
Farní rada

V naší farnosti jsme měli možnost zvolit členy farní rady. V návrhu na přiložený lísteček jsme
napsali 4 - 6 jmen spolufarníků, o nichž jsme předpokládali, že by nás vhodně a zodpovědně zastupo-
vali při rozhodování o dění v naší farnosti. Vyplněné lístky jsme odevzdali do přiložených krabic do
neděle 19. 6. 2011. Hlasovali jsme anonymně a každý farník mohl vyplnit jen jeden lístek. Bylo
odevzdáno 154 lístků z 350 rozdaných.

Nová farní rada
Do nové farní rady tak byli zvoleni v červnu 2011 čtyři členové:
• paní Frydrýšková Sylvie Mgr. s 88 hlasy
• paní Švarcová Ludmila Mgr. s 80 hlasy
• paní Trojanová Marie s 73 hlasy
• pan Boček Pavel s 61 hlasy

Z titulu své služby ve farnosti:
kaplan
technický administrátor
zástupce za redakci farního věstníku a další.
Na setkání farní rady budou zváni jako hosté (pozorovatelé) také zástupci spravovaných farností

- Radkov, Kostelní Myslová, Mrákotín či Oblastní charity Jihlava a další.
Ještě budou jmenování zástupci za katechety a za různá společenství v naší farnosti - uskuteční

se v průběhu roku podle potřeby. Novým členům Farní rady vyprošujeme Boží požehnání do nové
služby.

 Farní rada se podle církevního práva (které je zahrnuto v tzv. kodexu kanonického práva - zkr.
CIC) sestává ze dvou částí:

• a) pastorační rady: pastorační otázky - bohoslužby, život farnosti připravované akce ...
• b) ekonomické rady: technické a ekonomické otázky - porada spolurozhodování
Farní rada má podle zákona 536 §2 CIC hlas poradní, popř. (po domluvě s farářem) hlas poradní

i spolurozhodující - tak je tomu i v naší farnosti. V naší farnosti členové FR spolurozhodují např.: o
otázkách oprav far či kostelů, o výběrovém řízení na firmy, jež opravy provádějí, o přípravě a organi-
zacích farních akcí (například poutích, víkendových obnov) atd.

Členové farní rady mají též právo být informováni a také spolurozhodovat o finančních
otázkách farnosti. FR se v naší farnosti schází 1x za 2 měsíce nebo dle potřeby častěji.

Stanovy a podněty k práci farních rad naleznete na stránkách pastoračního střediska brněnského
biskupství.

Bohoslužby v červenci 2011

Pá 1. 7. 2011   8:00 Matka Boží
18:30 sv. Jakub

So 2. 7. 2011 18:00 Matka Boží
Ne 3. 7. 2011    7:30 sv. Jakub

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

Út 5. 7. 2011    7:30 sv. Jakub
  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží 

So 9. 7. 2011 18:00 Matka Boží
Ne 10. 7. 2011    7:30 sv. Jakub

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 16. 7. 2011 18:00 sv. Jakub
Ne 17. 7. 2011    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub  
10:30 Matka Boží

So 23. 7. 2011 18:00 Matka Boží
Ne 24. 7. 2011    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub  
10:30 Matka Boží

So 30. 7. 2011 18:00 Matka Boží
Ne 31. 7. 2011    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub  
10:30 sv. Anna

Vezmi a čti 
13. neděle v mezidobí 
2 Kral 4,8-11.14-16a; Řím 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
 
Ježíš řekl svým apoštolům: 37“Kdo miluje otce nebo matku

víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc
nežli mne, není mě hoden. 38A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje
mě, není mě hoden. 39Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však
ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. 40Kdo přijímá vás, přijímá
mne, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. 41Kdo
přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo
se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako
spravedlivý; 42kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z

těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.”
(Mt 10,37-42)

Každé náboženství se ztotožňuje s určitým znamením. Například můžeme říct, že znamením
muslimů je půlměsíc. Pro židy je to Davidova hvězda. Kříž je znamením křesťanů.

Mladí ve vězení mi často kreslí kříž, protože vědí, že je to moje znamení. Zdi naší kanceláře v
Paříži zdobí spousty křížů. Všechny jsem dostal od mladých nebo starých. Jeden mladý muslim mi

Farní věstník  

 ČERVENEC - SRPEN 2011        
                          

                                        Vydává Římskokatolická farnost Telč
         ročník  XIX, číslo 7 - 8

2



dal kříž, abych si ho připevnil na bundu. Nosím ho dodnes. Kříž je naše
znamení. Tak jak máme rozumět tomu, co znamená vzít svůj kříž a následovat
Krista?

Síla kříže. Kolikrát vidím křížky viset z uší a zdobit hrudníky! Kříže jako
fetiše, kříže jako suvenýry, kříže jako amulety pro štěstí... Pán se tam nahoře
musí podivovat, když vidí, že jeho znamení je všude a přitom mu ti nebo ty,
kteří ho nosí, nepřikládají žádný náboženský význam. Kdybychom jen věděli,
jakou zázračnou moc může mít kříž v životě nás křesťanů!

Nutně musíme znovu objevit jeho význam. Dáš-li si do pokoje kříž-kruci-
fix, dívej se na něj a modli se. Nedělej si z něj dekorativní předmět nebo
tradiční výzdobu. Ať se z něj naopak stane kříž, před nímž pokleknete, který
budete uctívat a který ponesete. Mnozí světci strávili celé dny a noci v rozjí-
mání před křížem. Uctívali ho a nacházeli v něm objasnění významu utrpení z
hlediska křesťana.

Už se skoro nepraktikuje křížová cesta. To je škoda. Křížová cesta sleduje
všechny etapy, které Kristus během cesty na Kalvárii prožil. Za ním šly svaté
ženy. Ty nesly strašlivý kříž uvnitř, zvlášť jeho matka. Co je pro matku horší-
ho, než vidět, jak stráže – tehdejší policie – plivou na jejího syna a nepředsta-
vitelně ho mučí?

Božská drzost. S Kristovou výzvou, aby každý nesl svůj kříž, souvisí
jistota, že mě podpoří, když břemeno bude příliš těžké, a že já sám se budu
snažit pomáhat druhým zvládat jejich úzkost nebo vzdor. Dodejme, že Kristus
má docela drzost vyzývat nás k radosti uprostřed utrpení! Tato radost je nesdě-
litelná. Ale existuje. Ví to jen ten, kdo ji prožívá. To je jediná odpověď, kterou
můžeme dát světu odmítajícímu utrpení. Náš způsob života dá zřejmou
odpověď na nutkavou otázku: Proč trpět?

Jednou jsem byl ve veřejném bazénu a tam mě zaujala záda jednoho
mladého Apollona. Měl na nich vytetovaný obrovský kříž. Kolem kříže byl
nápis: On trpěl přede mnou. Samozřejmě jsem se toho mladíka nezeptal, proč
je takhle tetovaný. Ale ten nápis naznačoval, že má něco za sebou, že trpěl a že
byl asi ve vězení, kde poznal Krista.

 
Kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník,

amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu (Mt 10,42).
Když učiníte něco bez nároku na odměnu ve jménu Božím, on tomu činu požehná. Nejsou malé

nebo velké činy. Každý skutek lásky je velkým činem. Říkám vám to, ať jste křesťané, buddhisté,
muslimové, nebo dokonce ateisté, na tom nezáleží. Děláme-li něco bez nároku na odměnu, můžeme
si připomenout, že ty nejkrásnější skutky, které můžeme na této zemi vykonat, jsou skutky lásky.
Naše náboženství je založené na lásce.

Můžeme mluvit o lásce. O lásce můžete říkat, co chcete. Všichni o ní hodně mluví. Láska se
pořád opěvuje. Náš svět, naše západní civilizace trpí nedostatkem lásky. Jsme evropskou, převážně
křesťanskou civilizací. Nikdy nezapomínejte, že láska je nejdůležitější. Boží láska a láska k druhým
lidem. Opravdu dávat znamená dávat a nepočítat, že se nám to vrátí. Dáváš, protože druhého miluješ.

Mám rád tuhle krásnou větu z evangelia: Čiň druhým tak, jak chceš, aby oni činili tobě. Víte
dobře, že člověk sám sebe rozmazluje. Když pozoruji ty své mladé dravce při jídle, dívám se po tom,
kdo si vezme ten nejlepší kus masa. A tomu řeknu: Dej ten nejhezčí kousek někomu jinému a vezmi si
ten jeho. Všechny tyhle skutky z lásky posilují přátelství. Bůh ví, že v našem každodenním životě
skutky lásky potřebujeme.

V novinách se píše skoro výhradně o zlu a problémech ve světě, přestože se všude odehrávají
nádherné skutky lásky.

Evangelium říká: Pokud tě tvé oko svádí ke hříchu, vyrvi je a odhoď pryč. Dalo by se stejně tak
říct: Dávejte pozor, na co se díváte v televizi. Před nějakým časem došlo k velmi závažné události:
Jeden mladík, poté co zhlédl film Scream, chtěl zabít svou známou. Volal jí, ale nebyla doma. Volal
podruhé, ale zrovna neměla čas. Napotřetí se mu podařilo ji sehnat. Šel a zavraždil ji sedmnácti
ranami nože. Jestliže tě tvé oko svádí, vyrvi je, znamená, že když se nabízejí filmy plné násilí a sexu,
snažte se na ně nedívat.

Jak můžeme v dnešním světě vychovávat děti v míru, radosti a respektu k sexu, když jim
budeme pouštět takové věci? Těm nejmladším říkám: Ovládej své oči. Samozřejmě si je nevyrvávej,
evangelium mluví v symbolech a obrazech. Jestli tě noha svádí ke hříchu, uřízni si ji!, říká také
evangelium. To znamená přemýšlet, a ne hned běžet a udělat nějakou hloupost! Je nebezpečné
kupovat si pornočasopisy nebo zvrácené knihy, aby člověk ukojil svou nenasytnou sexualitu.

Okořeňte si své dny drobnými gesty lásky. Uvidí je jen Bůh. Díky nim bude lidstvo moci lépe
dýchat a pozvedne se. Stačí jeden skutek lásky a vyroste celé lidstvo.

Guy Gilbert – Evangelium podle svatého lotra
 

Noc kostelů v Telči 27.5.2011

Dne 27.5.2011 byly telčské kostely otevřeny v netradiční
noční hodiny, od čtyř do půlnoci. Telč se totiž letos poprvé
zapojila do akce Noc kostelů, kdy se na noc otevírají kostely
nejenom po celé České republice, ale i na Slovensku, v
Rakousku a Německu. Kostely zvaly návštěvníky ke kultur-
nímu programu, historickým prohlídkám, přednáškám i
občerstvení. V České republice využilo takovou nabídku více
než 300 000 návštěvníků, a to i přes nepřízeň počasí. 

V Telči odhadujeme na 500 příchozích v kostelích Jména
Ježíš, sv. Jakuba a sv. Ducha, kde organizátoři připravili komentované prohlídky kostelů i věží,
přednášky, hudební produkci, občerstvení, program pro děti, a další.

Se čtenáři Farního věstníku bych se rád podělil nejenom o "oficiální" informace, ale zvláště o
osobní prožitek a radost, kterou jsem si jako jeden z organizátorů z akce odnesl.

Velikou radost jsem měl z toho, že Noc kostelů v Telči měla ekumenický charakter. Nejenom,
že se otevřel kostel sv. Ducha a kazatel Adventistů přijal pozvánku se svou kapelou, ale především
jsme se při přípravě scházeli se zástupci všech zúčastněných církví - Evangelická (rodina Melmuko-
vých),  Adventistů sedmého dne (kazatel Petr Tržil, pí Antoňová), Katolická - zástupci z farnosti.
Chtěli jsme, aby na celé akci bylo vidět, že je pořádaná dohromady a snad se nám to podařilo. Byl
bych moc rád, kdyby taková spolupráce pokračovala i při jiných akcích, neboť mi v ní bylo velmi
hezky.

Asi každý organizátor, včetně mě, si přál, aby byla hojná účast, a to se k naší spokojenosti
vyplnilo. Během večera přišlo několik lidí a program nám pochválili, při koncertech a přednáškách
všichni zaujati poslouchali, u občerstvení probíhal družný hovor, co bychom si mohli přát víc?
Všichni však měli i další přání, aby akce byla i duchovním zážitkem. Abychom se "pouze" nezařadili,
jak mluvil na jedné z přednášek o. Satoria, za Muzejní noc, Noc vědy, a další Noci. Chtěl jsem, aby
měla naše "něco" navíc. Paradoxně jsem se o tom přesvědčil, když v kostele Jména Ježíš program
neprobíhal. Od 20:45 do 22:30 byl hlavní program u sv. Ducha. V kostelích Jména Ježíš a sv. Jakuba
jsme tento čas nazvali Ticho kostela promlouvá. Během této doby jsem viděl několik lidí, jak
vcházejí do lavic a v tichu jen tak sedí, řekl bych v upřímné modlitbě, rozjímání. Viděl jsem lidi,
které běžně v kostele nevídám. V tu chvíli jsme si uvědomil, že se Bůh k této naší akci skutečně
přiznal, byl tam s námi a v tichu kostela promlouval...
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Upřímně bych chtěl poděkovat všem, kteří se na průběhu akce podíleli, panu starostovi Fabešo-
vi, který si vzal nad akcí záštitu. Naše úsilí stálo za to, s jistotou mohu říci, že akce to byla požehna-
ná. Čtenáře Farního věstníku bych rád požádal o modlitbu za všechny tyto lidi, kteří se zúčastnili
příprav Noci kostelů. Vzpomeňte, prosím, i na ty, kteří přispěli finančními prostředky: Gema Art
Group Praha, a.s., město Telč, Pavel Komín - soukromý zemědělec, Pekařství Marek. Děkuji.

MK

Sbor SANTINI na Prvním národním kongresu o Božím milosrdenství

Náš sbor SANTINI měl tu čest zpívat za závěrečné bohoslužbě Prvního národního kongresu o
Božím milosrdenství, který se konal ve dnech 20 – 22. května 2011 v Novém Městě na Moravě a u
kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Tuto závěrečnou bohoslužbu, kterou předsedal
olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner, jste mohli sledovat v přímém přenosu
na TV NOE.

Celá akce probíhala pod záštitou brněnského biskupa, Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho. Za
zmínku určitě stojí, že První světový kongres se konal v Římě v roce 2008 a druhý se bude konat
v Krakově na podzim roku 2011. Mezi těmito roky se po celém světě uskutečnila řada národních a
kontinentálních kongresů v jednotlivých zemích. Program kongresu v ČR byl velice pestrý a
zajímavý nejen po duchovní stránce, takže mohu všem vřele doporučit účast na dalším kongresu.

ZP

Zpráva z jednoty Orla Telč

Druhou červnovou sobotu se v Kněžicích konal župní
florbalový turnaj starších žáků, Memoriál Vojtěcha Koreše.

Jelikož se sešli pouze 3 týmy, kromě domácích Kněžic také Okříšky, hrálo se dvoukolově každý s
každým. Nás zde reprezentovali David Zlatuška, Martin Nosek, Petr Choutka, Vojtěch Truhlář,
Tomáš Hronek a v brance David Hajdík. Přestože výkon našich florbalistů nebyl vždy zcela přesvěd-
čivý, na soupeře bohatě stačil, když jsme porazili Okříšky v prvním zápase 23:2 a v druhém 11:2.
Domácí Kněžice hráli vyrovnanější partii, ale na porážku to nestačilo. Vítězství 10:8 a nakonec i 2:1
připadlo Telči. Celému týmu blahopřejeme k prvnímu místu, na kterém se nejvíce podílel Petr
Choutka s 21 vstřelenými góly.

Na závěr florbalové sezóny uspořádala v pondělí 20. června jednota Telč florbalový turnaj žáků.
O medaile a zajímavé ceny se letos utkaly 4 týmy. Nejcennější kovy si odnesl telčský tým ve složení
Hajdík David, Bína Adam, Pospíchal Martin a v bráně Kadlec Jakub. 

Čas prázdnin - čas rodinných poutí

POUŤ K PRAMENŮM 

V prvním roce přípravy na Cyrilometodějské jubileum
“Kamkoli se řeka dostane ... vše se uzdraví.”  Ez 47,9

k prameni Božího slova v Písmu
k prameni života s Bohem ve křtu

k prameni života společenství ve slavení neděle
k prameni křesťanské národní tradice

U PRAMENE ŘEKY DYJE
na louce blízko Třeště

6. července 2011
10.00  růženec za 60 farností, jimiž Dyje protéká
10.30  mše sv. s požehnáním vody a obnovou křtu

Parkování na vyhrazené louce při silnici Třešť - Panenská Rozsíčka (500 m od pramene).
Stoličky na sezení vzít s sebou. Srdečně zvou farnosti ve Znojmě -  www.farnostznojmo.cz

Kostelní Vydří

- neděle 3. července   Pouť pro muže
   9:00 hodin přednáška pro muže 

10:00 hodin mše svatá 
        - neděle 10. července  Malá pouť
                                           8:00 hodin mše svatá 

10:00 hodin mše svatá
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- sobota 16. července   Kněžská pouť
   8:00 hodin mše svatá 

10:00 hodin mše svatá  - hlavní celebrant otec biskup Vojtěch Cikrle 
19:00 hodin mše svatá 
          noční adorace 

        - neděle 17. července    Velká pouť 
7:00 hodin mše svatá 
8:00 hodin mše svatá 
9:30 hodin mše svatá 
11:00 hodin mše svatá 
14:30 hodin  svátostné požehnání

        Všichni poutníci jsou srdečně zváni i do prodejny  Karmelitánského nakladatelství pro pěknou
knihu z pouti.

Srdečně zvou bratři karmelitáni

Z nabídky Karmelitánského nakladatelství

Otec nebo matka? Rozdílnost přístupu k výchově
Patnáctiletý chlapec se rozhodl, že bude profesionálním fotbalistou, a

tak začal zanedbávat školu, která ho “už nezajímá”. Jeho matka, jež si
samozřejmě uvědomuje, jaká nebezpečí v sobě synovo rozhodnutí skrývá, se
ho snaží za každou cenu přesvědčit, aby se škole víc věnoval, neustále ho
kontroluje, mluví mu do duše a snaží se v něm probudit chuť k učení. A

výsledek? – Velice napjatý a vyostřený vzájemný vztah a matčiny čím dál větší obavy: Co ještě mám
udělat, aby můj syn neměl problémy, když se mu nepodaří uplatnit se ve fotbale?

I otce trápí stejné starosti, ale na rozdíl od matky usiluje o to, aby syn nahlédl důsledky svého
rozhodnutí. Jeho přístup je tedy zcela odlišný. Synovi položí jasnou otázku: “Co budeš dělat, až v
osmnácti zjistíš, že z tebe nikdy žádný fotbalový šampion nebude, a ty nebudeš mít vystudovanou
žádnou školu, protože jsi všechno vsadil na sportovní kariéru? Takto položená otázka se bezesporu
syna dotýká jinak než maminčino přesvědčování a napomínání. Otec se nesnaží od syna problémy
odvrátit, ale chce ho s nimi konfrontovat. Mezi řádky mu říká: “Můžeš se rozhodnout pro něco, s čím
já nesouhlasím, ale uvědom si, že pokud se rozhodneš špatně, zodpovědnost poneseš ty sám. Já ti
chci jen poradit. Vyber si sám.”

Dítě dokáže samo rozlišit dobro a zlo, častěji i bez rodiče v roli dozorce
Mateřské cítění má ze svobodné vůle dětí strach a nechce jim ji přiznat. Když matky dětem

mluví do duše, většinou nekončí slovy: “Rozhodnutí je na tobě.” Mají totiž strach, že se dítě
rozhodne špatně, a to se za žádnou cenu nesmí stát. Matka by pak cítila velkou zodpovědnost za to,
že svému potomku v takovém rozhodnutí nedokázala zabránit. Přímé volání k zodpovědnosti však
dítě znejistí mnohem víc než mateřské naléhání a napomínání.

Matka žije v přesvědčení, že dítě nedokáže rozlišit “dobro a zlo”, přestože ve skutečnosti to dítě
dokáže velice dobře. Matka dělá všechno pro to, aby dítě před každým životním omylem uchránila.
Takový přístup však nikdy dítě k opravdové zralosti nedovede. Dítě se chová dobře jen proto, že ho k
tomu nutí rodič v roli dozorce, s nímž je třeba s využitím všech podob dětské lstivosti hrát hru na
kočku a myš, avšak vlastní svědomí nikdy nepustí ke slovu. Rodiče pak říkají: “Chová se sice tak, jak
to od něj vyžadujeme, ale člověk ho nesmí ani na chvilku spustit z očí, to je hned všechno špatně.”

Jiné děti zase nějak přetrpí napomínání i tresty a dál si dělají, co chtějí. Cesta k životní zralosti však
vede jinudy – skrze svobodné přijetí určitých hodnot.

Se svolením zpracováno podle knihy Osvalda Poliho - Srdce táty, kterou vydalo Karmelitánské
nakladatelství.

Barevný život světců  - Max Kašparů 
Pan farář se ptal dětí v hodině náboženství, kdo je to světec. Kromě dobrých i méně dobrých

odpovědí zaslechl také, že světec je ten, kdo barevně září. Takové odpovědi nerozuměl, a proto žádal
doplnění. Dítě vysvětlovalo, že v obci, kde bydlí babička, mají v kostelních oknech barevná sklíčka,
vitráže, kde jsou vyobrazeny postavy světců. Když při nedělní mši svaté svítí do kostela sluníčko,
prochází jeho světlo barevnými sklíčky a obrazy svatých září barvami.

Tak si může svatého představovat jenom dítě. Představa dospělých věřících už bývá prozaičtěj-
ší, ale zároveň chudší a v určitém směru i zkreslenější.

Světec podle jejich představ musí být bezdětný, protože rodičovské povinnosti jsou překážkou k
plnému věnování se svatosti. Nejlépe by měl být svobodný, protože v manželství může dojí.t i na sex
- a jak je známo, ten není pro kandidáta svatozáře zrovna to akorátní. Ale především a nade všechno
by se měl chovat vážně. Doporučuje se až smrtelná vážnost, nebo ještě lépe: měl by se chovat přímo
smrtelně. Veselá mysl, dobrá nálada a smysl pro humor jsou vlastnosti dozajista pochybné a
nevypočítatelné.

Osobně si myslím, že přesně takové představy naplňují nebe smíchem. Pokud se svatí něčemu
smějí - a nemusí to být jen ti uvedení v kalendáři -, tak především našim pokřiveným představám o
obsahu jejich svatosti. Život světců je skutečně barevný. Ono dítě mělo svým způsobem pravdu.

U svatosti jde v zásadě o dvě věci: být křesťansky poctivý na místě, kam nás Bůh povolal, a žít
své poslání radostně. Ať už jako vyznavač, panna nebo mučedník. Proto si myslím, že bez radosti to
nejde ani po zemi, ani do nebe.

K radosti lidské duše patří smysl pro humor a veselé srdce. Svatý Pavel na ně apeluje v listu
Filipským, když píše: "Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!"

Umění rozlišovat - Bertrand Georges
Každý den nás staví před řadu drobných rozhodnutí, která sice vypadají bezvýznamně, ale v

souhrnu mohou výrazně ovlivňovat nás i naše bližní. Občas ale konáme rozhodnutí zásadní, která náš
život ovlivní dlouhodobě a podstatně. Mezi ně patří výběr studia a profese, výběr životního partnera
nebo volba zasvěceného života. 

Současný svět před nás klade tolik možností, že jsme často zmatení a bezradní. Někdo se
množstvím nabídek nechá zcela ochromit a bojí se volit, jiný zase přeskakuje z jedné možnosti na
druhou a mění svá rozhodnutí až lehkovážně, podle okolností a nálady. Kniha Umění rozlišovat
přináší jasné a konkrétní klíče k tomu, abychom si dokázali ujasnit své priority a postupně rozvíjeli
umění rozlišovat skutečné dobro od zdánlivého dobra. Ukazuje, jak dospět k uznání svých omylů, k
přijetí důsledků svých rozhodnutí, k vytrvalosti v učiněných volbách, a tím i k zodpovědnému životu,
naplněnému vnitřní svobodou. Autor vychází z přesvědčení, že Bůh chce naše dobro a doprovází nás
za všech okolností.

________________________________________________________
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