- Kč na stání. Předprodej
vstupenek je 16. února od 10:00 na telčské faře. Pro účastníky je zajištěn svoz v 19:15 a v 19:45 od
Motorpalu, zpět v 1:30 a ve 3:00 hod.

Jste všichni srdečně zváni

Kafíčko ... jedině na faře  
Zveme Vás ke společnému posezení u kávy, čaje a něčeho dobrého. Přijďte si povykládat se

svými známými, přáteli a nebo se seznámit s těmi, které  ještě neznáte.
Farní kavárna se otevírá každou neděli po ranní a deváté mši svaté.
Těší se na Vás   26. 1. 2014 – Plunderovi, Bulákovi, Tůmovi

  2. 2. 2014 – Spolčo mládeže
  9. 2. 2014 – Sbor Santini

Větrání kostela a varhan, které se uskuteční v neděli 2. února 2014 od 14:30 hod. v kostele
sv. Linharta v Lidéřovicích. Tentokrát bude řeč O projevování úcty  v (nejen českém) jazyce.
Kromě slov zazní také krásná hudba. Všechny příznivce našeho kostela, pozorné řeči a hudby zve P.
Gorazd s přáteli.

Diecézní setkání pro rozvedené - ROZVOD A ŽIVOT V CÍRKVI

Místo konání: Kostel sv. Michala na Dominikánském nám. (mše sv.)
    Biskupství brněnské, Petrov 2, sál v přízemí (ostatní program)

Termín:     12. dubna 2014
Čas:     9.00–16.00 hod.

Program:
9.00–9.45 hod. Mše svatá v kostele sv. Michala na Dominikánském nám.
celebruje Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze
10.00–10.15 hod. Zahájení a úvodní modlitba
slovem zahájí a modlitbou provede R. D. Ing. Jan Kotík
10.15–11.30 hod. Otevřená cesta ke smíření
Přednáší P. Mgr. Jan Serafim Smejkal, O.Carm. 
11.45–12.45 hod. Přestávka na oběd
12.45–13.45 hod. Rozpad manželství a proces odpuštění
přednáší PhDr. Josef Zeman, CSc. – psycholog, rodinný poradce
14.00–15.30 hod. "Jedy a protijedy v (po) rozvodové situaci"

přednáší Mgr. Milena Mikulková – sociální pedagog
15.45–16.00 hod. Závěrečná modlitba a požehnání
R.D. Ing. Jan Kotík

V mnoha lidských činnostech bereme jako samozřejmost, že dosáhnout cíle znamená projít
procesem, který nelze nerespektovat. Odpuštění po sobě i druhých mnohdy vyžadujeme rychle, na
úrovni zázraku: ”Ještě jsme nesemleli ani obilí a již chceme snídat koláče - A ejhle, snídaně není”.
Ptáme se sami sebe i druhých: "Proč to stále bolí, vždyť už jsem přece odpustil, tolikrát odpustil!" A
tak si položme otázku, zda "jsme už semleli". Díky Ježíši Kristu víme, že "pole již zbělela ke žni" a my
to zkoušíme bez Něj. Ale odpuštění je Jeho první dar a i k odpuštění je nám On jedinou cestou.

Během dne možnost individuálního rozhovoru s přítomnými kněžími. Na setkání se není nutno
přihlašovat.

Bližší informace: Mgr. Markéta Klímová, email: marketa.klimova@crsp.cz, www.crsp.cz
   tel.: 542 217 464 (recepce) nebo 736 608 607

Z farní knihovny

Probíhejte Jeruzalémem – Jiří Reinsberger – 2.vydání 
6.1.2014 bylo 10. Výročí od úmrtí Jiřího Reinsbergra
Kniha obsahuje nedělní zamyšlení otce Jiřího Reinsberga, dlouholetého

faráře v pražském chrámu Matky Boží před Týnem a také u Sv. Havla. Tato
jeho nedělní zamyšlení a celou řadu dalších vysílalo v letech 1992–1996 každou
neděli ráno Radio Golem. Text knihy vznikl výběrem z velkého množství nahrá-

vek rozhlasových promluv, které jsou zde seřazeny chronologicky podle jednotlivých období církev-
ního roku.

Vlídné příběhy – José Carlos Bermejo
Nabízíme čtenářům třetí sbírku příběhů z pera známého španělského autora. Každá z jeho sbírek

vznikala několik let, jsou výsledkem pečlivého výběru ze stovek příběhů, které autor přečetl a vysle-
chl při setkáních s mnoha lidmi. Jeho příběhy vycházejí ze života a ukazují nám jeho různé tváře:
naše spolužití s ostatními, protichůdné pocity a hodnoty, možnost volby i v situacích, kde se člověk
cítí být tlačen do kouta. Jsou určené všem generacím čtenářů, vedou k zamyšlení nad všelidskými i
duchovními hodnotami a učí nás vážit svá osobní rozhodnutí ve světle těchto hodnot.

Recepty svaté Hidegardy – Jany Fournier
Recepty, které obsahuje tato kniha, vycházejí z poznatků svaté Hildegardy o přírodě a o léčení

zdravou stravou a bylinkami. I když není snadné přizpůsobit učení ze 12. století uchu našich součas-
níků, byly všechny recepty vyzkoušeny. Jsou složeny pouze z potravin, koření nebo bylinek, které
jsou “lehké, stravitelné, dodávají životní síly” nebo obsahují ingredience, které svatá Hildegarda
preferovala kvůli jejich příznivým účinkům na lidské tělo i psychiku. Chceme-li však věrně interpre-
tovat Hildegardin koncept zdravé životosprávy, nemůžeme opomenout, že svorníkem všeho je pro
tuto moudrou ženu nikoliv zdravá strava, ale život v lásce.

_____________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v sobotu 15. 1. 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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