
Víra prvních křesťanů a víra naše

Život prvních křesťanů a doba ve které žili,
nám může připadat vzdálená a cizí. Jak prožívali
svoji víru oni a jak  žijeme ze své víry dnes my?

První křesťanské obce vznikly v židovském
prostředí a zpočátku byly vnímány jako jedno z
mesiánských židovských hnutí té doby,
zanedlouho však začínají vznikat křesťanské obce
i v pohanském prostředí. V pohanském i židov-
ském prostředí zažívají tato společenství jak
chvíle relativního klidu, tak i období krutého
pronásledování.

I přes tato pronásledování však církev rostla
a sílila. Hybnou silou tohoto nezadržitelného
rozvoje církve byl osobní vztah věřících ke
Kristu, který se zřetelně projevoval v ochotě vzdát
se svých osobních a společenských výhod, práv a
dokonce i vlastního života pro vyznání víry v
něho. Tato zdravá radikalita se nedala přehléd-
nout. Byla totiž zásadně odlišná od radikality
fanatiků kteří šli bezohledně za svým cílem bez
ohledu na druhé. Jejich bezmezná důvěra a
oddanost Kristu byla totiž neoddělitelně spojena s
láskou k bližnímu a úctou ke každému lidskému
životu.

My dnes žijeme v prostředí velmi podobném
jako první křesťané. V prostředí plném nejrůzněj-
ších náboženských i světských kultů, ve kterém
jsme nejednou vnímáni jako jakási podivná
menšina.

Jsem přesvědčen, že naše šance není nikde jinde, než znovu v radikálním spojení s Kristem
včetně ochoty k velkým osobním obětem. Nikdy však z této radikality nesmí zmizet úcta ke každému
liskému životu.

Požehnaný vstup do nového roku vám všem přeje
o. Josef Maincl

Bohoslužby o Vánocích 2011 a v lednu 2012

So 24. 12. 2011 24:00 sv. Jakub
Ne 25. 12. 2011    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 sv. Jakub  
10:30 Matka Boží

Po 26. 12. 2011    7:30 Jména Ježíš  
  9:00 sv. Jakub  
10:30 Matka Boží

So 31. 12. 2011 17:00 Jména Ježíš
Ne   1. 1. 2012    7:30 Jména Ježíš

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

Pá   6. 1. 2012   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So   7. 1. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne   8. 1. 2012    7:30 Jména Ježíš

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So  14. 1. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne  15. 1. 2012    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So  21. 1. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne  22. 1. 2012    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So  28. 1. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne  29. 1. 2012    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

Zemřel Václav Havel

+ 18. 12. 2011

Zemřel Václav Havel. Je to nečekaná zpráva, i když jeho zdravotní stav už delší dobu sotva
připouštěl oprávněnou naději na zlepšení. Ale každé náhlé úmrtí je v zásadě šokem, zejména pro ty,
kdo jsou zemřelému osobně nebo věkem blízko. Myslím si ale, že zde jde ještě o víc. Václav Havel
byl - ať už ho někdo hodnotí pouze kladně nebo má k němu výhrady - v každém případě symbolem.
Symbolem určité formy statečného nenásilného odporu vůči zkorumpované totalitní moci a právě tak
symbolem velkých nadějí v obrodu společnosti po sametové revoluci. Navíc symbolem, který za svůj
postoj opravdu platil “ze svého”, totiž ztrátou svobody, ztrátou zdraví a posléze jako prezident i
ztrátou možnosti být jen oslavovaným symbolem z minulosti bez kritik v přítomnosti.  

Farní věstník  

 VÁNOCE 2011 - LEDEN 2012        
                          

                                        Vydává Římskokatolická farnost Telč
         ročník  XX, číslo 1
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Symbol, který by se měl stát inspirací pro přítomnost a budoucnost
Zemře-li takto výrazný symbol, je to signálem, že umírá epocha nebo oblast, kterou on výrazně

ztělesňoval. Popravdě řečeno, Václavem Havlem symbolizovaná doba předlistopadového vzepětí a
polistopadového nadšení umírá už dlouho. Disidenti už dávno nejsou ve vládě ani v místních
samosprávách. Ve veřejném životě spíš než pravda a láska vítězí ekonomická moc, propojená s
politikou, “okořeněná” lží a neuvěřitelnou nestoudností mnohých veřejně činných. A tak dále. Aniž
bychom to obhajovali či omlouvali, uznejme, že v polistopadové euforii a také v občasné naivitě se
nedalo pokračovat donekonečna. Věci se musely změnit, noví lidé museli přijít. Život jde dál, v
něčem lépe v něčem hůře. Ovšem symbol, uznávaný v minulosti, nemá být jen opěvován a posléze
zapomenut. Spíš by se měl stát inspirací pro přítomnost a budoucnost. A toto se mi zdá být důležitější
než pouhé (a jistě oprávněné!) hodnocení Havlovy osoby, které přichází a bude jistě dál pokračovat.
Je třeba se ptát, co Havlův život ukazuje a vypovídá jak o současné době, tak o zásadních věcech,
které je třeba přenášet do budoucnosti a tam je uskutečňovat?  Co jsme z kvalit doby, kterou on
symbolizuje, museli ztratit, a co jsme ztratili neprávem? Jak velkou cenu má “boj o dobrou věc bez
naději na vítězství”, který Václav Havel po léta vedl? Lze opravdu zásadně prospět prosazení dobra
bez osobní oběti a bez jistoty, že se dobré věci prosadí? A konečně: bude život dnes velmi úspěšných
po jejich smrti vzpomenut nebo zapomenut?

Nežil jen sám pro sebe, miloval pravdu, trpěl pro ní a Kristu posloužil v mnoha “hlado-
vých, vězněných a nahých, které nasytil, navštívil a přioděl”

Právě až úmrtí člověka umožňuje, abychom viděli jeho život vcelku a ocenili mnohem spraved-
livěji jeho výsledky. To každého, kdo chce s užitkem o životě Václava Havla přemýšlet, teď čeká.
Ale pro nás křesťany je zde velká možnost už teď: prosit o odpuštění vin a věčnou spásu pro toho,
který asi nenašel Krista tak, jako ti, kdo žijí v milosti víry, ale kdo nežil jen sám pro sebe, miloval
pravdu, trpěl pro ní a Kristu posloužil v mnoha “hladových, vězněných a nahých, které nasytil,
navštívil a přioděl”, jak nám to ukazuje evangelium (viz Mt 25,31-46).    

Děkujeme
Převzato z www.vira.cz
 napsal Aleš Opatrný

Vezmi a čti

Slavnost Narození Páně
 25. prosince 2011
 Iz 9,1-3.5-6; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14
 
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé

říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl
v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali
zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského
města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se
jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal

zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli,
naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a
položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým
nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se
kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: “Nebojte se! Zvěstuji vám velikou
radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To
bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.” A náhle bylo s

andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: “Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení.”(Lk 2,1-14)

 
Nahý v jeslích, nahý na kříži
Dvojí nahota Ježíše Krista přímo bije do očí.

Ten maličký, který vyšel z břicha své matky, a
ukřižovaný muž se sobě podobají. To zázračné,
tolik očekávané dítě přišlo nahé; třiatřicetiletý
Kristus zemřel zcela nahý na kříži. Nahota
novorozeněte je nádherná. Nahá agonie na kříži
je děsivá. Co z toho můžeme pochopit?

Pokud chceme dobře oslavit Vánoce, přemí-
tejme o těch dvou nahotách, dvou Kristových
slabých chvílích. Dítě je ze všech bytostí nejslab-
ší. Přesto mu neodoláme. Křičí a všechny ruší.
Když se narodila moje nejmladší sestra Betty,
nebyla moc hezká. Měla pupeční šňůru kolem
krku a byla fialová. Když jsem ji viděl, řekl jsem
své matce: “Člověk by řekl, že je to malý
opičák.” Moje matka vybuchla smíchy. Betty je
teď pěkná maminka od rodiny. Miminko není
vždycky pěkné, když se narodí. Ale vždycky
roztajeme nad jeho slabostí. Miminko v kolébce
je vždycky nádherné. Na kříži nás děsí přibitý
živý, nahý muž. Kristova životní dráha od
narození do smrti se dá vyčíst v této dvojí nahotě.

Maria prožila hrozné chvíle, když viděla
svého syna spoutaného, zbitého a poníženého,
poté co vykonal na zemi tolik dobra.

Tenhle kojenec nám dá své tělo – to je
eucharistie. Jeho slabost, slabost miminka na

slámě se pro nás křesťany stane výjimečnou silou až do skonání věků. Naučí nás tomu základnímu.
Mezi vlky, kde žijeme, jsou Boží dobrota a láska považovány za slabost. Náš Bůh nás tolik miluje, že
nás prosí, abychom mu říkali, jak ho máme rádi. Stvořil člověka, aby ho člověk obdivoval.

To je vysvětlení tajemství Vánoc. Láska, která z nás vychází ve světě vlků, všechny vlky
navždycky přemůže. To malé dítě nám zkomplikovalo život, protože zcela rozmetalo moc, po které
tak bažíme. Jsme otroci peněz, které toužíme vydělávat, náš život tkví v samém počítání a kalkulo-
vání našich zájmů. Jsme citliví na to, “co tomu řeknou lidi”, staráme se o to, jak působíme. Utváříme
se podle názoru druhých a snažíme se zalíbit za každou cenu. Náš egoismus zasáhl ten capart, kterého
oslavujeme na Vánoce a který nám komplikuje život. Říká nám: “Na svoje zájmy se vykašli. Peníze,
ty si můžeš akorát nastrkat do matrace. Zapomeň na svoje kalkulace. A svou moc bys měl využívat
jen ke službě. Čím vyšší máš v lidské společnosti postavení, tím víc bys měl být služebníkem těch
nejslabších.”

Guy Gilbert – Evangelium podle svatého lotra
Dítě v nás
Psychologové dnes hovoří o dítěti, které ve svém nitru nosí každý z nás. Každý z nás byl jako

dítě někdy zrazen nebo zklamán ve svých nadějích a tužbách po bezpodmínečné lásce. Jako dospělí
se musíme s tímto poraněným dítětem v nás potkat a převzít za ně odpovědnost, pečovat o ně a hojit
jeho rány. Nesmíme však u tohoto zraněného dítěte zůstávat, musíme dál, nechat se zavést k Božímu
dítěti, které existuje také v každém z nás. Boží dítě je obrazem našeho skutečného, opravdového já.
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Ví přesně, co nám svědčí. Už v dětství nám ukazovalo cestu, abychom v moři cizoty, nelásky a
nepochopení našli místo, kde bychom zůstali nezraněni. Vánoce nám Boží dítě v nás připomínají.
Uprostřed chladného a odcizeného světa lpí to dítě na naší jedinečnosti a vzácnosti. Je přesvědčeno,
že to Boží ve mně trvá a že může být vyjádřeno pouze skrze mě. Takové je poselství Vánoc: V hloubi
svého srdce nosíš Boží dítě. Když se svému srdci podřídíš, pochopíš, co je pro tebe dobré, co ti
svědčí a co na sebe bereš jenom proto, že ti to říkají ostatní. Tvůj život bude opravdovější, jenom
když budeš v kontaktu s Božím dítětem. Tvůj život tak získá něco z té bezstarostnosti, kterou se
vyznačují děti. Jako poraněné dítě můžeš Božímu dítěti důvěřovat, stejně jako cestě, po níž tě dnes
povede k životu i ke skutečnému štěstí. Taková je radostná zvěst dítěte v jesličkách – Boha, jenž
mezi nás přišel, vtělený do člověka.

Tak jako dřív
Každá rodina má své vlastní vánoční tradice. Nejenom ve šlechtických rodinách, kde se tradiční

rituály dodržují v nezměněné podobě už po celá staletí, i v mladých rodinách se vzpomíná na to, jak
to bylo “dřív” doma. K vánočním tradicím patří společné zpívání koled, stejně jako některé vánoční
pokrmy, nebo také způsob zdobení vánočního stromku, stavění jesliček. Očividně to všechno souvisí
se snahou nevnímat Vánoce jako nějaký krátký zážitek, ale slavit je jako svátek spjatý svou podobou
s tradicemi našich předků. Zvyky a rituály nám dávají jistotu a oporu. Jsme část řetězce tvořeného
řadou našich předků. Ti všichni slavili Vánoce stejně jako my. Dodržováním vánočních zvyků se
chceme podílet na jejich víře. Chceme, aby stejně jako na ně i na nás působilo tajemství vtělení Boha
v člověka. Jejich víra má posilovat tu naši. Zároveň také chceme znát svou minulost. Nejsme jenom
lidé této doby, ale jsme také součástí dlouhé řady generací našich předků. Sdílíme část jejich sil,
jejich hodnot, jejich lásky. Společně s nimi rozlišujeme Vánoce a všednodennost. Společně s nimi
proměňujeme naši dobu, spojujeme se s pramenem radosti a vzpomínáme na ten “radostiplný
příběh”, který začal s narozením Ježíše Krista.

Anselm Grün – Vánoční rozjímání

Tříkrálová sbírka 2012

Organizování a provádění Tříkrálové sbírky je tradiční začátek
práce Farní charity.

Během roku jsme pořádali 3 sbírkové soboty pro Diakonii-Cen-
trum sociálních služeb Broumov. Vybrali jsme téměř 20 tun potřeb-
ných věcí. Darované věci jsme odeslali. Zároveň jsme CSS Broumov
poukázali finanční dar ve výši 5000 Kč.

O sbírkách v roce 2012 budete včas informováni.
Setkání pracovníků a dobrovolníků Charity s Otcem biskupem se

uskutečnilo 28. listopadu při mši svaté v kostele sv. Augustina v Brně,
poté následovalo setkání v biskupském gymnáziu. Předvánoční
setkání OCH Jihlava se uskutečnilo 16. prosince 2011 v Jihlavě.

O Tříkrálové sbírce 2012, která bude v Telči a okolí 6. a 7. ledna 2012  budete informováni v
nedělních ohláškách a při dětských mších svatých. Potřebujeme vytvořit 20 skupinek koledníků pro
Telč, vedoucí skupinky musí být starší 15 let. Všichni zájemci mohou získat bližší informace na tel.
732 157 552.

Závěrem Děkujeme dárcům a všem kdo pomáhají při sbírkách.
Charita Vám přeje požehnané svátky, vše nejlepší v novém roce a srdce otevřené pro potřeby
bližních.

J. Kadlec

Začněme rok dobrým skutkem

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou
pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou
akcí u nás a v roce 2012 se v celostátním měřítku uskuteční
již podvanácté.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu
sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do

zahraničí. 
Výnos sbírky se rozdělí podle tohoto klíče: 
65 %  samostatné a společné projekty farních a oblastních charit v regionech, kde se výnos          

                   vykoledoval
15 % projekty diecézních charit
10 % humanitární pomoc
5 %  projekty pomoci organizované sekretariátem CHČR
5 %  režijní náklady na pořádání sbírky.
Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobro-

volníků) a výnos sbírky činil v minulém roce přes 70 milionů korun. Sbírka má ustálená pravidla,
vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. 

Sbírku je možné podpořit  dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo
finančním příspěvkem na tříkrálové konto: číslo účtu: 66008822/0800, variabilní symbol: 777
konstantní symbol: 558, specifický symbol: jakékoli číslo  nebo IČ (pokud dar odesíláte za organiza-
ci) 

8. ledna 2012 v 18:00 hod lze na ČT1 sledovat Tříkrálový koncert.

Zprava z jednoty Orla

Po sportovně chudém listopadu přišel prosinec, kdy se
naši florbalisté nezastavili. Hned první sobotu 3. 12. vyrazili do
Třeště na druhý turnaj v amatérské sérii Open Florbal Games.
Kromě týmu Orla Telč se sem přijeli utkat ještě F. S. Quasnice

Jihlava, FBC Světlá nad Sázavou, Draci Havlíčkuv Brod, Pacienti Luka nad Jihlavou, FBC Sokol
Předměřice, Durex Pelhřimov a dokonce zahraniční SK Altius Bratislava. Za Telč hráli David
Hajdík, Petr Choutka, Zdeněk Kubát, Petr Jindra, Oto Sejrek, Vít Kamaryt, Jakub Kadlec a Karel
Lofler. Tentokrát jsme do turnaje nevstoupili příliš přesvědčivě, když jsme prohráli s Jihlavou 1:2. O
to přesvědčivěji jsme pokračovali v dalším zápase, když jsme vyhráli 3:0 s Havlíčkovým Brodem a v
posledním zápase ve skupině, když jsme si vítězstvím nad Světlou vybojovali 2. místo a postup do
semifinálových soubojů. Tam už stačilo porazit 1:0 Sokol Předměřice a ve finále Luka nad Jihlavou a
Orel Telč si z Třeště odvážel zlatou trofej pro vítěze.

O týden později 10. 12. pořádal Orel jednota Jaroměřice nad Rokytnou XVI. ročník župního
florbalového turnaje, na kterém jsme nemohli chybět. Už proto, že zdejší turnaj stál u kolébky celého
florbalu v České republice a také proto, že jsme obhajovali třetí vítězství v řadě. Tentokrát se zde
bohužel sešla pouze 4 mužstva, z toho tři z Telče a jedno domácí. Za Telč “A” hráli Z. Kubát, V.
Husták, L. Slatinský, D. Kovář a v bráně D. Hajdík. V družstvu Telč “B” byli kapitán O. Sejrek, V.
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Kamaryt, J. Kadlec, P. Choutka a v bráně O. Zahradníček. A konečně v týmu Telč “C” nás reprezen-
tovali kapitán J. Kamaryt, L. Antoň, J. Pavlíček, M. Doskočil a branku hájil R. Kameník. Pogratulo-
vat musíme hlavně Orlům v týmu Telč “A”, kteří obhájili první místo a domů si kromě dobré nálady,
cen a zlatých medailí odvezli potřetí i  velký putovní pohár. Telč je prvním městem, která dokázala
tento pohár vyhrát potřetí v řadě. Telč “B” se umístila na třetím a Telč “C” na čtvrtém místě.

Ve podobném složení jako v Třešti se vypravili florbalisté Orla Telč v sobotu 17. 12. do Nové
Cerekve u Pelhřimova na amatérský turnaj Christmas Florbal Expert Cup 2011. Pouze Zdeňka
Kubáta vystřídal Marek Doskočil a kádr podpořil Jan Marek z Jihlavy. Ve dvou základních skupi-
nách se zde utkalo 10 týmů z širokého okolí. Z počátku se našim florbalistům moc nedařilo, když
skončili na čtvrtém, tedy posledním místě ve skupině. Pak už si ale nenechali nic vzít a postupně
porazili soupeře jak ve čtvrtfinále, tak semifinále a nakonec i ve finále  a dovezli do Telče další zlatý
kov. Nemohu než poblahopřát za báječné výsledky na závěr roku 2011 a popřát do dalšího roku,
abyste vydrželi ve stejném tempu.

Orel jednota Telč přeje členům i farníkům klidné prožití Vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.

Zdař Bůh

Vyjádření ČBK k výsledkům sčítání lidu, domů a bytů 2011
Z prvních výsledků Českého statistického úřadu ke sčítání lidu 2011 vyplynulo, že téměř 14 %

obyvatel ČR (1 a půl milionu)  se aktivně přihlásilo k nějaké církvi. Nadále asi třetina obyvatel
prohlásila, že není žádného vyznání.  Přes 700 tisíc obyvatel se sice hlásí k víře, ale ne k církvi.
Zbytek, což činí téměř polovinu obyvatelstva, se k otázce víry vůbec nevyjádřil. 

Ke katolické církvi se při sčítání přihlásil 1 milion 084 tisíc obyvatel, což je něco málo přes
10% spoluobčanů. Proto je třeba těmto deseti procentům poděkovat za to, že dobrovolnou otázku po
své víře a příslušnosti k církvi disciplinovaně vyplnili. Klademe si ale otázku proč se polovina obyva-
tel odmítla státu se svým vztahem k víře svěřit. Měli bychom se proto také zamyslet  nad otázkou
důvěry ve stát a další instituce. 

Oproti sčítání v roce 2001, kdy se nevyjádřilo jen 10 % respondentů, tentokrát se nevyjádřila
polovina národa,  a pokud by byla tato “neodpovídající” polovina strukturovaná podobně, jako ona
odpovídající, zjistili bychom, že k dramatickým změnám v religiozitě pravděpodobně nedošlo. To
koresponduje se zkušeností církve, která dlouhodobě pozoruje stabilní zájem o návštěvu nedělních
bohoslužeb i počet křtů. 

Česká biskupská konference chce poděkovat všem, kdo se rozhodli tuto dobrovolnou otázku
upřímně zodpovědět. Se zájmem lze očekávat publikování podrobnějších výsledků sčítání během
roku 2012. Teprve ty umožní lepší vyhodnocení a posouzení činnosti církve.

Z farní knihovny

Ve farní knihovně budou připraveny k vyzvednutí objednané fotografie
z narozenin pana kaplana, loučení a vítání pana děkana. Vyzvedněte si
prosím fotografie v neděli 8.1.2012 po ranní nebo deváté mši svaté. 
Stolní kalendáře na rok 2012 jsou již v knihovně vyprodané, pokud by někdo
ještě kalendář potřeboval, přihlaste se a dovezli bychom  kalendáře z Kostel-
ního Vydří. 

V knihovně bude v novém roce opět otevřeno vždy první neděli v měsíci.

Z matriky
V měsíci listopadu nás předešli na věčnost:
Ing. arch. Antonín Kudrnáč
Marie Šašinková
Hedvika Šildbergerová
Antonie Komínová

Redakce Farního věstníku přeje svým čtenářům a všem farníkům požehnané Vánoce a pevnou víru
a naději do nového roku. 2012

 _____________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 20. 1. 2012
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@quick.cz
www.farnost-telc.cz
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Ježíš Kristus přichází proto,
aby nás osvobozoval od zla,

které máme v sobě,
i od zla, které přichází zvenku.

Aby posílil všechno, co je v nás dobré,
a my se tak stávali jeho slávou.
Aby potěšil všechny nešťastné

a dal jim novou naději.
Aby nás vyvedl ze všech špatných závislostí,

do kterých jsme se dostali,
a aby nám odpustil naše selhání.
Aby se nám dal nalézt jako ten,

který chce naše dobro.
Aby nám dal zakusit radost

stát se jako on obdarováním druhých.

Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má Bůh rád, že u něho – na rozdíl od nás
lidí – neexistuje nikdo odstrčený, osamocený, nemilovaný... A to je vlastně důvod
vánoční radosti a kořen téměř všech věcí, které se o Vánocích staly zvykem a tradicí.

Ať Pán naplňuje vaše srdce.
Za to se modlím a k tomu vám žehnám. 

Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

Brno, Vánoce 2011


