
Postní setba

Popeleční středou opět vstupujeme do postní doby. Opět
se nám otvírá příležitost investovat do toho nejcennějšího co 
máme. Tak jako na jaře vkládáme do země semena s nadějí, 
že přinesou užitek. Tak můžeme v postní době investovat 
svůj čas, energii i mnohé další do prohloubení svého vztahu 
s Bohem i bližními. Záleží vlastně jen na nás kolik se 
rozhodneme investovat. 

Pevně věřím že se vyplatí v této oblasti investovat 
velkoryse. Bylo by smutné kdyby měl poklad našich vztahů 
vyrůstat ze zbytků. Nebojme se Bohu dát to nejlepší ze 
svého času, energie, to nejlepší co  máme. Věřím, že 
nebudeme zklamáni.

Velkorysost v investici do vztahu k Bohu i bližním přeje
všem svým farníkům

o. Josef Maincl 

Bohoslužby v měsíci březnu 2017

St 1. 3. 2017 Popeleční středa 8:00 Matka Boží
              18:00 Jména Ježíš

So 4. 3. 2017               17:00 Jména Ježíš
Ne 5. 3. 2017 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 11. 3. 2017               17:00 Jména Ježíš
Ne 12. 3. 2017 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 18. 3. 2017               17:00 Jména Ježíš
Ne 19. 3. 2017 7:30 Jména Ježíš

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 25. 3. 2017                 8:00 Matka Boží
              17:00 Jména Ježíš

Ne 26. 3. 2017 7:30 Jména Ježíš
9:00 sv. Jakub

              10:30 Matka Boží

Charitní sbírka

V sobotu  1. 4. 2 017 od 9:00 do 14:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka šatstva apod.  v prostorách bývalého Školním statku v Telči, vstup
zadní bránou z ulice Batelovská!

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

Popelářské studie
 
Kdo z nás jako maličký nechtěl aspoň chvíli být popelářem? Když si zavzpomínáme na dětství,

jsem si téměř jist, že se nám vybaví mimo jiné také právě toto přání. Bezpochyby na tom neměla větší
zásluhu obzvláštní záliba ve špíně či naopak nadměrná touha podílet se na úklidu rodného města či
vísky. Jsem si takřka jist, že klíčovou roli sehrál zvláštní technologický rys popelářských aut. Kdo z
nás nechtěl jezdit na stupátku vzadu na tak řečeném kuka-vozu? A zeptejte se svých tatínků – nebojte
se, že by vám odpověděli jinak.

Ty  doby  už  dávno  (nebo  snad  nedávno)  minuly.  Také
popeláři  už  převážně  neodvážejí  ony zbytky po  hoření,  totiž
popel,  nýbrž nejrůznější  odpad jiného druhu.  A přesto si  toto
zaměstnání uchovalo pojmenování podle popela. A stejně tak se
nepřejmenovaly a nepřejmenují popelnice.

Popel  je  pro  nás  znamením  špíny,  odpadu  a  naprosté
bezcennosti.  Řekne-li  se  popel,  vybaví  se  nám  zcela
nevyužitelný prach, vyčerpaný zbytek paliva, který se už nijak
zpracovat  nedá.  Snad  jen  posypat  zledovatělý  chodník  s ním
můžeme – abychom neuklouzli.

1.  března jsme našli  v kalendáři  Popeleční středu.  Přijali
jsme na čelo znamení  popela.  Proč tomu tak je?  Můžeme to
chápat  jako určité  upozornění,  výstrahu – zastav se.  Zpomal.
Dej pozor, aby neuklouzl. Uvědom si, co děláš, a zamysli se,
jestli nestojíš na pokraji kluzkého svahu. Tento den je také dnem
vstupu  do  předvelikonočního  období,  které  se  nazývá  postní
doba,  doba pokání.  V dnešní době se toto slovo moc nenosí.
Možná je příliš spojeno právě se „sypáním si popela na hlavu“,
tedy ponižováním sebe sama.

Mezi  pokáním  a  ponižováním  je  však  propastný  rozdíl.  Dělítkem  je  pravdivý  postoj  ke
skutečnosti. Člověk, který se ponižuje, ze sebe dělá něco méně, než ve skutečnosti je – prohlašuje se
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za nepatrného, zbytečného, neužitečného, ačkoli takový není – přinejmenším ne v takové míře, kterou
dává  najevo.  Nebo si  to  alespoň o sobě nemyslí.  Někdy se  tomu říká  „hrbatá  pokora“,  ačkoli  to
s pokorou má sotva co společného.

Ten, kdo činí pokání, si je vědom své vlastní nedostatečnosti, ovšem nezapomíná přitom na svou
vlastní hodnotu a na svou důstojnost. Konám-li pokání, přiznávám, že jsem se dopustil něčeho zlého, a
jako plnohodnotný člověk jsem připraven nést odpovědnost.

Pokání  je  výrazem pravdivého postoje  k sobě samému,  k druhým lidem i  k Bohu.  Pokání  je
uvědoměním si vlastních chyb a vůlí napravit je. A právě to je smyslem postní doby – ne sebezápor
pro sebezápor, ne příležitost k hrdinským výkonům, ba ani redukční dieta.

Snad ještě jedno možné využití popel má – dají se s ním hnojit zahrádky. Právě v těchto dnech, na
prahu jara, v postní době to pro nás může být výzvou: zapracujme na sobě, pečujme o svůj život, aby
z nás – nebo v nás – mohlo něco pěkného vyrůst.

 
o. Zdeněk D.

Roste pronásledování křesťanů
Ve světě roste pronásledování křesťanů, alarmující je nárůst náboženského nacionalismu v jižní a

jihovýchodní Asii. V padesátce zemí, kde je situace nejhorší, je vážně pronásledováno 215 milionů
následovníků Krista (tedy každý třetí). 

V první padesátce zemí, v nichž žije 4,83 miliardy lidí, zakouší vysoký až velmi vysoký stupeň
pronásledování 215 milionů křesťanů, tedy každý třetí. Do tohoto čísla nejsou zahrnuty další země,
celkový počet pronásledovaných je proto vyšší.  Ve zkoumaném období útlak proti  následovníkům
Krista vzrostly.

Útisk rychle narůstá v jihovýchodní a jižní Asii. Organizace Open Doors označuje tuto situaci za
alarmující. Silný vliv strany Bharatiya Janata v Indii rozpoutal nebezpečný náboženský nacionalismus

(hinduismus jako  základní  prvek příslušnosti  k  zemi).  Druhá nejlidnatější  země postoupila  na 15.
místo žebříčku. Každý týden je v Indii napadeno 15 lidí věřících v Krista.

Celkově v pěti ze 6 zemí regionu se situace křesťanů značně zhoršila: v Indii, Bangladéši, Laosu,
Bhútánu a Vietnamu. Buddhistický nacionalismu „vynesl“ poprvé Srí Lanku mezi prvních 50 států
žebříčku.

Islámský  útlak  a  jeho  extremistická  podoba  zůstává  hlavním  zdrojem  pronásledování,  a  to
především  na  Blízkém  východě  a  v severní i  subsaharské  Africe.  Politická  nestabilita  se  pojí
s fundamentalistickými  uskupeními,  jako  je  například  somálské  Al-Šabáb,  nigerijské  Boko  Haram
nebo  takzvaný  Islámský  stát.  Avšak také  mimo  tato  území  se  objevuje  diskriminace  křesťanů:
například Pákistán se dostal na 4. místo žebříčku kvůli výraznému nárůstu protikřesťanského násilí a
sociálního útlaku. Islámský útlak deformuje každodenní život křesťanů ve 14 z prvních 20 zemí (nebo
35 z celkových 50).

Na prvním místě žebříčku World Watch List – tedy zemí s nejhorším pronásledováním – je již 15.
rok Severní Korea. Církev zde působí zcela v podzemí. Vlastnit Bibli nebo klanět se Bohu znamená
ohrozit život sebe nebo vlastní rodiny. Druhé místo zaujímá Somálsko se svým kmenovým systémem;
kdo se obrátí z islámu na křesťanství, může čelit smrti. Církev je zde téměř kompletně v podzemí.
V první desítce zemí se dále nacházejí Afghánistán, Pákistán, Súdán, Sýrie, Irák, Írán, Jemen a Eritrea.
V Sýrii a Iráku bylo zaznamenáno oproti předchozímu roku méně případů útlaku, což je ale z  velké
části způsobeno útěkem křesťanů před Islámským státem. Kdo v oblasti zůstal, čelí vysokému tlaku.
Jemen  postoupil  na  9.  místo:  křesťané  se  zde  ocitli  uprostřed  občanské  války  mezi  sunnitskými
skupinami loajálními k Saúdské Arábii a rebely podporovanými Íránem.  

Ve zkoumaném období bylo pro motivy spojené s vírou zabito 1.207 křesťanů, 1.329 kostelů pak
bylo napadeno. Počet mučedníku oproti předchozímu roku klesl, což je způsobeno třemi faktory: (1) je
stále obtížnější získat údaje z některých oblastí  (Barma, Irák,  Sýrie, Súdán,  Nigérie);  (2) Vojenská
reakce nigerijské vlády proti sektě Boko Haram omezila vyvražďování křesťanských vesnic, k němuž
docházelo častěji v roce 2015; (3) Islámský stát je na ústupu a mnoho křesťanů z oblasti uprchlo.

Ačkoliv  však  počet  mučedníků  v některých  zónách  klesá,  v týchž  oblastech  roste  útlak,
zneužívání, diskriminace a vytěsňování namířený proti křesťanům. Uprchlíci v Nigérii, Sýrii a Iráku
jsou často bez prostředků.

O tom, že se situace horší, napovídá i tisková zpráva ministerstva zahraničí ČR. Súdánský soud
poslal na 20 let do vězení českého občana Petra Jaška. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby,
včetně špionáže. Česká diplomacie je rozsudkem znepokojena a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek
považuje za prioritu zajistit Jaškovo propuštění a jeho návrat do Česka.

Jašek je  v  Súdánu zadržován  od  prosince  2015.  Podle  české  diplomacie  byl  na  misionářské
výpravě  a  jeho  cílem  bylo  pomáhat  tamním  křesťanům.  Súdánské  úřady  proti  Jaškovi  a  třem
Afričanům vznesly obvinění ze sedmi přečinů, mezi nimiž je také činnost proti státu.

„Ministerstvo  zahraničních  věcí  ČR  v  uvedeném  soudním  rozhodnutí  nenachází  oporu  ve
zjištěních skutkového stavu, a proto do Súdánu v nejbližších dnech vyšle svého zástupce na úrovni
náměstka k dalším jednáním, bude-li to potřeba, pojede do Súdánu jednat přímo sám ministr Lubomír
Zaorálek, pro kterého je propuštění P. Jaška ze súdánského vězení a jeho návrat do České republiky
absolutní prioritou," uvádí v tiskové zprávě mluvčí MZV Michaela Lagronová.

Podle informací Ministerstva zahraničních věcí je Petr Jašek v relativně dobré fyzické i psychické
kondici a věří, že se díky jednáním MZV ČR se súdánskou stranou v brzké době vrátí ke své rodině do
České republiky.

Open Doors je nezisková organizace, která pomáhá pronásledovaným křesťanům. Vznikla v roce
1955  jako  pomoc  při  dodávání  Biblí  do  zemí  střední  a  východní  Evropy.  V současnosti  pomáhá
věřícím v 60 zemí.
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Zpráva z jednoty Orla

Měřínský přátelák

Orelští  florbalisté  jeli  v  sobotu  18.  února  sbírat
zkušenosti na přátelský turnaj do Měřína, kde se utkali

s domácím týmem a mužstvem z Velké Bíteše. Bohužel jsme nedokázali porazit ani jeden z nich a po
prohrách 2:3 s Velkou Bíteší a 4:6 s Měřínem jsme si odvezli třetí místo. 

O post nejlepšího střelce se podělili Adam Jirásek a Jiří Kovář, kteří vstřelili svorně po 3 gólech.
Dále nás reprezentovali  Eliška Truhlářová,  Pavla  Přibylová,  Prokop Kadlec a branku hájil  Ondřej
Kučera.

Poslední pinec v orlovně

Zima už je tu s námi dlouho, přijďte se s ní rozloučit do orlovny. Poslední letošní Pinec v orlovně
své brány otevírá  v neděli 19. března jako vždy od 14 hodin. Budou na vás čekat 3 stoly, herní
zázemí a pro žíznivé možnost zakoupení občerstvení. Připravili jsme také malou změnu, aby si každý
dobře zahrál s  rovnocennými soupeři.  A jako bonus na závěr  bude možnost  vyzkoušet si  čtyřhru.
Dostatek důvodů přijít  na Pinec,  nemyslíte?  Podrobnosti  a fotky z předchozích turnajů najdete na
www.oreltelc.cz/pinec.

Katolickému fondu přibude nemovitostní podfond

Společné investování římskokatolické církve v ČR zaměřené na
zajištění financí pro chod po tzv. církevních restitucích vstupuje do
další  fáze.  Katolický  fond,  který  spravuje  majetek  ČBK a  všech
osmi římskokatolických diecézí v České republice, zahajuje činnost
třetího podfondu. Kromě Růstového a Výnosového podfondu se tak
nově zaměří i na investice do nemovitostí. Česká národní banka v
minulém  týdnu  oficiálně  potvrdila  registraci  Nemovitostního
podfondu  ,  který  vytvořila  společnost  ČSOB  Asset  Management
(ČSOB  AM).  Strategii  a  řízení  má  na  starosti  Patria  investiční
společnost. 

„Nemovitostní  podfond  Katolického  fondu  jsme  se  rozhodli  připravit  na  základě  požadavku
církevních zástupců,  kteří  projevili  zájem ještě více diverzifikovat své finanční rezervy.  Díky němu
budou moci investovat například do zemědělské půdy, komerčních či kancelářských prostor, které ale
budou  podléhat  přísným  etickým  požadavkům  ze  strany  církve,“  upřesňuje  Jaroslav  Rozehnal,
obchodní ředitel ČSOB Asset Management.

„Katolický fond včetně jeho tří podfondů jsme vytvářeli proto, aby římskokatolická církev získala
jeden ze zdrojů prostředků, který jí po skončení restitučního vypořádání umožní fungovat nezávisle na
přímém financování státem,“ vysvětluje Aleš Zíb, člen představenstva odpovědný za správu portfolií
a finance, ČSOB Asset Management.

„Kromě  toho,  že  jednotlivé  diecéze  zpravidla  investují  a  hospodaří  samostatně,  je  tento
nemovitostní fond projevem jejich vůle investovat do určité míry také společně. Jsem přesvědčen, že i
díky  investičním  nástrojům,  které  nám  skupina  ČSOB  umožňuje  využívat,  se  zvládneme  o  naši

budoucnost postarat v rámci zodpovědného, etického a dlouhodobě udržitelného zhodnocování našich
aktiv,“ dodává Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK.

V roce 2015 diecéze v ČR investovaly celkem 1,2 miliardy korun s cílem budoucího výnosu, další
prostředky dává církev na společensky prospěšné aktivity. Děje se tak v momentě, kdy stát postupně
omezuje  financování  církví,  neboť se  jeho příspěvek se  každoročně snižuje  a  v roce 2030 skončí
úplně.  Proto  se církev  různými  formami  připravuje na  období,  kdy  bude  hospodařit  samostatně.
Získané prostředky z tzv. restitučních náhrad jsou investovány tak, aby v budoucnu nechyběly nejen
potřebné zdroje pro zajištění své činnosti, ale zároveň mohly v souladu se svým posláním rozšířit své
aktivity zejména na poli péče o potřebné, ve vzdělávání a zdravotnictví.

Katolický  fond doposud  měl dva  podfondy, ve  kterých  církev  do  roku  2016  (vč.) investovala
celkem téměř 940 milionů Kč a jejich výnosnost zatím dosahuje nadprůměrných hodnot.

Další informace k tzv. církevním restitucím či využití získaných finančních prostředků a příklady
samostatného církevního hospodaření hledejte na www.sluzbaverejnosti.cz.

Biskup František obdržel medaili vděčnosti

Emeritní  biskup  plzeňské  diecéze  Mons.
František Radkovský převzal v pondělí 20. února
2017 z rukou synodní rady Českobratrské církve
evangelické  medaili  vděčnosti.  Synodní  rada
chtěla tímto krokem vyjádřit uznání za jeho službu
a poděkovat za výbornou dlouholetou spolupráci a
utváření vstřícných ekumenických vztahů.  

„Překvapilo  mě  to,  nic  takového  jsem
nečekal.  Je  to  opravdu  hezké  gesto,  které  jen
dokazuje, jak je dobře, že jdeme společně, že nám
všem záleží na tom samém. Jsem rád, že všechna
ta  léta  naší  spolupráce  a  vzájemného  dialogu
nesou plody,“ říká oceněný biskup František.

Medaile  vděčnosti  je  výjimečné  ocenění,
které  uděluje  synodní  rada Českobratrské  církve
evangelické od roku 2010 jako výraz uznání.

Biskup František je delegátem České biskupské konference pro ekumenismus již několik let. Sám
toto  poslání  vnímá jako  něco,  co  je  pro  něho  živé už od počátků  svého působení  v Mariánských
lázních, kde fungovalo velmi dobré ekumenické společenství, jehož byl součástí.  Spiritualita Hnutí
fokoláre, kterou otec František přijal za svou, a její důrazy na dialog mezi křesťany, dialog s  jinými
náboženstvími a současnou kulturou jen podtrhly to, že v ekumeně se chce a má aktivně angažovat.
Několikadenní ekumenická setkávání biskupů organizované právě Hnutím fokoláre považuje František
za jednu ze svých nejdůležitějších formací v této oblasti, protože poskytly příležitost k neformálním
rozhovorům, z nichž vyvstalo mnoho inspirativních podnětů.

Diecézní setkání mládeže 2017 s otcem biskupem 

Již po dvacáté sedmé se setká diecézní biskup Vojtěch Cikrle s mladými lidmi z brněnské diecéze.
Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v sobotu 8. dubna
2017 od 8.30 do 16.00 hodin. Mottem letošního setkání je biblický citát z Lukášova evangelia: „Veliké
věci mi učinil ten, který je mocný.“

Více informací a rezervace do dopoledních skupin na www.brno.signaly
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Z farní knihovny

Umět se rozhodnout – Stefan Kiechle
Rozhodovat se musíme neustále, v malých i velkých věcech; jak se ale

rozhodovat  správně?  A čemu  vlastně  říkáme  správné  rozhodnutí?  Existují
nějaké  metody nebo techniky rozhodování?  Jak hledat  kritéria  pro  moudré
rozhodování? Souvisí nějak dobré rozhodování a duchovní život člověka? Kdy
je  rozhodnutí  zralé?  atd.  Na  podobné  otázky  odpovídá  známý  jezuita,  v

současnosti  německý  provinciál  Stefan  Kiechle.  Nejenže  zná  důkladně  nauku  svatého  Ignáce  o
rozlišování, ale sám léta doprovází druhé a slouží ve vedoucích pozicích, takže rozhodování je jeho
denním chlebem. Jeho knížečka je skutečnou perlou duchovní moudrosti, aplikované pro každodenní
život.

Kytice z královské  zahrady – Ivan Renč,  Zdeňka Krejčová – Příběhy svatých ochránců
Čech a Moravy

Kniha vypráví o několika hrdinech našeho národa. Neproslavili se většinou na válečném poli, ale
v hrdinském boji o víru a lásku. Kytice příběhů představuje tyto křesťanské velikány tak, aby děti s
napětím prožívaly jejich osudy a aby se jim vybavil člověk s velikým srdcem, až někde zahlédnou
kamennou sochu nebo obraz světce. 

Tajemství posledního večera – Ivan Renč, Zdeňka Krejčová  - Čtení pro malé i větší
Byly Velikonoce, a to se usedalo k slavnostní večeři. I Ježíš usedl se svými apoštoly k hostině. Po

ní vyšli do zahrady. Byla krásná teplá noc. Následujícího dne se mělo stát mnoho význačných událostí
jak  pro  samotného  Ježíše,  tak  pro  apoštoly  i  pro  ostatní  lidi.  V takových  chvílích  je  nejlépe  se
pomodlit. Ježíš vzal s sebou tři z apoštolů, aby se modlili s ním. Petr, Jakub a Jan se posadili do trávy a
z ticha noci se jim pod víčky zrodily sny ... Sny, které nás zavedou do doby dětství apoštolů, sny,
v nichž se nám představí apoštolové jako zralí muži, sny, v nichž své životní příběhy prožívají malí
jmenovci apoštolů.

Ve farní knihovně jsou ještě k vyzvednutí objednané fotografie z loňského roku – střídání otců
kaplanů v Telči a primice J.Janalíka. Fotografie si prosím vyzvedněte v neděli po ranní nebo deváté
mši svaté.

Poselství papeže Františka k postní době 2017

Drazí bratři a sestry,
postní  doba  je  novým  začátkem  a  cestou,  která  vede  k bezpečnému  cíli:  k velikonočnímu

zmrtvýchvstání  a ke Kristovu vítězství  nad smrtí.  Toto období se  vždy na nás obrací s  naléhavou
výzvou k obrácení;  křesťan  je  povolán  k tomu,  aby se  vrátil  k Bohu „celým srdcem“ (Joel  2,12),
neuspokojoval  se průměrným životem,  ale  aby ve svém přátelství  s  Pánem rostl.  Ježíš  je  věrným
přítelem, který nás nikdy neopustí, a přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se k  němu vrátíme. Tímto
očekáváním projevuje svou vůli k odpuštění. 

Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil duchovní život prostřednictvím posvátných
prostředků, které nám církev nabízí: půst, modlitba a almužna. V základě toho všeho spočívá Boží
slovo, k jehož vytrvalejšímu poslechu a meditaci jsme v tomto období zváni. Zvláště bych se chtěl
pozastavit u podobenství o boháči a Lazarovi. Nechme se inspirovat touto tak významnou pasáží, jež
nám poskytuje  klíč  k pochopení toho,  co máme konat,  abychom dosáhli  pravého štěstí  a  věčného
života, a povzbuzuje nás k upřímné konverzi.

Podobenství  začíná  tím,  že  představuje  dvě  hlavní  osoby,  avšak  pouze  chuďas  je  popsán

podrobněji: nachází se v zoufalé situaci a nemá sílu se z ní dostat; leží u boháčových dveří a jí drobty,
které spadnou z jeho stolu, po celém těle má rány a přicházejí psi, aby mu je lízali. Je to pochmurný
obraz poníženého a pokořeného člověka.

Scéna vyzní ještě dramatičtěji, když vezmeme v úvahu, že chuďas se jmenuje Lazar; jméno plné
příslibů, jež doslova znamená „Bůh pomáhá“. Nejedná se tedy o anonymní osobu, ale má přesné rysy
a  představuje  se  jako  jedinec,  s nímž se  pojí  jeho osobní  historie.  Zatímco pro boháče  je  jakoby
neviditelný,  nám se  stává  blízký  a  získává  svou  tvář.  A jako  takový  je  darem a  neocenitelným
bohatstvím. Je to bytost, která je chtěná, milovaná a na niž Bůh pamatuje, i když ve své konkrétní
situaci je jako lidský odpadek.

Podobenství je nesmlouvavé ve způsobu, jímž ukazuje rozporuplnou situaci, ve které se nachází
boháč. Na rozdíl od Lazara je to osoba beze jména a je označen pouze jako „boháč“. Jeho hojnost se
odráží v šatech, jaké si obléká, a v jejich v přehnaném přepychu.  Bohatství tohoto člověka je přehnané
i  proto,  že je navyklý každodenně se  předvádět:  „Každý den pořádal  skvělou hostinu“.  V něm se
dramaticky  ukazuje  porušenost  způsobená  hříchem,  která  se  uskutečňuje  ve třech  následujících
výrazech: v lásce k penězům, v marnosti a v pýše.

Apoštol Pavel říká,  že „kořenem všeho zla je láska k penězům“ (1 Tim 6,10).  Ta je hlavním
motivem korupce a zdrojem závisti, hádek a podezírání. Peníze nás nakonec mohou ovládat a stát se
tyranským idolem. Místo toho, aby se nám peníze staly nástrojem služby pro konání dobra a vytváření
solidarity s druhými, mohou nás i celý svět zotročovat logikou sobectví, jež nenechává prostor lásce a
je překážkou pro mír.

Když se díváme na tuto postavu, chápeme, proč evangelium tak ostře odsuzuje lásku k penězům:
„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, anebo se
bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ (Mt 6,24).

Boháč  i  chudák umírají  a  hlavní  část  podobenství  se  odehrává  na  onom světě.  Obě  postavy
najednou objevují, že „nic jsme si přece na svět nepřinesli a nic si z něho také nemůžeme odnést“ .

Až uprostřed muk onoho světa poznává boháč Lazara a přál by si, aby trochou vody zmírnil jeho
bolesti. Skutky, jaké požaduje od Lazara, jsou podobné těm, které měl sám boháč vykonat, ale nikdy je
nevykonal. Abraham mu tedy objasňuje: „Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A
nyní se tu on raduje a ty zakoušíš muka“. Na onom světě se znovu nastoluje určitá rovnost a bolesti
života se vyvažují dobrem.

Podobenství přináší svým pokračováním poselství všem křesťanům. Boháč, jehož bratři ještě žijí,
prosí Abrahama, aby k nim poslal Lazara s napomenutím; ale Abraham mu odpovídá: „Mají Mojžíše a
Proroky,  ať  je  uposlechnou“.  A na  boháčovu  námitku  reaguje:  „Jestliže  neposlouchají  Mojžíše  a
Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých“.

Drazí  bratři  a sestry,  postní doba je  příhodným časem pro to,  abychom se obnovili  setkáním
s živým Kristem ve slově, ve svátostech a v bližním. Kéž Pán – který během čtyřiceti dní na poušti
překonal  pokušitelovy nástrahy –  nám ukáže  cestu,  po  níž  máme jít.  Kéž  nás  vede  Duch Svatý,
abychom šli po cestě obrácení a znovu objevovali dar Božího slova, abychom byli očištěni od hříchu,
který nás oslepuje, a sloužili Kristu přítomnému v potřebných bratřích. Povzbuzuji všechny věřící, aby
vyjádřili  tuto duchovní obnovu i  svou účastí  na postních aktivitách,  které v různých částech světa
pořádá mnoho církevních organizací s cílem posilovat kulturu setkání v jediné lidské rodině. Modleme
se  jedni  za  druhé,  abychom skrze  svou  účast  na  Kristově  vítězství  dokázali  otevírat  svoje  dveře
slabému a chudému. Pak budeme moci v plnosti prožívat velikonoční radost a svědčit o ní.

FRANTIŠEK
(redakčně zkráceno, celý text na www.cirkev.cz)

Uzávěrka příštího čísla je v neděli 19. 3. 2017
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz

7 8


