
Dary, dárky, dárečky

Už jsme asi rozbalili většinu vánočních dárečků a tě-
šíme se z toho, že někomu záleželo na tom, abychom měli
důvod k radosti. I nás jistě těší, když má někdo radost z
toho čím jsme ho obdarovali. Jsou dary větší, dary menší a
dary zásadní. 

Takovým zásadním darem může být například někte-
rý důležitý orgán našeho těla darovaný při transplantaci. Nedávno například proběhla médii zpráva o
záchraně života velmi těžce popáleného muže. K jeho záchraně přispěla nejen velmi kvalitní a obětavá
práce lékařů a dalšího zdravotního personálu, ale i kůže darovaná jeho jednovaječným bratrem. Bez
tohoto velkorysého daru by byla podle lékařů, vzhledem k rozsahu poranění, jejich námaha pravdě-
podobně nedostatečná k záchraně života. Ten těžce popálený člověk měl při své smůle i velkou dávku
štěstí. Tím štěstím byl jeho bratr ochotný darovat svému dvojčeti vlastní kůži.

Myslím, že i my se máme z čeho radovat. Nedostali jsme jen novou kůži, ale celý nový život. Bůh
přijal naše lidství, abychom my měli účast na jeho Božství. Přeji do nového roku nám všem, kteří jsme
tento zásadní dar víry obdrželi, aby nikdy neskončil zaparkovaný v kopřivách. Radujme se z  víry, kte-
rou jsme přijali. Pečujme o ni, protože je opravdovým pokladem. Vydávejme svým životem svědectví
o Boží lásce, která nás znovuzrodila k věčnému životu.

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci lednu 2018

So 23. 12. 2017               17:00 Jména Ježíš
Ne 24. 12. 2017 4. neděle adventní 7:30 Jména Ježíš

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

vigilie Narození Páně           23:00 sv. Jakub
Po 25. 12. 2017 slavnost Narození Páně 7:30 Jména Ježíš

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 30. 12. 2017               17:00 Jména Ježíš
Ne 31. 12. 2017 svátek Svaté rodiny 7:30 Jména Ježíš

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Ne 1. 1. 2018 Slavnost Matky Boží 7:30 Jména Ježíš
Panny Marie 9:00 sv. Jakub

              10:30 Matka Boží
Čt 4. 1. 2018 rekolekce                 9:00 Jména Ježíš
So 6. 1. 2018 Zjevení Páně                 8:00 Matka Boží

              17:00 Jména Ježíš
Ne 7. 1. 2018 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 13. 1. 2018               17:00 Jména Ježíš
Ne 14. 1. 2018 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 20. 1. 2018               17:00 Jména Ježíš
Ne 21. 1. 2018 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 27. 1. 2018               17:00 Jména Ježíš
Ne 28. 1. 2018 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

(bez záruky)

Bůh se směje
 
„Hospodin ať vám žehná a ať je vaší stráží.
Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi.
Ať k vám svou tvář obrátí a naplní vás svým pokojem.“
 
– tato slova tzv. árónského požehnání k nám zaznívají při bohoslužbách na Nový rok. Uslyšíme je

v prvním čtení, v textu ze 4. knihy Mojžíšovy (Nm 6,24–26). Je to bezpochyby velmi oslovující a po-
těšující žehnací modlitba. Zkusme v ní však objevit ještě jeden smysl.

Zastavme se u onoho přání „ať Hospodin rozjasní svou tvář“. Podle mínění mnohých odborníků
bychom tato slova mohli interpretovat způsobem, který by nás možná překvapil: jasnou, rozjasněnou
Boží tvář lze totiž překládat jako „Boží úsměv“.

Je nám taková představa cizí? Je to škoda. Na několika místech Písma totiž najdeme zmínku o
tom, že se Bůh směje. Pravda, není jich mnoho, ale jsou tam. A myslím, že bychom je rozhodně neměli
přehlížet a zanedbávat.

„Náš Bůh se směje,“ podotýká k tomu vynikající teolog Karl Rahner. „On se směje, praví Písmo.
A dosvědčuje tak, že i v posledním smíchu, který někde pro jakoukoliv hloupost tohoto světa vy-
tryskne zvonivě a čistě z dobrého srdce, vyzařuje ještě obraz a odlesk Boha, obraz vítězného a vzne-
šeného Boha dějin a věčnosti. Oslavou Boží je ten smích, protože je tichou ozvěnou Božího smíchu,
smíchu, který vynáší soud o veškerých dějinách.“

Právě na Nový rok prožíváme slavnost Matky Boží Panny Marie. Tato slavnost nám staví před oči
obraz matky s dítětem. A popravdě řečeno: dovedeme si představit maminku, která se na své dítě neu-
smívá? A copak děťátko mamince její úsměv neoplatí? A koneckonců: kdo z nás se při představě mla-
dé maminky s dítětem v náručí tiše, pod fousy neusmívá?

Pohleďme na Ježíše, pokorně spící nemluvně v matčině náručí. Klidně povolme uzdu své fantazii
a představme si ho, jak se ze spánku usmívá. Představme si ho bdícího, jak se radostně směje čistým
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smíchem dítěte. Představme si to – a představujme si přitom Boží smích. Pohleďme na Ježíše, na vtě -
lené Boží slovo, na vtělenou Boží lásku – a snad se nám ho podaří zahlédnout i jako vtělený Boží
úsměv.

o. Zdeněk Drštka

Farní Charita

Tříkrálová sbírka 2018, která bude v Telči a okolí  od 5. do 7.
ledna. Bližší informace v nedělních ohláškách a při dětských mších
svatých. 

Potřebujeme vytvořit 20 skupinek koledníků, vedoucí musí být
starší 15 let a mít platný OP. Bližší informace na tel.: 732 157 552

Děkujeme všem dárcům a pomocníkům při sbírkách,. Letos jsme
o třech sbírkových sobotách vybrali  asi 6 tun potřebných věcí, pro
které si přijela Diakonie Broumov.

Farní charita vám přeje požehnané svátky, vše nejlepší a zdraví v
novém roce a srdce otevřené pro potřeby bližních. Příští rok to již bude 25 let od založení F CH v Tel-
či.

 J. Kadlec

     
      Zpráva z jednoty Orla

Pinec v orlovně

Na letošní první “Pinec v orlovně”, který proběhl
v  neděli  3.  prosince,  si  přišlo  zahrát  a  zasoutěžit
celkem 12 žen, mužů i dětí. Turnajové vítězství si za-

slouženě odvezl Pavel Nováček do Dačic, druhé místo bral Láďa Šaman do Brtnice a třetí místo uhájil
pro Telč Jirka Šenigl. Pokud jste se nemohli účastnit, nezoufejte.  Další turnaj bude téměř o měsíc
později, opět v neděli 7. ledna od 14 hodin. Zveme všechny, kteří by si chtěli zahrát stolní tenis, ať
už hrají pro vítězství nebo ne. Občerstvení zajištěno, kapacita turnaje omezena. Přihlaste se zavčas na
kowy@centrum.cz nebo 602661023. Fotky z prvního turnaje a stav registrace na další turnaj najdete
na www.oreltelc.cz/pinec.

Farní karneval v orlovně

V sobotu 3. února se orlovna v Telči zaplní maskami a kostýmy. Tradiční tvůrci farního karne-
valu ve spolupráci s Orlem Telč opět zvou všechny děti na Farní karneval, který se zde uskuteční od
14 hodin. Čeká na vás spousta her, soutěží, tancování pro děti a samozřejmě i oblíbená tombola. Ne-
bude chybět ani posezení pro rodiče. Vstupné dobrovolné. Na místě možnost koupi občerstvení.

       Orel jednota Telč přeje svým členům i všem farníkům klidné prožití Vánočních svátků a do nové -
ho roku hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim příznivcům a  brigádníkům za pomoc, dárcům za finanční a hmotné dary,

Městskému  úřadu  za  podporu  a  přejeme klidné  prožití  vánočních  svátků  a  v  novém roce  hodně
zdraví a Božího požehnání. Těšíme se na setkání s vámi při dalších akcích, které pro vás připravuje-
me. 

  Jaroslav Kadlec, starosta Orla jednoty Telč

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ve dnech  18.  –  25.  ledna 2018 se  budou křesťané z  různých
církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která
zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine,
velkolepá v síle (Ex 15,6). 

Letošní texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů připravili
věřící z Karibiku. Právě oni zakusili zrušení otroctví a vnímali je jako
čin, jimž Bůh přinesl svobodu. I v současnosti podle autorů hrozí, že
„problémy dnešní doby znovu zotročí lidské bytosti, stvořené k Boží-
mu obrazu a podle Boží podoby, a znovu ohrozí jejich důstojnost. Lid-
ská důstojnost je sice nezcizitelná, často ji ale zatemňuje jak osobní
hřích, tak zlo obsažené v hříšných společenských strukturách.“

Texty obsahují  návrh ekumenické bohoslužby a pasáže z  Bible,  modlitby a  úvahy pro 8 dní.
Jednotlivé části je možné také včlenit do vlastních bohoslužeb církví, využít při studiu Bible nebo
v soukromé modlitbě.

„Týden modliteb za jednotu křesťanů nabízí několik příležitostí. Jednak – společně se modlit. Co
může  být  silnějším  výrazem víry  a  naděje,  než  společná  modlitba  těch,  jejichž  víra  je  společná,
přestože se někdy ubírá různými cestami?“ píší v předmluvě předseda Ekumenické rady církví Daniel
Ženatý a delegát České biskupské konference pro ekumenismus František Radkovský.  „Smíme také
vydávat svědectví pro lidi mimo církev, že toho jsme schopni a že tak činíme rádi. Že nejsme do sebe
zahledění, naopak, že v úctě a respektu přijímáme jedni druhé.“

Člověk prahne po pomstě a odplatě

Fantazie  o pomstě  patří  k našim nejsilnějším emo-
cím

Když nám někdo ubližuje, střetáváme se s těžkým roz-
hodováním, jak reagovat. Část naší osobnosti mu to chce
odplatit, vyrovnat si s ním účty, dát mu, co si zaslouží, za-
tímco druhé části se nelíbí představa, že se snižujeme na
jeho  úroveň,  abychom byli  fifty  fifty.  Když  nám někdo
něco špatného provede a my mu oplatíme stejnou mincí,
máme sice pocit zadostiučinění či dokonce spravedlnosti,
zároveň však možná někdy cítíme, že jsme tak trochu se-
lhali.  Skutečnost,  že populární romány a filmy o pomstě
nás  dokážou  emocionálně  strhnout,  nám  naznačuje,  jak
hluboce toto prožíváme. Pomsta a fantazie o pomstě patří
k nejsilnějším emocím, jež zakoušíme.

3  4

mailto:kowy@centrum.cz
http://www.oreltelc.cz/pinec


Touha po pomstě je něco přirozeného, nemusíme se to učit
Anglický autor Francis Bacon napsal: „Pomsta je jakási divoká spravedlnost: čím víc k ní lidská

přirozenost tíhne, tím víc ji má zákon vytrhávat jako plevel.“ Touto jedinou větou nám Bacon o po-
mstě říká čtyři důležité věci:

– Pomsta je něco, co přitahuje mnoho lidí.
– Touha po pomstě je něco přirozeného, instinktivního, nemusíme se to učit.
– Pomsta připomíná spravedlnost, významným způsobem se ale od spravedlnosti odlišuje
– Pomsta je nežádoucí. Je přirozená tak, jako je přirozený plevel, a když se nedrží na uzdě, vy-

těsní naše zdravější emoce, stejně jako plevel vytěsní hodnotnější šlechtěné rostliny.
Pomstu definuji jako trest ve jménu spravedlnosti, poskvrněný potěšením z ubližování trestané

osobě. A právě zde vězí problém.
Je pomsta „sladká“?
Všichni jsme už někdy slyšeli rčení „pomsta je sladká“. Věděli jste však, že známé úsloví je ve

skutečnosti pokřivenina původního výroku? Anglický spisovatel John Milton ve „Ztraceném ráji“ na-
psal: „Pomsta, jakkoli zprvu sladká, zakrátko se hořce sama sebe zhrozí.“ Jinými slovy, jak věděl Mil-
ton a jak bolestně poznají mnozí z nás, pomsta je sladká, když o ní uvažujeme, ale hořká, když ji vyko-
náme. Dvojznačnost msty spočívá v tom, že svědomí ji spíše odsuzuje, stejně jako po ní naše duše
prahne.

Příběh Josefa, který se mohl a chtěl pomstít
Bible nám předkládá jeden z velkých příběhů o odmítnutí pomsty. Jákobovi synové cítí vražednou

žárlivost vůči svému mladšímu bratru Josefovi, protože Josef je otcův oblíbenec. Josef ještě přiživil
jejich žárlivost tím, že jim vyprávěl svůj sen o tom, jak se mu klaněli. A tak ho prodají jako otroka ka-
ravaně procházející kolem na cestě do Egypta. Tam Josef projde řadou krutých situací, ale nakonec se
díky Boží milosti a řadě šťastných náhod stane nejvyšším správcem země a za dlouhého hladomoru
dostane na starost distribuci potravin.

V tu samou dobu hlad přinutí Josefovy bratry vydat se do Egypta a poprosit nejvyššího správce o
obilí. Josef je poznává, i když oni jeho nepoznají, a uvědomí si, že má možnost oplatit jim to, co mu
provedli, jak o tom dvacet let snil. Vymyslí si důmyslný plán: do jejich tlumoků vloží peníze zaplacené
za obilí a přidá svůj zlatý pohár, což mu dá důvod je uvěznit, tak jako oni udělali otroka z  něho. Když
ale vidí, jak jsou vystrašeni a pokorní, nevydrží to. Uvědomí si, že ve skutečnosti odplatu nechce, chce
rodinu, chce vztahy. A pochopí, že když ztrestá každého, kdo mu uškodí, dosáhne uspokojení a možná
i spravedlnost, nebude však mít rodinu ani přátele.

Všichni jsme oběťmi sobectví, otravnosti a malichernosti
Jen málo z nás se stane oběťmi vážných zločinů a můžeme doufat, že společnost se postará o

rychlou a náležitou spravedlnost. Všichni ale budeme oběťmi sobectví, bezohledného chování a mali-
cherné otravnosti lidí z našeho nejbližšího okolí. V takových okamžicích se budeme muset rozhodnout
mezi svůdným nutkáním usilovat o odplatu, jež naše duše přitahuje, ale škodí jim, a očistnou silou a
znovuzískání moci nad svými životy tak, že nepodlehneme svodu pomsty.

A víme, na které straně stojí Bůh.
                          (Převzato - zpracováno podle knihy Harold S. Kushner, ,Aby měl život smysl)

Srdíčko pro Afriku 2017

Rády bychom vás pozvaly na již čtvrtý vánoční koncert  „Srdíčko pro Afriku“, který se usku-
teční v sobotu 30. 12. 2017 v 16 hodin v kostele Jména Ježíš v Telči. 

Děti z dětského pěveckého sboru Srdíčko si pro vás připravily pásmo českých koled a farní mlá-
dež nacvičila vánoční scénku.

Stejně jako předchozí roky bude výtěžek z koncertu věnován do sirotčince sv. Terezie od Dítěte
Ježíše v Loumbile (Burkina Faso). Vedoucí organizace, sestra Geneviève, nás pravidelně informuje o

tamější situaci. Díky vám jsme již mohly dětem přispět částkou přes 40 tisíc Kč. Peníze byly využity
na uhrazení školného, oblečení a potravin a na rekonstrukci zvířecí farmy. Sirotčinec ubytovává přes
40 dětí a mnohým dalším umožňuje vzdělávání. Na svůj provoz si přivydělává chovem hospodářských
zvířat, pěstováním spiruliny či vlastní pekárnou. Organizace je však závislá na darech sponzorů.

Předem děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás!
Za DPS Srdíčko Martina Janková, Pavla Bočková a Ludmila Krejčová

1.1.2018  Vánoční koncert v kostele Jm. Ježíš v 15.00 

Výběr z duchovních děl vánoční hudby, naší i světové sbo-
rové literatury

Účinkují: Pěvecký sbor Santini Telč, sbormistr: Anežka Ti-
chá

Vstupné dobrovolné
Po koncertu jsou všichni zváni na setkání a malé občer-

stvení ve farním průjezdu.
 

Vážení  naši  přátelé  a  posluchači  naší  různorodé  hudby.
Kdybychom vás neměli, tak by naše práce neměla smysl. Děkujeme, za vaši přízeň. Moc si toho váží -
me. Přejeme požehnané vánoce a vše nejlepší a Boží požehnání v Novém roce. Těšíme se na setkání
s vámi na našich koncertech. Těšíme se na vás. 

Váš chrámový sbor Santini

Z farní knihovny

Vánoční tajemství  3.vydání  - Edita Steinová
„Křesťanská tajemství  jsou nedělitelným celkem.  Když se člověk

pohrouží do jednoho, je doveden ke všem ostatním. Tak vede cesta z Be-
tléma nezadržitelně na Golgotu, od jesliček ke kříži.“ (Edita Steinová)

Tajemství  vtělení  v  sobě  zahrnuje  všechny  základní  pravdy
duchovního života, žitého v milosti, skrývá v sobě jako v zárodku celou
„hloubku i  výšku,  šířku i  délku“ Kristovy lásky,  ale tím i  křesťanova
života. „Co znamená Boží synovství? Být malý a zároveň velký. Zna-

mená to zcela vyjít ze sebe sama, z úžiny vlastního života, a vrůstat do šířky života Kristova.“
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Tříkrálový koncert
Festivia Chorus & Richard Šeda (cink)

V sobotu 6. ledna 2018 v 16:00 hod se v kostele sv. Bartoloměje v Radkově
uskuteční koncert komorního pěveckého sboru Festivia Chorus – řídí Jitka Čudlá a
jako host vystoupí Richard Šeda, vynikající hráč na barokní hudební nástroj „cink“,
společně se svými přáteli a rodinnými příslušníky. Vstupné dobrovolné



Drobný, ale obsahem velice hutný text Vánoční tajemství předkládáme čtenářům v novém překla-
du. Edita Steinová zde zdůrazňuje pokoj, který narozením Božího Dítěte přichází do lidských srdcí, je
však vzdálena jakémukoli  lacinému sentimentu,  vždyť po svátku Narození  Božího Syna následují
svátky prvních mučedníků: „Tajemství Vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí. (…) Před Dítětem
v jesličkách se tříbí duchové.“

Zvířátka ve vánočním lese – J. N. Gray, S. Seniorová
Myška,  jezevec,  sova,  liška,  drozd  a zajíčci  prožívají  ve  vánočním lese  různá  dobrodružství,

dokud se všichni nesejdou u jesliček…Vánoce mohou začít! 
Půvabné vyprávění s malebnými ilustracemi pro nejmenší čtenáře.
 

Autobus do Horní Slatiny 13.ledna 2018
Kdo by měl zájem jet na oslavu narozenin pana děkana  A. Perničky 13. ledna 2018 do Horní Sla-

tiny společně autobusem, přihlaste se prosím nejpozději v neděli 7.ledna ve farní knihovně po ranní
nebo deváté mši svaté, případně na telefonu 736 739 026 - Trojanová. Odjezd autobusu z Telče se
plánuje v 9. hodin. 
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Z matriky

Pohádka na Vánoce – „František“

Pohádky patří ke chvílím oddechu, mají je rády děti i dospělí. Pohádky přinášejí chvíle, při kte-
rých můžeme zapomenout na každodenní starosti, pohladí, povzbudí, poučí….

Vánoční ozdoby se ve své krabici začaly pomalu probouzet po dlouhém letním spánku. Andělíčci
si rovnali pomačkaná křidélka, ptáčci si česali ocásky a baňky se navzájem leštily kousíčkem vaty, až
se blýskaly jako zrcadlo. Znenadání se víko krabice odklopilo a uvnitř se objevil nový obyvatel. Ozdo-
by se kolem něho shlukly, aby zjistily, co je zač, ale hned zase couvly zpět. „Fuj, vždyť je to kus uhlí!"
reptaly. „Co tady chce? Vždyť nás všechny ušpiní! To jsou ale hloupé žerty! Jak se máme v takové
společnosti připravit, abychom o Vánocích každého oslnily svou krásou?"

„Já nejsem uhlí! Já jsem františek!" bránil se nováček. „Když mne zapálí, budu krásně vonět a
všichni budou mít hned lepší náladu. Nebojte se mne neušpiním vás, vždyť jsem dobře zabalený. Byl
bych rád, kdybychom se spřátelili."

Ale bránil se marně. Nikdo jeho vysvětlování ani nabídku přátelství neposlouchal. Nadávali fran-
tiškovi jeden přes druhého, reptali, brblali, protestovali a nakonec ho donutili, aby se schoulil do kouta
až na dně krabice mezi starými a nepoužívanými ozdobami.

Staré ozdoby si dobře pamatovaly, že na Vánoce máme zvlášť pozorně ukazovat ostatním, jak je
máme rádi. Přijaly františka docela jinak, než ti nafoukaní parádníci nahoře. Každá se představila,
františek jim odpovídal: „Těší mě,“ a pak jim vyprávěl o sobě i o tom, co je nového v obrovském světě
venku za stěnami krabice. Bylo jim všem při tom povídání moc hezky, čas utíkal jako voda a než se
všichni nadáli, přišel Štědrý den.

Ozdoby putovaly na vánoční stromeček. Byl letos obzvlášť veliký, a tak se na něm objevily i staré
a zapomenuté baňky a řetězy a sklenění ptáčci, také františek byl vysvobozen z krabice a připraven na
bílém talířku k večerní slavnosti. Sotva se setmělo, zazářily na stromečku svíčky a prskavky a celým
bytem se šířila vůně jako v kostele, když se při slavné mši používá kadidlo. Tatínek, maminka i děti se
pomodlili a s chutí pustili do večeře. Pak zpívali koledy a rozdávali dárky a zase zpívali a všichni měli
obrovskou radost a nikomu se nechtělo spát.

Když se přiblížila půlnoc, tatínek s maminkou se začali vypravovat do kostela na půlnoční mši.
Děti se umyly, pomodlily, zalezly do postelí a za chvíli se bytem ozývalo jen spokojené pochrupování.

Ráno se maminka ptala malé Aničky: „Co se ti včera nejvíc líbilo?" Anička se zamyslela a prohlá-
sila: „Nejvíc se mi líbila ta krásná vůně. Ozdoby zůstaly na stromečku, dárky pod stromečkem, ale
vůně přišla za mnou až do postýlky. Moc dobře se mi při ní usínalo!"

Pyšné ozdoby na stromku se na sebe ušklíbly a znovu začaly pomlouvat františka, který byl pů-
vodcem té nádherné vůně. Nedokázaly se smířit s tím, že nebyly pochváleny ony, ale někdo jiný. Staré
a pokorné ozdoby se z té pochvaly radovaly, protože františek byl jejich kamarád. Jedna z nich, taková
mrňavá hvězdička, prohlásila: „František byl opravdu nejlepší. Vůbec se nevytahoval a nechlubil, ale
nechal se spálit, aby dětem připravil krásné Vánoce."

P. Václav Trmač

Redakce Farního věstníku děkuje všem spolupracovníkům za spolupráci na tvorbě Farního věst-
níku, sponzorům děkujeme za jejich podporu a svým čtenářům a všem farníkům přejeme požehnané
Vánoce a pevnou víru, naději a lásku do nového roku 2018.

______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21 1. 2018
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz
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V měsíci prosinci nás předešli na věčnost:
Jiřina Jehličková
Ing. Jan Boček
František Musil
Antonín Komín
František Kučera
Květoslava Dušková

 Osobní i světové dějiny
mohou být tvořeny ve tmě zloby, nenávisti,

pýchy, strachu, netečnosti.

Mohou být ale také tvořeny
ve světle lásky Boha

darované v Ježíši Kristu.

K radostnému prožití času,
kdy si narození Ježíše Krista připomínáme,
i všech dnů roku, do kterého vstupujeme,

Vám žehná
 

Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Brno, Vánoce 2017


