
        Quo vadis, Domine?

        Quo vadis, Domine? - „Kam kráčíš, Pane?“
Tak se apoštol Petr zeptal Krista, když se s ním ve
vidění  setkal  před  branou  Říma  na  nejdůležitější
římské silnici Via Appia. Petr opustil město, aby se
vyhnul mučednické smrti v době neronského proná-
sledování,  protože  byl  přesvědčen,  že  pro  mladou
římskou  křesťanskou  církev  bude  v  dané  situaci
lepší,  když její  biskup zůstane naživu.  Příběh dále
vypráví, že Ježíš prvnímu papeži na tuto otázku od-
pověděl: „Romam vado iterum crucifigi.“ - „Jdu do
Říma, abych se nechal znovu ukřižovat.“ V tu chvíli
Petr pochopí význam svého jednání vedeného stra-
chem,  obrací  se  a  jde  zpět  do  Říma  vstříc  mu-
čednické smrti.

Je  pravdou,  že  jde  pouze  o  legendu  z  ranně
křesťanských apokryfů, nicméně každá legenda se čte proto, aby nám něco sdělila. Skutky Petrovy vy-
povídají o zkušenosti, kterou všichni dobře známe, o směsi strachu a odvahy, které často soupeří o
naše srdce, a my nevíme, čemu dát přednost. Strach nás může na jednu stranu ochromit, na druhou
stranu nás ale také může varovat. To je vystiženo v pohádce Jana Wericha s názvem Franta Nebojsa.
Příběh hovoří o chlapci, který se ničeho nebál. Starej Vonásek v této pohádce říká zajímavou definici
strachu: Strach, to je jako cit v prstech. Když nebudete mít cit v prstech a strčíte ruku do ohně, tak vám
shoří.

V Bibli se také setkáváme s dvojí podobou strachu. První výskyt strachu ve Starém zákoně je lid -
skou reakcí na Adamovo přestoupení Božího zákona a předznamenává negativní úlohu strachu v lid-
ských dějinách. Na druhou stranu známe dar Ducha Svatého, který se jmenuje dar bázně Boží. Tento
dar není nic jiného, než láska. Pokud někoho milujeme, tak se přirozeně bojíme, abychom mu svým
jednáním neubližovali. Když v Bibli čteme o vzkříšeném Ježíši, tak se také setkáváme se strachem.
Ženy měly strach z anděla, jiní měli strach z Ježíše, který se nečekaně objevil na různých místech.
Snad právě proto tím nejčastějším Ježíšovým pozdravem je přání „Pokoj vám.“

Když se Petr v legendě potkává s Ježíšem, tak je přemožen jeho pokojem, a pochopí, že jeho
vlastní jednání není vedeno moudrostí, ale negativním strachem. Klíčem k tomuto pochopení je dobře
položená otázka. Ta totiž propůjčuje našemu jednání hloubku a otvírá nové obzory. V Petrově případě
to byly obzory nebeské a ujištění o tom, že z Otcovy ruky nás nemůže vyrvat ani strach, jak o tom
hovoří Matoušovo evangelium.

Zamyšlení  brněnského pomocného biskupa Pavla  Konzbula  o  sv.  Petrovi  při  příležitosti
slavnosti brněnských diecézních patronů sv. Petra a Pavla.

Milí farníci, drazí přátelé,

chci vám všem poděkovat za pomoc
při  primiční  mši  svaté.  Vím,  že  mnozí
z vás  jste  přípravami  i  následným úkli-
dem  strávili  opravdu  hodně  času,  moc
vám děkuji a modlím se, aby Vám dobrý
Bůh  alespoň  dvojnásobně  odplatil  za
všechnu vaši práci, čas, oběti a námahu. 

Moc  vám děkuji  za  krásné  modli-
tební setkání při mši svaté a za milá se-
tkání i poté v areálu orlovny. Byl to pro
mě  náročný,  ale  přesto  krásný  den
v mém životě a moc vám za něj děkuji. 

Také  moc  děkuji  za  všechny dary,
které  jsem  od  vás  obdržel.  V úterý  po
primici  jsem se  dozvěděl  celou  historii
růžence, který nesly družičky v průvodu
a který nese jména mnohých z vás, kteří
jste se za mě modlili - ujišťuji vás všech-
ny i o svých modlitbách za vás. 

Chtěl  bych  také  poděkovat  městu
Telč, v čele s panem starostou Romanem
Fabešem a  Technickým službám města
Telče  za  veškerou  pomoc  a  organizaci
před i během mše svaté.  

Patty
kněz  Kristův  
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Cyklopouť 2020

Letošní cyklopouť byla plánovaná do Rakouska, konkrétně do Hornu a poutního místa MARIA
TŘI DUBY. Všeobecně známá situace ale vše změnila.

Cykloputování jsme začali ve čtvrtek 28.5.2020 odpoledne, když se umoudřilo počasí a přestalo
pršet a vyjeli jsme na náhradní trasu. Posílenou sestavu o dva nové členy čekala různá překvapeni, to
první hned po 7 kilometrech, kdy Vítovým praskl ráfek a muselo se opravovat. Doprovodné vozidlo
zajistil Pavel Komín a vyrazil směr vranovská přehrada. Zde nám svoje prostory poskytlo Diecézní
centrum mládeže.

Ráno jsme další kilometry najeli v Národním parku Podyjí , minuli Znojmo a pokračovali k cíli
etapy. V obci Slup jsme se před bouřkou ukryli do mlýna, který zde stojí od 15 století a je funkční kul-
turní památkou. Prohlídka i výklad paní průvodkyně nás v mnohém poučil. K večeru jsme dojeli do
Lednicko - valtického areálu a ubytovali se v kempu Apollo.

Protože počasí bylo nestálé, zkrátili jsme pobyt o jeden den a kolem novomlýnských vodních ná -
drží jeli  do náhradního poutního místa,  Hlubokých Mašůvek.  Zde nás přivítal  a nocleh zajistil  ve
farním poutním areálu náš bývalý pan kaplan Stanislav Váša. Ještě večer jsme prošli poutní místo a
modlitbou poděkovali za dosažení cíle. Po večeři jsme s otcem Stanislavem vzpomínali na roky v Telči
a bavili se o jeho současném působišti. 

V neděli od rána vydatně pršelo, tak nám pozdější Svatodušní mše přišla vhod. Po společném fo-
cení jsme za mírného deště a chladna vyjeli k našim domovům.

V podvečer  jsme dojeli domů. Více unaveni, protože silný protivítr nám dal pořádně zabrat, ale
šťastní a bohatší o další dobrodružství.

JK

Od 11. června do 13. září se v Univerzitním centru Masarykovy univerzity otevírá tříměsíční vý-
stava Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Do bývalé jezuitské koleje se navrátí autentické předměty do-
sahující stáří i přes 300 let. Součástí výstavy bude i řada doprovodných a edukačních programů.

Výstava je zakončením projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Cílem je přiblížit působení
jezuitského řádu, který je dodnes zahalen řadou mýtů a polopravd. Tento pětiletý projekt měl za úkol
poznat a popsat fungování řádu v Telči, vztah majitelů panství, členů jezuitského řádu, představitelů
katolické církve a městské komunity. Výzkum přinesl mnoho zajímavých objevů, jako jsou doklady
života  jezuitů a  obyvatel  Telče či  cenná umělecká díla.  A právě některé tyto nalezené artefakty si
mohou návštěvníci od začátku června prohlédnout veřejně.

Místem výstavy je Univerzitní centrum Telč, které bylo původně bývalým jezuitským probačním
domem Tovaryšstva Ježíšova. Expozice proto přinese i vhled do života zdejší komunity a zejména do
způsobu prožívání tzv. třetí probace – závěrečné fáze formace mladých jezuitských kněží, pro kterou
byl zdejší dům zřízen. Odhalí, jak jezuité či mecenáši  ovlivňovali náboženský život a  vzdělávání ve
městě i okolí.

     
Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout i vybavení kolejní lékárny, jako je malovaná skříň

pro uchovávání surovin. Při léčení a předcházení nemocem se neužívala pouze přírodní léčiva, ale
spoléhalo se také na pomoc světců, a proto je toto téma prezentováno společně s  tzv. duchovní apa-
tykou.

Od 21. 6. do 4. 10. se návštěvníkům navíc otevře i  telčská jezuitská knihovna, která se nachází
v prostorách premonstrátské kanonie v Nové Říši. Téma telčské jezuitské knihovny se totiž ukázalo
natolik širokým, že dalo vzniknout samostatné výstavě.

Připravena je také rozsáhlá doprovodná publikace výstavy – kritický katalog, který sestává z od-
borných studií a katalogových hesel s bohatým obrazovým materiálem.

Klášter v Nové Říši otevírá nové výstavní prostory 
Premonstráti v Nové Říši otevřou na konci června nové výstavní prostory na prelatuře kláštera.

„Prostory prelatury sloužily dříve jako opatské a reprezentační pokoje. Dnes už neplní tuto funkci, a
proto jsme se rozhodli v těchto místnostech vytvořit prostor, kde bychom mohli návštěvníkům ukázat
klenoty našeho kláštera“ říká opat P. Marian Rudolf Kosík. 

Poslední dva roky měli návštěvníci kláštera možnost si ve dvou turistických okruzích prohlédnout
kostel sv. Petra a Pavla, kapli svaté Anny a knihovnu. Třetí prohlídkový okruh (hudební sál a prelatu -
ra) byl v rekonstrukci více než rok.  „Mysleli jsme si, že otevřeme již loni na jaře, ale bylo potřeba
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dobře vyřešit všechny technické záležitosti, které se postupně objevovaly“ popisuje opat Kosík.
Na prelatuře kláštera si mohou návštěvníci prohlédnout obrazy, které z velké části pořídili opaté

Josef Bernard Pelikán (opatem 1756-1792) a Jan Nepomucký František Pelikán (1793-1819). Obrazy,
které  návštěvníci  během prohlídky prelatury uvidí,  tvoří  pouze  část  poměrně  velké  sbírky obrazů
novoříšského kláštera.

V největší  místnosti  prelatury,  kde  dříve  bývala  obrazárna,  si  mohou  návštěvníci  pro-
hlédnout v prostorných vitrínách výběr z monstrancí, kalichů, relikviářů a dalších liturgických
předmětů z majetku kláštera nebo premonstrátských farností.

„Jde o exponáty od gotiky až po moderní dobu. O některé vzácné předměty jsme v  době totality
přišli, ale velkou část se podařilo zmapovat a získat zpět. Velkým štěstím bylo, že když v  roce 1950 za-
brali klášter komunisté, byla většina předmětů převezena do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze,
kde je odborníci zaevidovali, a tím nedošlo k jejich rozptýlení. Obě expozice – klenotnice a obrazárna
– jsou velmi cenné a odpovídá tomu i několikanásobné zabezpečení“ svěřuje se opat P. Marian Rudolf
Kosík.

Společně s obrazárnou a klenotnicí se také otevře nová expozice, která bude věnována arche-
ologickým a antropologickým průzkumům, které se v klášteře konaly při opravě křížové chodby.
Díky těmto průzkumům odborníci např. objevili základy kostelíka na starém hřbitově ze 13. století,
kde se nacházelo více než sto hrobů místních obyvatel.

Klášter byl založen podle tradice roku 1211. První písemná zmínka pochází z roku 1248. Nejdříve
zde byl konvent sester premonstrátek. Klášter byl několika násobným cílem plenění husitů, pokaždé se
komunita sester dokázala obnovit a také dokázaly obnovit budovy kláštera. Na konci 16. století sestry
novoříšský klášter opustily a do kláštera přicházejí bratři ze Zábrdovic (dnes součást Brna). Po roce
1733, kdy je povýšen na opatství, nastává jeho umělecky nejhodnotnější období. Premonstráti v Nové
Říši se za císaře Josefa II. sice ubránili zrušení, krutě ovšem na tuto komunitu dopadly totalitní režimy
20. století.

Dne 29. května 1942 bylo zatčeno 12 řeholníků a pět z nich včetně opata Pavla Součka bylo umu-
čeno v koncentračním táboře Osvětim. Čtyři bratři byli z Osvětimi převezeni do Buchenwaldu a poté
tři z nich do Dachau. Ti, kteří přežili, se po válce vrátili do kláštera, který do té doby sloužil jako uby -
tovací prostor pro německou chlapeckou školu, evakuovanou z bombardovaného Porúří.

Bratřím se podařilo obnovit přerušený řeholní život. Zvolili si nového opata Augustina Antonína
Machalku. Dříve, než vůbec mohl začít spolu s bratřími pracovat na opravě škod, způsobené válečný-
mi událostmi, bylo na obzoru ještě delší přerušení řeholního života v novoříšském klášteře. Opat byl
zatčen 3. února 1950 a ve vykonstruovaném procesu s řeholními představenými, který nese jeho jmé-
no, byl odsouzen k 25 letům vězení. Při tzv. Akci „K“ v noci ze 13. na 14. dubna 1950 byli odvezeni i
ostatní bratři z kláštera. Budovy kláštera od té doby využívala Vojenská nemocnice v Brně jako svůj
sklad zdravotnických potřeb.

Řeholníci se mohli do svého domova v Nové Říši vrátit až v roce 1991 a od té doby pracují na
obnově, která ještě zdaleka není hotová. Bylo třeba zajistit nové střechy, fasády, odvlhčení apod. „Ná-
ročný projekt rekonstrukčních a restaurátorských prací včetně generální opravy varhan v opatském
chrámu sv. Petra a Pavla pokryla z vetší části dotace z evropských fondů z programu IROP. Projekt
bude probíhat až do roku 2022, kdy se budou ještě restaurovat vybrané obrazy a obnovovat klášterní
zahrady. Jsme za tu dotaci velmi vděční.“ říká opat Kosík.

Od 1. července se návštěvníkům otevře vše, co je zatím možné ukázat. Prohlídky jsou každý
den, včetně pondělí, čtyřikrát denně, kromě neděle, kdy se provádí pouze odpoledne . „Těšíme se
na všechny, kdo přijdou navštívit náš klášter. Prožíváme dobu plnou změn, a proto doporučuji, aby se
zájemci  podívali  na  naše  webové stránky,  kde naleznou vždy  aktuální  informace.“ radí  všem ná-
vštěvníkům opat P. Marian Rudolf Kosík.

(Převzato,zdroj: TZ, Tereza Myslilová)

Diecézní muzeum: Víra, naděje, láska 

Letošní  jubilea  světců  spjatých s  brněnskou diecézí  -  sv.  Jan Sarkandera,  sv.  Klement  Maria
Hofbauera a sv. Zdislavy připomíná výstava Diecézního muzea v Brně s názvem „Víra, naděje, láska“.
V  kryptě  katedrály  sv.  Petra  a  Pavla  bude  přístupná  od  26.  června  do  4.  října  2020.  
V letošním roce si připomínáme významná výročí tří světců spjatých s brněnskou diecézí. Pro letní se -
zónu 2020 proto Diecézní muzeum v prostorách krypty brněnské katedrály připravilo výstavu Víra,
Naděje, Láska, věnovanou sv. Janu Sarkanderovi, sv. Klementu Maria Hofbauerovi a sv. Zdislavě. 

"Slovo Víra v názvu výstavy symbolizuje sv. Jana Sarkandera, který pro svoji víru položil život.
Naděje je v pojetí výstavy symbolem sv. Klementa Maria Hofbauera, jenž se stal pro Varšavu i Vídeň
ve složité době plamenem, který ukazuje cestu. Láska pak připomíná patronku rodin sv. Zdislavu, "
vysvětluje ředitel Diecézního muzea v Brně Martin Motyčka. 

V tomto roce je tomu 800 let, co se v Křižanově narodila sv. Zdislava (cca 1220‒1252). Její otec
Přibyslav z Křižanova spravoval brněnský hrad a od roku 1238 byl purkrabím na hradě Veveří. Zdi-
slava se okolo roku 1238 vdala za Havla z Lemberka a stala se příkladnou manželkou a matkou. Se
souhlasem svého manžela vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Budovala kláštery a starala se o
chudé. 

Letos si připomínáme také 400 let od mučednické smrti kněze spjatého s působením na území
brněnské diecéze sv. Jana Sarkandera (1576‒1620), který byl v roce 1609 v Brně v kostele u jezuitů
vysvěcen na jáhna. V témže roce přijal kněžské svěcení v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Pet -
rově. Od roku 1615 byl ustanoven farářem v Boskovicích. Jelikož se nechtěl zpronevěřit pravdě a již
jako holešovský farář vyzradit zpovědní tajemství, byl v Olomouci umučen. Sarkander byl spolu se sv.
Zdislavou svatořečen při návštěvě papeže sv. Jana Pavla II. v Olomouci 21. května 1995. 

Třetím jubilujícím světcem je sv. Klement Maria Hofbauer CSsR (1751‒1820), který pocházel z
Tasovic u Znojma. Vstoupil do kongregace redemptoristů a působil ve Varšavě i ve Vídni. Zakládal
nové řeholní domy, věnoval se charitativní práci a neustále působil v pastoraci prostého lidu, studentů i
intelektuálů. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 také významně zasáhl do směřování církve v ra-
kousko-uherské monarchii. Zemřel ve Vídni před 200 lety. Bývá nazýván apoštolem Varšavy a Vídně. 

Brněnská výstava reflektuje život a duchovní odkaz těchto mimořádných osobností a představuje
umělecká díla z období 17. ‒ 20. století jako výraz úcty a obdivu k jejich svatému životu. Návštěvníci
expozice mohou mimo jiné zhlédnout jednu z nejstarších soch sv. Jana Sarkandera z Vranova nad Dyjí
datovanou do období kolem roku 1700, tedy ještě dlouho před jeho beatifikací v roce 1860. Svatý Jan
je  zde  netradičně  zobrazen  v  okamžiku  mučení  na  skřipci.  Farnost  Boskovice  zapůjčila  původní
Sarkanderovu kasuli se vzácnou gotickou výšivkou. Dalším unikátním exponátem, který ukazuje zob-
razení tohoto světce, je návrh kanonizačního obrazu od Milivoje Husáka. Svatého Klementa Maria
Hofbauera na výstavě především připomíná historizující  malba od pražského akademického malíře
Zikmunda Rudla z farnosti Vnorovy z roku 1909, kdy proběhla světcova kanonizace, či dřevěná socha
z Prosiměřic z konce 19. století s německým invokačním textem. Svatou Zdislavu představuje na -
příklad obraz Milivoje Husáka, který je návrhem pro oltářní obraz kostela sv. Zdislavy v Lavičkách,
stejně jako obraz ze Znojma od akademické malířky Sabiny Kratochvílové. 

Návštěvníci výstavy se na dvanácti textových panelech seznámí nejen se životy sv. Zdislavy, sv.
Jana Sarkandera a sv. Klementa Maria Hofbauera, ale ve zkratce též s osudy ostatních světců, kteří za -
nechali svoji stopu v naší diecézi. Věřící dostanou také prostor ke ztišení před relikviemi všech tří ju -
bilujících světců. 

Výstava Víra, Naděje, Láska je v kryptě brněnské katedrály sv.  Petra a Pavla otevřena denně
mimo pondělí od 26. června do 4. října 2020 v časech 10-17 hodin, ve čtvrtek pouze do 16.15 hodin. 

Realizaci expozice finančně podpořilo statutární město Brno v rámci projektu Kultura v areálu
Petrova 2020. 

http://www.klasternovarise.cz/


Z farní knihovny

Zakusit Otcovo objetí – Jack Frost
„Jack byl člověk, který všechno říkal správně, všechno dělal správně a

navenek vypadal jako dokonalý exemplář znovuzrozeného, Duchem naplně-
ného, celistvého člověka, který ze všech sil usiluje o Boží království. Všech-
no  bylo zdánlivě  dokonalé.  A přece  byla v  jeho srdci  bolest,  kterou se-

bevětší aktivita, nasazení či zakrývání nemohly schovat. Zoufale selhával a jeho rodina se rozpadala.
A uprostřed této bolesti a selhání Jacka překvapil Bůh a mimořádným způsobem objal jeho život. Otec
mu zjevil  hloubku  své  lásky  k  němu a  to  zcela  proměnilo  způsob,  jakým Jack  dosud  fungoval  v
duchovní službě i v rodině.“ (o autorovi John G. Arnott)

Autor otevřeně popisuje své setkání s Bohem i to, jak radikálně proměnilo jeho manželství, rodi-
nu i  duchovní  službu.  Současně odhaluje  problémy,  které  mohou člověku bránit  prožívat  důvěrný
vztah s Bohem jako  milujícím Otcem.  Tato kniha,  která  vychází  z osobní  zkušenosti  a  opírá  se  o
Písmo, zavede čtenáře hluboko do Boží přítomnosti, v níž se mu může dostat toho, po čem celý život
volal – zakusit Otcovo objetí.

Vyznání – Augustin
„Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová. Pozdě jsem si tě zamiloval.“
„Mezi  mysliteli  starověku  je  Augustin  jediný,  kdo  chápe  ty  nejniternější  pocity  moderního

člověka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset.Duchovní autobiografie svatého Augustina patří
vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. V čem spočívá
nadčasová popularita tohoto díla? Hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí o lidské křehkosti
i o palčivém hledání a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě člověka. 

Karmelitánské  nakladatelství  vydává  zbrusu  nový a  kvalitní  překlad  Vyznání  pro  čtenáře  21.
století. Doplněný je odborným úvodem, vysvětlivkami a rejstříky.

Vůně prázdného pokoje – Hana Pinknerová
Známá autorka se zamýšlí nad tím, jak trávit volný čas – chvíle, kdy „nemusíme nic a můžeme

všechno“. Co a kdy podnikneme? Co a jak zláká naši pozornost? A máme si dělat výčitky, když úplně
vypneme, abychom si vyčistili hlavu? Objevit nepospíchání je v mnoha ohledech velmi osvobozující.
Nejen pro ty, kdo své povinnosti i práci pro druhé berou zodpovědně a vážně.

Jako v nebi tak i na zemi – Ctirad Václav Pospíšil
Kniha dogmatického teologa Ctirada V. Pospíšila Jako v nebi, tak i na zemi je první českou mono-

grafií věnovanou tajemství Nejsvětější Trojice od roku 1926. Dílo, které slouží jako studijní text na na-
šich teologických fakultách, vychází ve třetím, opraveném a doplněném, vydání. V první části knihy
nás autor přesvědčuje o skryté působnosti Trojice ve stvoření a ve Starém zákoně. Poukazuje na rozho-
dující roli obrazu Boha v naší mysli na poli spirituality i uspořádání lidské společnosti. Druhá část díla
je zaměřena na dějiny teologického myšlení: autor nás provází od Starého zákona až po okamžik, kdy
bylo na konci čtvrtého století definováno trojiční dogma. V třetí části Pospíšil předkládá plody své
mnohaleté teologické reflexe: jsme zde zasvěcováni do typických témat trojiční teologie. Ve zcela
novém doslovu autor připojuje dodatky a vysvětlení a zpřesňuje a uvádí do nového kontextu některé
své teze. Trvalým rysem Pospíšilova snažení je propojovat tajemství Nejsvětější Trojice s životem, spi-
ritualitou a praxí v širším slova smyslu. Navzdory svému rozsahu a odbornosti je kniha Jako v nebi,
tak i na zemi srozumitelná a také – jak konstatovala řada čtenářů předchozích vydání – čtivá.

Trestá Bůh? Naše činy nás trestají...
 
„Nejsme trestáni za naše činy, ale činy trestají a odměňují nás.“ Jak je tento výrok pravdivý!
Naše činy v sobě nesou trest a odměnu podle toho, jak je děláme.

Začneš válku?
Válka ti za to dá odměnu,
jakou si zasloužíš:
ruiny, nenávist, zkázu.

Není třeba trestat toho,
kdo vyprovokoval nenávist.
Sama nenávist ho potrestá.

Zamoříš vzduch
smrtonosnými látkami
a ony se ti vrátí,
zničí ti lesy a otráví tvou krev.

Povolíš uzdu nestřídmosti
a ona ti zničí zdraví.
Bereš drogy
a tvůj mozek se rozpadne.

Prahneš po tom, abys vlastnil půdu,
rolníkům sebereš pole,
oni se vzbouří
a jednoho dne tě zabijí.

Zvrhneš se v sexu
a z lásky si uděláš prostředek konzumu:
nediv se, jestli se ti příroda pomstí.

Ne, člověče, není třeba říkat: „Bůh tě potrestá.“ Říkej: „Trestám se sám,“ nebo raději: „Mé činy 
mě trestají.“

Věř mi, člověče, velkou část zla ve světě, které vás trápí, které vás pohoršuje, si způsobujete sami 
vlastníma rukama, svými zvrhlými myšlenkami, svou touhou po moci...

Hledejte pokoj a mír. Bůh nám nabízí pokoj a spásu, proč to nechceme přijmout?

(Převzato, Carlo Caretto z knihy „Myšlenky na každý den“)

__________________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   23. 8. 2020
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz

mailto:k.kamenik@post.cz
https://www.vira.cz/texty/glosar/spasa-spaseni
https://www.vira.cz/texty/clanky/salom-shalom-co-znamena

