
Druhý  ze tří

Letošní rok je druhý ze tří let v nichž se připra-
vujeme na oslavy 1150 výročí příchodu svatých bratří
Cyrila a Metoděje na Moravu. V těchto letech je vždy
určité liturgické období věnováno jedné ze tří svátostí
které nás uvádějí do plnosti křesťanského života. V
loňském roce byla postní doba zaměřena na vstupní
bránu do společenství s Kristem kterou je křest. Letos
bude věnována svátosti křesťanské dospělosti, biřmo-
vání, doba velikonoční. Neváhejme se však už dnes
zamyslet nad významem této svátosti pro každého z
nás.

Biřmování je svátost, která rozhojňuje milost
přijatou při křtu. V ní přijímáme Ducha svatého, aby
nás hlouběji zakořenil do Božího synovství, pevněji
spojil s Kristem, aby zpevnil náš svazek s církví.
Dostáváme zvláštní sílu Ducha svatého, abychom
šířili a bránili víru jako opravdoví Kristovi svědkové,
abychom statečně vyznávali Kristovo jméno a
abychom se nikdy nestyděli za Kristův kříž.

V této svátosti sestupuje na nás Duch svatý a
dostáváme plnost jeho darů. Plnost těchto darů se vyjadřuje v symbolickým biblickým číslem 7.

Dary Ducha svatého:
1. Dar moudrosti: Uschopňuje nás, abychom si vytvořili nejmoudřejší životní zásady a

nenechali se pohltit věcmi které nemají cenu. Dává nám schopnost moudře uspořádávat a řídit lidské
záležitosti. Tím, že vše moudře chápu a konám, znovu obnovuji harmonii a krásu ve světě, porušenou
naším hříchem.

2. Dar rozumu: Pomáhá nám jasněji porozumět, co znamenají pravdy, které jsme přijali, a vede
k stále hlubšímu poznání jejich obsahu.

3. Dar rady: Dává nám schopnost uvědomit si a zachytit zvláštní vedení Boží, Boží starostlivou
péči o náš život, abychom měli jasno v tom, co máme dělat a čemu se máme tu na zemi vyhýbat kvůli
věčnému dobru naší duše.

4. Dar síly: Dostáváme odvahu a statečnost, při níž člověk nespoléhá jen na své vlastní síly, ale
s nadějí se opírá o Boží pomoc. Tak přemůžeme všechny obavy a strach z námah a prací, které se
vyskytnou po dobu křesťanského života. Přemůže dokonce v nás i hrůzu před smrtí.

5. Dar umění: Tímto darem nám Duch svatý pomáhá, abychom se uměli správně dívat na
všechno kolem nás. Abychom správně rozuměli tomu, co vložil Bůh do přírody, do jejích zákonů a
jak se podle toho máme zachovat my.

6. Dar zbožnosti: Posiluje nás v důvěře v Boha. Pomáhá nám, abychom se nenuceně obraceli k
Bohu svými modlitbami a projevovali mu svou důvěru a úctu.

7. Dar bázně Boží: Pomáhá nám nebát se v životě ničeho kromě hříchu, který je projevem
nevděku vůči Bohu.

Ve svátosti biřmování dostáváme moc k plnění svých křesťanských povinností: žít život v
souladu s požadavky víry a mluvit o Kristu a jeho nauce jiným lidem. Nemáme už přemýšlet jen o
své spáse, ale jsme pozváni k přemýšlení o spáse jiných lidí. V prostředí ve kterém žijeme bychom
měli být apoštoly. Duch svatý nám bude pomáhat, abychom to konali:

- příkladem vlastního života
- poučujícím slovem
- modlitbou
- konáním dobra
- trpělivým snášením utrpení a přinášením obětí
Na přijetí svátosti biřmování není nikdy pozdě. Pro tento rok bylo kněžím naší diecéze uděleno  

mimořádné dovolení k udílení svátosti biřmování. I ti kteří se pro svůj pokročilý věk nebo nemoc
nemohli zúčastnit společné přípravy a udílení této svátosti v naší farnosti v minulém roce mají letos
mimořádnou příležitost tuto svátost přijmout.

o. Josef Maincl 

Bohoslužby v březnu 2012

So   3. 3. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne   4. 3. 2012    7:30 Jména Ježíš

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So  10. 3. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne  11. 3. 2012    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So  17. 3. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne  18. 3. 2012    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

Po 19. 3. 2012   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So  24. 3. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne  25. 3. 2012    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

Po  26. 3. 2012   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So  31. 3. 2012 18:00 Jména Ježíš
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Co si odřeknout?  aneb Krátké zamyšlení na začátek postní doby

Na začátku postní doby jsou děti na hodinách náboženství zpravidla dotazovány, zda už ví, cože
by si měly v nadcházejících čtyřiceti dnech odřeknout. A ony už povětšinou vědí a také náležitě
odpoví: jedno si odřekne televizi, další internet, jiné nějakou tu sladkost či oblíbenou hru na počítači.
Poučenější z nich ještě dodají, že si ale nebudou odříkat dobroty proto, aby zhubly nebo aby toho o
velikonocích měly nastřádáno dvojnásobek či aby vynecháním některých radovánek ušetřily čas na
jiné, nýbrž proto, aby se o odřeknuté s někým rozdělily a v čase původně určeném počítačovým
dobrodružstvím třeba pomohly mamince v kuchyni. A nejpoučenější z dítek třeba ještě dodají i
důvod toho všeho odříkání: udělají tím něco dobrého pro svět kolem sebe, a to i jako určitou náhradu
za to nedobré, čím své okolí jindy "obohacují". 

A to vlastně vůbec není špatná odpověď. Ona totiž docela dobře vystihuje smysl postní doby
jakožto času uvědomění si, že na hříších světa mám svůj podíl i já a že to nejsou stále jen ti druzí,
kteří dělají svět takový, jaký je. Vždyť co jiného způsobuje zlo než to, že my lidé si chceme ledacos
přivlastnit i na úkor druhých, že ztrácíme schopnost se ovládat v touze mít stále víc pro sebe, že se
necháme zcela unášet svými požitky a zážitky, jimž podřizujeme vše ostatní, nebo že nás často už ani
nenapadne rozdělit se o cokoli s druhými lidmi. A to vše mimo jiné také proto, že mnohdy v
konkrétní praxi žijeme tak, jakoby už ani nebyl Bůh, který by si přeci ze všeho nejvíc přál, aby mezi
námi lidmi to bylo jiné, lepší.

A přesně o snahu znovu přiblížit svět Božímu přání právě jde. To je ten nejdůležitější a vlastně
jediný smysl postní doby: s Boží pomocí udělat další krok na cestě k odřeknutí se zla a hříchu. Ne
nadarmo křesťanská tradice hovoří o modlitbě, postu a almužně, které tomuto zásadnímu odřeknutí
mají napomoci a které by měly právě postní čas naplnit víc než kterýkoli jiný. Častější modlitba,
protože člověk by si měl uvědomit svou hříšnost a slabost a zároveň skutečnost, že jen ze svých sil se
změnit nedokáže, a proto by měl volat častěji než kdy jindy k Bohu o radu a sílu. Postní střídmost,
kdy by si každý měl něco odřeknout, a to nejen aby posílil svou vůli a odtučnil své srdce, a tak zbyst-
řil své duchovní smysly, ale aby měl i něco, oč by se mohl rozdělit s druhými. A almužna, doslova
"dar ze slitování", kdy se ten, kdo něco má a dokáže si z toho odřeknout, rozdělí s tím, kdo nemá a
potřebuje. Proto se právě modlitba, odřeknutí si něčeho a almužna z odřeknutého mohou stát nejen
cestou k trochu lepšímu světu, ale v jistém smyslu i narovnáním toho, co jsme svou netečností a
sobectvím stejně způsobili my sami. A že v odříkání a almužně nemusí jít jen o věci hmotné, je asi
zbytečné dodávat.

Možná právě v tomto smyslu se postní doba může stát dobrou příležitostí pro nás pro všechny se
sebou a světem kolem sebe něco udělat. Neomezme se tedy pouze na kající znamení popela na čele
na Popeleční středu, ale zkusme si dát i nějaké to konkrétní předsevzetí, cože si to odřekneme a co
pro to a s tím uděláme. Jako ty děti.

P. Jan Houkal 
(převzato)

Postní almužna
22. února 2012, na Popeleční středu, začala nejen postní doba, ale i čtvrtý ročník, již tradiční

Postní almužny. I letos se věřící do této dobrovolné formační aktivity mohou zapojit tím, že budou v
papírových pokladničkách získaných ve svých farnostech shromažďovat finanční prostředky, které
by jinak utratili za zbytné věci. Právě ty si totiž mohou, dle svých možností, dobrovolně odříct a
finančně tak přispět na realizaci pomoci blízkým v nouzi: to vše až do Květné neděle. Peníze pak s
přihlédnutím ke konkrétním návrhům dárců využije příslušná farnost společně s Charitou na pomoc
lidem v nouzi a na podporu charitního díla. "Tato cesta duchovního prožitku je zvláště vhodným
nástrojem pro rodiny při prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho cest, jak se uskromnit ve svých
potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v tom skrytý hluboký sociální
rozměr křesťanské víry,” přibližuje důležitý rozměr této aktivity olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner.

Na spodní stranu papírové
schránky mohou věřící napsat, na jaký
účel by se mohl darovaný finanční
obnos použít. Samotná farnost nespo-
léhá jen na to, že Charita se o
potřebné postará, ale v případě využití
výnosu postní almužny potřebné sama
aktivně vyhledává a někdy pak opět
sama, jindy ve spolupráci s profesio-
nálními pracovníky Charity, vlastní
pomoc realizuje. Proto ústředním
posláním postní almužny je spojit úsilí
farností a místní Charity pro konání
milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Postní almužna pomáhá vládnout
duchu nad tělem. Křesťanství počítá s
tím, že člověk je tělo a duše.
Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo.
Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a
pro druhé nemůže zůstat jen v citu či
myšlence, proto konkrétní odepření si
nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo
musí pocítit. Odřeknutí si a šetření
pak má smysl, když prospěje druhé-
mu, který pomoc potřebuje. Postní
almužna pomáhá tomu, kdo se do ní
zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu
nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je
projevem lásky.

V sobotu 17. 3. 2012 od 9:00 do 16:00 hod. se uskuteční tradiční sbírka
pro Diakonii Broumov v prostorách bývalého Školním statku v Telči. 

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

Při této příležitosti Farní charita potřebuje získat použitelnou
válendu a skříň pro potřebné. Případné informace lze získat na tel. č. 732
157 552.

J. Kadlec
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Právě začínající postní doba je výbornou příležitostí k tomu, abychom každý podle
svých možností pomáhali bližním. V naší farnosti probíhá finanční sbírka na kočárek pro
jednu rodinu z bývalé farnosti pana děkana Maincla. Zvláštnost této rodiny spočívá v tom, že
se jim nedávno ke třem malým dětem narodila trojčata. Pokud se rozhodnete pomoci, můžete
peníze přinést každý všední den v době od 7.00 do 15.30 do bistra Svačinka vedle polikliniky.
Peníze pak budou předány panu děkanovi, který zajistí doručení rodině. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať! 

JJ



Vezmi a čti

1. neděle postní – cyklus B
Gn 9,8-15; 1 Petr 3,18-22; Mk 1,12-15

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl
pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu
sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a
hlásal tam Boží evangelium: “Naplnil se čas a přiblížilo se Boží
království. Obraťte se, věřte evangeliu.” (Mk 1,12-15)

Duch vedl Ježíše na poušť. Ale Duch Boží vyvedl Ježíše na poušť, aby tam prožíval pokušení
od satana. Když si satan troufl se svým pokušením na samotného Božího Syna, jistě si troufne i na
nás. Pokušení není nic příjemného a vytváří i v člověku s velikou vůlí po vítězství veliké napětí, až
jakýsi druh duchovní úzkosti. Je to záměr Ducha Božího? Ano. Vždyť jen tak si můžeme ověřit, co v
nás doopravdy je, jak umíme sloužit Bohu. Duch Boží nás chce naučit víc než spoléhat se na své síly,
obracet se k Bohu. Duše, která silně vnímá touhu Pánu sloužit a je při tom tísněna i nějakými pokuše-
ními, se se vší vroucností obrací na Pána. V extrémním rozpoložení tísně jsou naše modlitby synov-
sky vřelé. Útěk k Bohu, do jeho náruče, ukrytí se v stínu Boží velké moci je velikou touhou duše.

Co je dobré vědět o pokušení: V začátku odporuj! Ďábel miluje tajnůstkářství. Vede útok
nejméně chráněným místem. Kdo se pohybuje lehkomyslně v hříchu a v chybě, toho ďábel vede k
falešnému pokoji. Ty, kteří jdou od dobrého k lepšímu, znepokojuje a vede až k úzkosti, že to
nedokáží.

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše říkala, že i ten nejmenší skutek lásky, který vykonáme, mění svět.
Zlo, které učiníme, svět snižuje. Dobro, které vykonáme, svět pozvedá. Tomu hluboce věřím. Pokaž-
dé, když udělám něco dobrého, řeknu: “Pane, celý svět se pozvedá prostřednictvím tohoto nepatrného
skutku.” Když tomu bude věřit každý z nás, svět nebude tak prohnilý a ošklivý, jak se nám teď zdá.
Když dáváš almužnu, dělej to delikátně. Když ve škole pomůžeš kamarádovi s úkolem, dělej to
nenápadně. Je zbytečné říkat, že jsi nejlepší ve třídě a že pomáháš tomu ubohému hlupákovi, který
nic nepochopil. Konej diskrétně a nesnaž se celé třídě ukázat, že jsi dobrý kluk nebo správná holka.
Pán má rád to, co se nevystavuje. “Dobro není hlučné a hluk nedělá dobro.” 

Pak Kristus mluví o modlitbě. Když se modlíš, nemusíš hned sedět v kostele v první řadě.
Nevstupuj do kostela s hlukem, abys ukázal, že jdeš na mši. Sedni si někam do koutku, nepředváděj
se, modli se s ostatními a nesnaž se, aby si tě všimli. Ježíš odsuzoval ty, kteří se předváděli, když šli
do synagogy. Někteří dávali hlučně najevo, že se modlí. Pán řekl, že všechen ten humbuk není k
ničemu. Boha to nezajímá. Když se modlíš, můžeš být třeba v autě a dívat se na krásnou krajinu.
Máme v našich krajích nádherná místa. Zůstaň deset minut sám v autě a dívej se na řeku, na les hýřící
barvami, na východ slunce. To není nic proti tomu, abychom se shromažďovali na eucharistii.
Nezapomínejme, že Ježíš nám řekl, že když se shromáždíme v jeho jménu, on je mezi námi. Žádal
nás, abychom se modlili sami a pak společně. Jednou mi nějaká dáma řekla: “Pane abbé, víte, já se
neumím modlit. Odříkám Otčenáš, ale moc nemyslím na to, co říkám. Co mám Pánu říkat ve svém
srdci?” Tak jsem té dobré ženě, které bylo už osmdesát, odpověděl: “Řekni mu: ‚Pane, miluji tě.‘”
Odpověděla mi, že mu netyká. “Dobře, tak mu řekni: ‚Pane, miluji Vás!‘” O rok později mi zatelefo-
novala a vyprávěla mi plná nadšení: “Celý den říkám: ‚Pane, miluji vás.‘” Říkat Bohu: “Pane, miluji
tě”, to je ta nejkrásnější modlitba. Ať už prožíváme štěstí, nebo neštěstí, můžeme to říkat v skrytu
srdce.

Když se postíš, dělej to také diskrétně. Nedávej najevo, že jsi celý den nic nejedl. Nespolkl jsi
skoro nic, abys pocítil hlad světa. Odlehčil jsi své tělo, abys ucítil, jak tvůj duch stoupá. A Pán ti říká,
že když se postíš, máš mlčet, nemáš o tom nikomu říkat. Tvoje modlitba k Pánu bude od srdce k
srdci. Posti se, aniž by si toho druzí všimli.

Guy Gilbert – Evangelium podle svatého lotra
              (převzato www.vezmiacti.cz)

Informace o hospodaření farnosti v roce 2011.

Celkové prostředky farnosti:
Stav k     1. 1. 2011      153 532,13 Kč
Stav k 31. 12. 2011 172 882,40 Kč

Podrobnosti hospodaření farnosti Telč v roce 2011:

Příjmy 
Nájemné                               289 396,00
Sbírky                                319 114,00
Úroky z vedení běžného účtu                 1 320,95
Příspěvek obecní, okresní ...         443 200,00
Ostatní příjmy                           24 000,30

Příjmy celkem                                         1 077 031,25 Kč

Výdaje
Bohoslužebné potřeby                     39 467,00
Režijní výdaje                        205 596,98
Opravy památek                        590 044,00
Opravy ostatní                           30 281,00
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi   139 704,00
Dary a charitativní výdaje                  1 000,00
Daně z příjmů, z nemovitostí ...            3 349,00
Nákupy dlouhodobého majetku               7 528,00
Ostatní výdaje                           32 711,00

Výdaje celkem                                         1 049 680,98 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů daného období - rok 2011   + 27 350,27 Kč

V roce 2011 bylo uděleno celkem 24 křtů, 47 farníků přijalo svátost biřmování (i z jiných
farností), bylo uděleno 10 svátostí manželství a pohřbeno 43 farníků.

zdroj: www.farnost-telc.cz

Poznámka redakce FV:  Tato velmi strohá řeč čísel nám dovoluje si udělat alespoň obrázek o
tom co “stojí farnost” přepočtená na peníze, zvláště v době, kdy jsme ze všech médií “masírováni”
tématem církevních restitucí a závistí některých politiků , politických stran a “podnikatelských”
skupin na tom , že církvím bude vrácen majetek. O tom, že církev se o vrácený majetek bude muset
starat se již tolik nemluví. To, že tento majetek přinese mnoho starostí , zlé krve a “parazitování” ze
strany závistivců je bohužel v naší vlasti již samozřejmostí. 
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Prohlášení  předsedy rady Iustitia et Pax 
Přinášíme vám prohlášení předsedy rady Iustitia et Pax, pražského světícího biskupa Václava

Malého: V soupeření mezi "eurooptimisty" a "euroskeptiky" zaniká debata o dalším směřování
společného soužití v Evropě.

Debatu o společných evropských vizích, zdá se zcela zastínilo řešení dílčích praktických otázek.
Bez široké shody na základních východiscích a dlouhodobých vizích, budou ale sebelépe míněné dílčí
kroky často vnímány jako diskutabilní a nedostatečně legitimní.

Události donedávna chápané jako milníky na úspěšné cestě – jako kohezní politika (dotace
méně rozvinutým regionům), možnost volného pohybu osob (Schengenská dohoda), společná měna
či možnost pracovat v té zemi, kde chceme, jsou najednou vnímány rozpačitě, ne-li rovnou odsuzo-
vány jako cesta špatným směrem. 

Přitom, jak se zdá, není na vině jenom krize společné měny, léta fungující bez dostatečně prová-
zané fiskální politiky. Někteří politici a snad i část veřejnosti vnímají citlivě i volný pohyb lidí – když
jde například o uprchlíky, kteří pronikli do jižních zemí Evropy a snadno mohou zamířit na sever.
Nezávisle na tom se obávají nekontrolovaného pohybu mafiánů a také nejsou nijak nadšeni z toho,
jak snadno – alespoň slovně – mohou slovenští lékaři zanechat své pacienty a vyrazit podobně jako
jejich čeští kolegové za lepším živobytím dál na západ.   

Ostatně politici často citují politology a právní experty, kteří evropské smlouvy charakterizují
jako smlouvy odlišné od smluv "národních" i mezinárodních. Jde o novou, nevyzkoušenou podobu
vztahů, které možná usilují zlepšit život Evropanů, zároveň však jejich originalita živí značné
pochybnosti. Výsledkem je, že debata o budoucnosti Evropy se v médiích zplošťuje na podporu
společné měny v rámci více integrovaného Starého kontinentu, či na posílení role národních států a
rozvolnění unijních smluv na klasické mezinárodní dohody. Skutečně je ale cílem desetiletí vytvá-
řené společné Evropy "jen" ta či ona podoba státního uspořádání? Netápeme v debatách o dalším
směřování společné věci prostě proto, že považujeme samotný cíl procesu sjednocování za samozřej-
mý, aniž by o něm panovala shoda mezi starými a novými členskými zeměmi? Mezi bohatými i
chudšími regiony? Shodnou se vůbec Evropané, jimž záleží na budoucnosti jejich dětí a jejich země,
na tom, k čemu by principiálně měla unie směřovat – bez ohledu na politické uspořádání? 

Smysl Evropské unie bývá jedněmi zdůvodňován rozšířením vnitřního trhu, hospodářským
růstem a větší rolí v globalizujícím se světě. Druzí zdůrazňují, že jedině vzájemná provázanost
napříště zabrání bratrovražedným válkám mezi evropskými zeměmi. Jiní vidí evropské vazby spíš
jako doplněk individuálních a svrchovaných států. Protože lidé "potřebují hranice" a demokracie je
možná jen v rámci klasických evropských států. Jde ovšem v posledku o politické uspořádání či
výhodná pravidla volného obchodu? Nenaznačuje sama Charta lidských práv OSN, že cílem není ta
či ona podoba monarchie, demokracie, svrchovanosti či federace a tak dále, ale životní podmínky
lidí, zabezpečení lidské důstojnosti pro všechny?

O sjednocení Evropy usilovali mnozí panovníci a diktátoři. Existoval i koncept komunistické
Evropy. Prosadila se však jiná varianta. Robert Schuman a Jean Monet svoji vizi postavili na smíření
evropských národů a odpuštění (namísto poválečné odplaty), na vytváření vztahů na základě soutě-
živé spolupráce, solidarity a subsidiarity. Je zvykem při vzpomínání na kořeny Evropské unie a "otce
zakladatele" vyzdvihovat, že jejich záměrem bylo, aby už nikdy nedošlo k vzájemným válkám v
Evropě. Jejich touha přirozeně vyplývala z jejich pojetí lidské svobody, jež je výsostným projevem
lidské důstojnosti, o jejíž docenění jim šlo především.

Schuman, jakožto politik, usiloval především o vymanění těžkého průmyslu z politicko-mocen-
ských her a o podporu evropského občanství formou vytvoření evropského parlamentu. Otázku
konkrétní institucionální podoby unie nechával otevřenou. Monet, ekonom a národohospodář, zdůraz-
ňoval ekonomické přínosy volného obchodu a viděl evropskou budoucnost v konkrétním

federativním uspořádání. Jaksi samozřejmou hybnou myšlenkou obou mužů ovšem byl křesťanský
důraz na respekt k lidské důstojnosti člověka jako obrazu Božího a odtud vycházející křesťanské
pojetí svobody spjaté s osobní odpovědností, schopností odpouštět, solidárností a odvahou přenechá-
vat rozhodnutí na úroveň těch, jichž se týká (subsidiarita).     

Stojí-li dnes Evropa na rozcestí, nejde “jen” o krach společné měny a jí zosobněné důvěry,
nejde “jen” o riziko poklesu HDP o desítky procent a o hry tržního mechanizmu. Nejde dokonce ani
“jen” o zřetelný pokles životní úrovně. 

Jde o debatu o vizi Evropy hájící svobodu a bezpečnost jednotlivců: Pokud se nedokážeme
přihlásit k tomu nejlepšímu z živého historického odkazu Evropy včetně výše uvedených hodnot,
těžko dokážeme nalézat trvalá řešení aktuálních naléhavých výzev.    

biskup Václav Malý 
                            předseda rady Iustitia et Pax při ČBK

        Z farní knihovny

Uzdrav mě, Pane - Oblíbený autor P. Elias Vella provádí čtenáře
postupně všemi oblastmi lidské osobnosti, které potřebují uzdravení.
Přitom zdůrazňuje, že k úplnému uzdravení dojde tehdy, když se člověk
setká s Kristem. Svým srozumitelným, prostým způsobem, postupně, ,
vede čtenáře krok za krokem k Ježíšovi, který chce uzdravit každého

člověka, a to podle jeho konkrétních potřeb. Na konci každé tematické kapitoly jsou uvedeny otázky
k zamyšlení, které pomohou čtenáři v konkrétní modlitbě. Vždyť kdo může říct, že nepotřebuje žádné
uzdravení? Ať je tato kniha setkáním s Boží láskou, ve světle poznání, že skutečné uzdravení spočívá
ve víře v Ježíše Krista a v životě s ním.

Svatí Cyril a Metoděj mezi námi - vybrané otázky cyrilometodějské tradice. 
Má Cyril a Metoděj co říci dnešnímu člověku? Neprovokuje nás slovo apoštol Slovanů? 
Z jakých důvodů vyslovujeme jejich jména s neklidem? A jak vůbec obstojí před kritickým

pohledem současné historie tvrzení, že s pomocí “věrozvěstů” nahlížíme dokonce identitu vlastního
národa? Kardinál Tomáš Špidlík je tu kompetentním průvodcem. Sborník Centra Aletti je věnován
životu a poslání Cyrila a Metoděje: zpřístupňuje zásadní kardinálovy studie. Úvodní text Pavla
Ambrose a nejnověji zpracovaná cyrilometodějská bibliografie z let 1990–2011 užitečně seznamují
čtenáře se současnou diskuzí nad otázkou dědictví otců.

Rozmluvy s Bohem 2a - rozjímání na každý den církevního roku. Postní doba. Velikonoční
triduum. Další díl z nové ediční řady, která čtenářům poskytne další možný způsob, jak se učit
obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je
určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma
svatého a duchem té které liturgické doby.
Praktický formát knihy si ji dovoluje brát s sebou i na cesty.

Legenda o Pražském Jezulátku - z každého století jedna kouzelná legenda pro děti z celého
světa, plná zázraků, ale vyprávěná dnešním moderním jazykem a půvabně ilustrovaná Jarmilou
Marešovou, výtvarnicí dvou nejkrásnějších knih oceněných Zlatou stuhou.

___________________________________________________________________
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