
Bůh je laskavý
 
Ježíš  říká: Já  jsem  dobrý  pastýř;  znám  svoje

ovce a dávám za ně svůj život.  (Srov. J 10, 14-15)

Obraz  Ježíše  -  dobrého  pastýře  je  pochopení
křesťanské víry zásadní. Avšak za dlouhé roky našeho
života  mohl  leccos  ztratit  ze  své  autenticity  a
hodnověrnosti. Možná je dnes již překrytý nánosy roz-
ličných karikatur a  obrazů, které jsme si sami nevě-
domky vytvořili: Bůh jako  bezmocný a naivní dobrák,
nebo naopak Bůh, který trestá, lhostejně přihlíží naše-
mu trápení a bolesti, a který má zalíbení jen v dokona-
lých....

Tyto obrazy, odrážejí hořkost a zklamání z Božího
jednání v našich životech a odrážejí i náš podprahový
strach z Boha. Všechny tyto představy můžeme položit
v modlitbě před Ježíše. Prosit ho, aby odstranil ty, kte-
ré jsou nám na cestě k němu kamenem úrazu. Můžeme
prosit, aby nám dal znovu zaslechnout svůj hlas:

„Já jsem dobrý pastýř,
znám Tě, a dávám za tebe svůj život. 

Jsem ten, kdo tě pevně drží.
Tvé zápasy nesleduji zpovzdálí, ale jsem v nich s tebou. 

Nikdy tě nenechám zlu napospas samotného. 
Svůj život dávám za tvůj.“

Ve všem, co prožívám - v těžkostech, v krizích, v bolesti, v opuštěnosti, v pochybnostech o sobě i
druhých, o smyslu toho všeho, je důležité vyslovit si nahlas: 

"Ježíši, Ty jsi můj pastýř.
Voláš mě jménem.

Věřím, že mi ukážeš cestu,
provedeš mě skrz mé pocity zmaru,

skrze moje strachy a nejistoty.
Dáváš smysl mému životu

i v čase, kdy je pro mě těžko uchopitelný."

Bůh je laskavý. Volá Tě jménem. Jsi Jeho milovaný/á. Neboj se.        převzato www.vira.cz - (ova)

Bohoslužby v měsíci květnu 2021

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude počet účastníků bohoslužeb omezen dle
platných  pravidel.  K  účasti  na  následující  nedělní  bohoslužbě  je  možné  se  přihlásit,
buď  v neděli písemně v kostele, nebo v následujících dnech na internetových stránkách farnosti. (zá-
ložka Přihlášení na bohoslužby), kde budou případně i bližší informace.

Dokud bude i nadále počet účastníků bohoslužby omezen na 10% kapacity kostela, konají
se všechny bohoslužby v kostele Matky Boží.

Plánované bohoslužby
každá sobota  18.00  Matka Boží

        každá neděle      7.30       Matka Boží
                           9.00       Matka Boží 
                          10.30      Matka Boží

každou neděli od 14.30 do 15.00  v kostele Matky Boží možnost osobní modlitby a případné při-
jetí eucharistie.

(bez záruky)

Charitní sbírka

V sobotu  12. 6. 2021 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Charit-
ní sbírka šatstva a pod.  v prostorách bývalého Školním statku v Telči,
vstup nebo vjezd nejlépe zadní bránou z ulice Batelovská.

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

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

Děkujeme.

Svěcení nového oltáře
 
V den 130. výročí  posvěcení katedrály sv. Petra a

Pavla  na  Petrově,  která  se  každoročně  připomíná  21.
května,  posvětí  brněnský biskup Vojtěch Cikrle    nový
obětní  stůl  a  další  prvky  nového  presbytáře  hlavního
chrámu diecéze.

Protože počátky chrámu na petrovském kopci sahají
až do 70. let 12. století a následně prošel několika pře-
stavbami, není známo, kdy přesně byl chrám vysvěcen.
Výročním dnem památky posvěcení brněnské katedrály
byl  tedy stanoven  21.  květen.  Právě  v  tento  den  roku
1891  posvětil  v  pořadí  osmý  sídelní  biskup  brněnské
diecéze a pozdější olomoucký kardinál František Saleský
Bauer nový jedenáct metrů vysoký oltář katedrály zhoto-
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vený z limbového dřeva, který zdobí postavy dvanácti apoštolů.
 Nové řešení obětního stolu i dalšího vybavení presbytáře, je  realizováno  podle návrhu tvůrčího

kolektivu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné, jejichž návrh byl nejvíce
oceněn ve  výtvarné soutěži  o návrh úpravy liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně,
která  byla vyhlášena v únoru 2019. Jejím cílem bylo sjednocení dominantních prvků v současném
presbytáři, tedy obětního stolu, ambonu, přenosné sedes (sedadlo  pro celebranta), oltářních svícnů,
svícnu pro paškál a procesního kříže. 

 Dne 7. dubna  2021 byla provedena demontáž stávajícího obětního stolu,  který se brněnský bis-
kup Vojtěch Cikrle rozhodl věnovat  kapli sv. Jana Nepomuckého   v Papežské koleji Nepomucenum
v Římě, kam bude později převezen. (Současný obětní stůl váží cca 1,1 tuny a jeho autorem je řezbář,
sochař a restaurátor Jaroslav Vaněk, autor mj. petrovského betléma. Do katedrály byl umístěn v roce
1984.)  V římské kapli je dosud jen dřevěný obětní stůl, který není pevně osazený. 

„Vážíme si a s radostí vítáme  rozhodnutí brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho, který vě-
noval dosavadní oltář z katedrály do seminární kaple v Nepomucenu.  Pro samotnou instalaci "staro-
nového" oltáře v seminární kapli je třeba ještě připravit statické vypodložení kněžiště. Odborné ka -
menické práce se ujme v nejbližší době akademický sochař Petr Váňa, pro kterého to nebude první
úkol, který v římské koleji realizuje. Oltář z brněnské katedrály se stane  symbolickým pojítkem mezi
místní  katolickou církví  v  České  republice  a  papežskou kolejí  v  Římě.“  vzkazuje  do Brna rektor
Papežské koleje Nepomucenum v Římě.

Papežská kolej Nepomucenum v Římě byla založena v roce 1929 a jejím úkolem bylo vychovávat
kněze pro službu v Československu. Během své dlouhé historie jí prošli seminaristé, kněží a budoucí
biskupové, kteří působili ve vlasti i v exilu. Za všechny bychom mohli zmínit emeritního pomocného
biskupa Petra Esterku, který má velké zásluhy pro službu krajanů nejen v USA. Z mladých kněží pak
například faráře katedrály sv: Petra a Pavla  - P. Tomáše Koumala,  P. Petra Šikulu,  faráře v nové
zřízené brněnské farnosti Nová Líšeň, který byl v letech 2013 – 2018 v Nepomucenu rektorem. Ve
funkci  vystřídal dosavadního rektora Mons. Dr. Jana Mráze, nyní faráře v kostele sv. Tomáše v Brně, 
který v Římě působil dvacet let.

 „Jako  první  krok byla  vypracována přesná výrobní  dokumentace,  dle  které  budou jednotlivé
předměty zhotovovány,“ uvedl před časem architekt Petr Todorov.

„ Na tomto základě byl vytvořen digitální model, který byl na Ústavu mechaniky těles, mechatro-
niky a biomechaniky Fakulty strojní VUT v Brně prověřen z hlediska pevnosti, stability a únosnosti.
Dále byly zahájeny podrobné konzultace s příslušnými řemeslníky – kovolitci, modelářem, specialis-
tou na patinaci a kameníkem a byly provedeny segmenty dílčích pracovních modelů pro prověření di-
menzí, proporcí a měřítka bronzových struktur. Poté následovala specifikace technologických postupů,
příprava modelů jednodušších částí a chystají se vzorky povrchů bronzu a jeho patinace,“ upřesnil ar-
chitekt.

 Umělcům minulosti, kteří se podíleli na jedinečné výzdobě katedrály sv. Petra a Pavla,  dominuje
Ondřej Schweigl, nazývaný „moravský Michelangelo“, který se  stal po dlouhou dobu rozhodujícím
umělcem činným při výzdobě kostela i jeho vybavení,  souvisejícího s přeměnou kostela v katedrálu. 

K řadě zvučných jmen historie, se  ve 20. a 21. století připojují novodobí tvůrci – desková křížová
cesta po obvodu chrámu od brněnského sochaře Jiřího Marka je originální tím, že prvních několik za-
stavení  umělec vytvořil  v padesátých letech minulého století,  a když  koncem 20.  století  své  dílo
dokončil,  byl jeho umělecký rukopis zcela jiný.

Kromě kaple Zvěstování Páně (O. Schweigl) byla v roce 2005 v  severním vchodu katedrály zpří-
stupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval velehradský umě-
lec Otmar Oliva. 

K současným dílům patří také památník sv. Cyrila a Metoděje nedaleko chrámu autorů Vladimíra
Matouška a Ing. arch. Radima Horáka, který v Jubilejním  roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Me-
toděje na Velkou Moravu  6. června 2013 slavnostně  požehnal biskup Vojtěch Cikrle.

„Brněnští architekti Říčný-Todorov-Říčná se nyní připojují k těm, jejichž stopa bude na Petrově

nesmazatelně zaznamenána,“  konstatuje biskup Cikrle. 
Pro vložení  do obětního stolu vybral  biskup  Vojtěch Cikrle  ostatky svaté  Zdislavy,  rodačky

z brněnské diecéze – z Křižanova. Na Petrově se tedy mohou věřící obracet ve svých modlitbách nejen
ke sv. Petru a Pavlovi, patronům katedrály i celé brněnské diecéze, ale nově také k  vyhledávané a uctí-
vané patronce rodin.

„Zdislava z Křižanova byla úžasnou ženou. V duchovní oblasti vyvěrala její krása z napojení na
Boha. Právě z něho čerpala prostřednictvím modlitby a svátostí všechno potřebné k tomu, co na ní i
dnes obdivujeme. Jako železo ponořené do ohně přebírá jeho vlastnosti, začíná svítit, hřát a navíc se
stává tvárné, tak se do Boha ponořená Zdislava stávala milující dívkou, manželkou, matkou i lékařkou
nemocných a chudých, kteří s důvěrou vyhledávali její pomoc a byli zázračně uzdravováni tělesně i
duchovně. Mám radost, že její poslání chránit a povzbuzovat rodiny je stále živé,“ říká  biskup Vojtěch
Cikrle.

 Svatá Zdislava byla spolu se sv. Janem Sarkanderem  prohlášena  papežem Janem Pavlem II. za
svatou  dne 21. května  1995 v Olomouci. Od jejího narození uplynulo v roce 2020  osm set let.

Martina Jandlová

Neděle modliteb za pronásledované křesťany

Blíží  se  6.  neděle  velikonoční  (9.5.),která  bude  v  katolické
církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany. Křesťané
považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských
práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem
života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý
člověk může svobodně vykonávat, hlásat a také měnit  svou víru,
aniž by mu v tom bránila společnost a stát. 200 milionů, 240 milio-
nů, 260 milionů, 340 milionů –tak z roku na rok roste počet proná-
sledovaných křesťanů ve světě. Každý osmý křesťan trpí nějakou

formou útlaku nebo diskriminace. Počet křesťanů zavražděných z náboženských důvodů se loni zvýšil
o 60 %, když pro víru přišlo o život 4761 křesťanů –třináct každý den. 4277 křesťanů bylo vězněno
bez procesu a téměř vždy na základě smyšlených obvinění. V klasifikaci států se situace jednoznačně
zhoršila. Zeměmi extrémního pronásledování jsou Severní Korea, Afghánistán, Somálsko, Libye, Pá-
kistán, Eritrea, Jemen, Irán, Nigérie, Indie, Irák a Sýrie. Nejčastější příčinou diskriminace je radikální
islám, etnické konflikty v Africe, represe ze strany komunistického režimu v Číně, hinduistický extré-
mismus v Indii  a organizovaný zločin ve Střední Americe. Jednou ze zemí s extrémním pronásle-
dováním je Nigérie, kde bylo za posledních 12 let zabito téměř 35 000 křesťanů a statisíce byly násilně
vysídleny.  Protikřesťanské útoky džihádistů zaznamenáváme v dalších zemích Afriky,  jako např v
Mosambiku. Zprávy o únosech, nucených sňatcích a islamizaci nezletilých nemuslimských dívek v Pá-
kistánu a dalších islámských zemích jsou na denním pořádku. Pod tlak se dostávají křesťané i na Zápa-
dě. Bývalý mezinárodní prezident CSI Herbert Meier pronesl již před 15 lety tato stále platná slova:
„Svoboda svědomí, vědeckého bádání a tolerance patří neodmyslitelně k dědictví západních zemí. Je
formulována v přirozeném právu a je sním nerozlučně spojena. Díky tomu stála Evropa po staletí v
první linii. Dnes ale vidíme, že se toto dědictví Evropy ztrácí a věřící křesťané jsou konfrontováni s
dvěma hrozbami -stále agresivnějším sekularismem a relativismem,  a na druhé straně s rostoucím
vlivem islámských skupin.  “Nezájem veřejného mínění  je  příznačné pro sekularizovaného „ducha
doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti.
V době, která se považuje za moderní, osvícenou a progresívní, máme povinnost být na straně lidí, kte-
ří jsou za svou víru, šikanováni, biti, mučeni a vražděni. Solidarita s pronásledovanými má biblický
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základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským –„Trpí-li jedna část, trpí sní části všechny“ (12.26). V
praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými
křesťany v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční!

Monika Kahancová výkonná ředitelka CSI ČS
Křesťanská mezinárodní solidarita ČS z.s. 

Poutní stezka Romea Strata
 
Území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede do Říma.
V roce 2018 vznikla Evropská asociace Romea Strata s cílem znovuobjevit  a představit  staro-

bylou poutní stezku víry a kultury Romea Strata, která v minulosti vedla od Baltského moře až do
Říma a fungovala jako spojnice mezi západem a východem. Romea Strata, v překladu doslova „Řím-
ská cesta“, je označení pro síť poutních stezek (www.romeastrata.org). 

Poutnictví v sobě od pradávna neslo kulturní význam a obohacení. Romea Strata vznikla na uz-
lech obchodních cest,  které byly později užívány jako stezky věřícími poutníky obohacovanými na
každém kroku o nové zkušenosti. Cesta proměňovala člověka, který se vydal na cestu, v poutníka a
vedla ho do svého nitra tak, aby po příchodu do Říma pohlédl na hrobky apoštolů Petra a Pavla jako
nový člověk.

Úsek jihomoravské části stezky spojuje místa s bohatou duchovní a kulturní tradicí. Protíná místa
Velehrad, Křitny, Brno, Rajhrad a Mikulov. Trasa je vedena členitou vrchovinou Chřibů s četnými vy-
hlídkami a množstvím archeologických lokalit. V rozmezí měst Brna a Křtiny prochází nádhernou pří-
rodou Moravského krasu a jižní část cesty, která se napojuje na rakouskou trasu, lemují nekonečné vi -
nohrady a jedinečná dominanta Pálavy s vrcholky Pavlovských vrchů.

V květnu 2021 půjdeme „prošlápnout“ poutní stezku z Velehradu do Mikulova a, bude-li to dovo-
lovat situace, budeme pokračovat přes Rakousko do severoitalského města Aquileia. Putování jihomo-
ravskou částí stezky je rozděleno na šest etap a účastníci se mohou rozhodnout, na které etapě se při-
pojí a kam až dojdou. Začátek poutě je naplánován na neděli 16. května. V 8.30 bude na Velehradě
sloužena mše svatá s požehnáním poutníků a poté se vykročí směrem na Klimentek. Při závěrečné
etapě v pátek 21.  května vyjdou poutníci z Mikulova a na hranicích předají štafetu rakouským or-
ganizátorům. Podrobnosti cesty jsou popsány na www.cirkevnituristika.cz. 

Kterýkoliv úsek cesty lze projít kdykoliv i při soukromých poutích. Celé léto je před námi, tak na-
zujme boty a vydejme se na pouť!

 
Bc. Petra Dolíhalová, 

       vedoucí Oddělení církevní turistiky brněnského biskupství 

Globální  „maraton“  modlitby  růžence  v  měsíci
květnu za ukončení pandemie COVID-19 

Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21.
dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude
měsíc  květen  věnován  modlitebnímu  maratonu  na  téma
‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“. Dále
uvedla, že katolické svatyně celého světa budou zvláštním
způsobem zapojeny  jako  propagátoři  modlitby  růžence
mezi katolickými jednotlivci, rodinami a komunitami.

Třicet  poutních míst  se  bude  střídat  ve  vedení  každodenního živě  přenášeného růžence
v 18.00 hodin (středoevropského času). Katolická církev zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější Panně
Marii. Svatý otec zahájí tento měsíc modlitby 1. května a poprosí o Mariinu přímluvu.

Papež František hovořil  o koronaviru a jeho ekonomických dopadech ve videoposelství účast-
níkům 27. iberoamerického summitu v Andoře dne 21. dubna.

Pandemie COVID-19 „si vyžádala od každého národa a jeho občanů obrovské oběti,“ řekl. Krize
vyzvala „celé mezinárodní společenství, aby se společně s duchem odpovědnosti a bratrství zavázalo
čelit mnoha výzvám - těm, které již probíhají, i těm, které přijdou.“

Papež řekl, že se modlí za miliony lidí, kteří na COVID-19 zemřeli nebo kteří nemocí trpí, i
za jejich rodiny: „Pandemie nerozlišovala a zasáhla lidi všech kultur, vyznání, sociálních a ekono-
mických vrstev.“

Zdůraznil, že je důležité považovat očkování proti koronaviru za „univerzální společné dobro“.
„V této oblasti jsou obzvláště vítány iniciativy, které usilují o vytvoření nových forem solidarity na

mezinárodní úrovni, s mechanismy zaměřenými na zajištění spravedlivé distribuce vakcín, které nejsou
založeny na čistě ekonomických kritériích, ale berou v úvahu potřeby všech, zejména těch nejzrani-
telnějších a nejpotřebnějších.“

„S naléhavostí musíme zvážit model obnovy schopný generovat nová, inkluzivnější a udržitelnější
řešení zaměřená na všeobecné společné dobro, splňující Boží slib pro všechny lidi," uvedl dále papež.

Dodal, že při reakci na koronavirus by se pozornost měla věnovat tomu, aby byla zreformována
mezinárodní dluhová struktura a  umožněn přístup k externímu financování na podporu ekono-
mického rozvoje tak, „aby se každý mohl dostat ze současné situace s nejlepší šancí na zotavení“.

„Nic z toho nebude možné bez silné politické vůle, která má odvahu rozhodnout se změnit věci,
zejména priority, tak, aby to nebyli chudí, kdo zaplatí nejvyšší cenu za tyto tragédie, které zasáhly naši
lidskou rodinu," řekl.

Zdroj: Catholic News Agency

Papež František: Modlitba je způsob, jak mluvit s Bohem 

Při pravidelné středeční audienci, opět vysílané z
knihovny  Apoštolského  paláce,  pokračoval  papež
František v cyklu katechezí na téma modlitby.  Ten-
tokrát se zaměřil na hlasitou modlitbu, jako dialogu s
Bohem, protože každé stvoření vede v určitém slova
smyslu s Bohem rozhovor. 

Pro lidské bytosti se „modlitba stává slovem, in-
vokací, zpěvem, básní… Boží slovo se stalo tělem a v
těle každého člověka se slovo k Bohu vrací v modlit-
bě.“

Důležitost slov
Katecheze Svatého otce začala úvahou o slovech,

která vycházejí nejen od nás, ale také „nás do určité
míry formují“. V Bibli slova všechno tzv. rozjasňují a
zaručují,  že  „nic  lidského  není  vyloučeno,  nebo

cenzurováno“. A podle Svatého otce „nás proto Písmo svaté učí, abychom se modlili slovy někdy až
troufalými.“ Autoři Bible měli v úmyslu ukázat lidstvo takové, jaké ve skutečnosti je, a proto zahrnuli
i „velmi tvrdé výrazy namířené proti nepříteli...slova, která náleží k lidské situaci a byla zahrnuta do
rámce Písma svatého.“ Tato slova jsou podle papeže Františka v Písmu proto, „aby dosvědčovala, že
pokud by neexistovala slova, která tváří v tvář násilí zneškodňují špatné city a usměrňují je tak, aby
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neškodily, svět by se do nich zcela ponořil.“
Nejjistější způsob, jak se modlit k Bohu
Papež František poznamenal, že  „první lidská modlitba je vždycky hlasitou recitací. Nejprve se

dají do pohybu rty."   Modlitba podle něj nespočívá v pouhém opakování slov bez smyslu, nicméně
trval na tom, že ústní modlitba je „nejjistějším“ způsobem rozhovoru s Bohem. Pocity mohou být ne-
jisté a nepředvídatelné, stejně jako milosti pocházející z modlitby. Někdy může chybět záhadná „mod-
litba srdce“. Modlitba nahlas však může být vždy praktikována a je nutná, i když jsou naše pocity
zmatené.

Modlitba šeptem
„Všichni bychom měli mít pokoru těch starších lidí, kteří v kostele...tiše recitují modlitby, které se

naučili již jako děti a naplňují tak loď kostela svým šepotem,“ řekl papež František.  „Tato modlitba
nenarušuje ticho, ale svědčí o jejich věrnosti povinnosti modlit se, kterou praktikují po celý život...Tito
lidé se svou pokornou modlitbou jsou často velkými přímluvci našich farností.“ I oni, stejně jako my
všichni, někdy čelí noční temnotě a „prázdným okamžikům“. Papež připomněl, že „ústní modlitbě
můžeme vždy zůstat věrni. 

Svou katechezi papež uzavřel slovy:  „Nesmíme opovrhovat hlasitou modlitbou....především ona
bezpečně nasměrovává k Bohu otázky, které On chce slyšet“

Zdroj: Vatican News

Tuto otázku si jistě klade nejeden farník. Také my v PULSu jsme hledali nové cesty, jak podpořit
farnosti  v době  omezeného  konání  bohoslužeb,  které  s sebou nese  i  omezení  příjmů  z  kostelních
sbírek.  Proto v  rámci pomoci farnostem  nabízíme novou možnost, kterou můžete využít i vy. Za kaž-
dého donátora, který se přihlásí do konce letošního roku, získá farnost  navíc bonus 500 Kč. Staňte se
donátory a podpořte svou farnost. Věřím, že využití této možnosti, můžete výrazně pomoct  hospo-
daření vaší farností. Přihlásit se můžete na  www.donator.cz  nebo využít přihlášky z letáčku v kostele. 

 Zároveň chci poděkovat všem stávajícím donátorům za jejich podporu. I přes obtížnou situaci, ve
které se všichni nacházíme, se velká rodina malých dárců rozrostla na 6 300  donátorů a během první-
ho čtvrtletí darovala  5 mil. Kč.   Věřím, že společným úsilím se nám podaří nejen překonat všechny
obtíže současné doby, ale bude to i další krok na cestě k zajištění života celé naší diecéze. 

 
S přáním Božího požehnání

Mgr. Pavel Kafka, správce Fondu PULS 

Z farní knihovny

Longinovo kopí – Louis de Wohl
Děj románu sahá od paláců Římské říše až po neklidné Judsko. Střet

lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukři-
žováním. Hlavní postavou v příběhu nejdramatičtější popravy na světě je
jeden z  jejích nejméně nápadných účastníků  – voják Longin,  který do
boku Krista na kříži zabodl kopí. Autor sám pokládal „Longinovo kopí“
za své největší literární dílo. Přečtěte si svěží zpracování klíčového bib-

lického  příběhu.  Žádné  sladké  čtení,  ale  nádherný  historický  román.  Pobavíte  se,  vzděláte  se,
duchovně se obohatíte.

Zbožnost je užitečná ke všemu – Jan Graubner
V knížce Zbožnost je užitečná ke všemu podává olomoucký arcibiskup Jan Graubner svědectví o

tom, co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí COVID-19. Kdy nejvíce pocítil svá
omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal Bůh? To jej přivádí k úvahám o základech duchovního
života. Život s Bohem není strnulý – je to spíše pohyb od jednoho úkolu k dalšímu, zcela jinému. V
tomto pohybu pak vnímáme lépe, jak spolu úzce souvisejí duchovní život a naše zdraví, modlitba a
naše stresy,  hledání  Boží  vůle  a  naše zralost  nebo  čisté  svědomí  a  naše motivace  jednat  dobře.  
Nejsme na světě sami, žijeme ve vztazích. Máme odpovědnost za své manželství, svou rodinu, své
město,  svou firmu i  svou zemi.  Zbožnost  je opravdu užitečná ke všemu. Díky ní zvládáme těžké
osobní  krize,  ona  je  oporou  a  pevným  základem  našeho  života  i  tmelem  našich  vztahů.
Knížka je výrazem vděčnosti arcibiskupa Jana Graubnera za podporu, jíž se mu od lidí dostávalo v
době, kdy byl upoután na nemocniční lůžko. I proto najdeme v jejím závěru několik modliteb.

Kapky z nebe – Anna Vejmělková, Klára Hradilová 
Kapky z nebe vypráví příběhy, které se nejspíš někdy staly každému z nás. Protože kdo z nás

někdy neprožil radost, kdo se nikdy něčeho neděsil nebo něco nepokazil a pak toho trpce nelitoval?
Povídá se v nich také o Bohu. O Bohu, který se zajímá o každodenní patálie našeho života a záleží mu
na nás. O Bohu, který nás miluje.

Nejlepší dramatik je život sám – Jaroslav  Šturma v rozhovoru s Vítem Hájkem
Pan doktor  Šturma dopomohl  spoustě dětem žít  šťastný život  v rodinném kruhu.  Dodnes nás

navštěvuje a zajímá se, jak se nám daří. Měli jsme opravdu velké štěstí, že vstoupil do našeho života.
Jsme mu za to vděční. (manželé Metelkovi, rodiče Matýska) Jaroslav Šturma zasvětil svůj život dětské
klinické psychologii. Za to, čeho dosáhl, vděčí mnoha okolnostem. „Rozhodně ale nešlo o náhodu. V
lidském životě náhoda neexistuje, vše je připraveno v plánu Režiséra nad námi. Když tento plán ob-
jevíte, buď ho přijmete, anebo odmítnete,“ říká o své životní a profesní dráze mezinárodně uznávaný
dětský klinický psycholog. V knižním rozhovoru sledujeme jeho inspirativní životní příběh a proniká-
me do podstaty a zákulisí nejen dětské psychologie. Vznikl tak působivý portrét muže, který se zaslou-
žil o vyšší kvalitu života mnoha dětí a jejich rodin.

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   23. 5. 2021
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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