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DĚRAVÉ VÁNOCE?
ak máme zase před Vánocemi. Chceme je co nejlépe proţít. K tomu je potřeba dobrá
příprava. V čem spočívá?
Jako příprava na Vánoce nám začal
Advent. V něm si máme především ujasnit, po čem touţíme a k čemu směřujeme.
Máme v sobě vzbudit touhu po setkání
s ţivým Bohem a udělat Mu ve svém srdci
místo. A potom můţeme správně a
s opravdovou radostí proţít Vánoce jako
svátky Narození Boţího Syna, který se
stal člověkem a je „Emanuel – Bůh
s námi“.
Ještě relativně nedávno se
slovo Advent pouţívalo pouze
v náboţenském prostředí. Dnes
se tohoto slova zmocnila široká
veřejnost, nejrůznější organizace a především obchodníci. Na
začátku Adventu se zapalují
nejen adventní věnce, ale také
vánoční stromy na náměstích,
návsích a v obchodních centrech. Všude jiţ zní koledy a
vánoční písně a především je
snaha prodat co nejvíce vánoč-
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ního zboţí. A prakticky příchodem Štědrého dne a začátkem skutečné vánoční
doby všechen tento pouliční a obchodní
vánoční ruch končí. Líbí se nám to takto?
Není vám líto takové proměny těchto nádherných svátků?
Před pár dny jsem našel ve schránce
podivuhodnou „vánoční pohlednici“.
Moţná jste tu samou nebo podobnou dostali také. Z jedné strany byl obrázek vánočního dárkového balíčku s velkou dírou
uprostřed. A na druhé straně pak byl text,
kde mě nějaká Lucka s Tomášem přejí
„Šťastné a hlavně bohaté Vánoce!“ A v
následném psaní je vysvětleno,
ţe „Vánoce jsou svátky hojnosti, proto nemají být pod
stromečkem ţádné děravé ponoţky ani jiné děravé dárky.
Jsou to ty nejkrásnější svátky,
musíme si je pořádně uţít. A
jestli na to nemáme? Jestli
snad i máme dluhy? Ţádný
problém. Jeden telefon a můţete si na Vánoce půjčit aţ 166
tisíc. I bez ručitele. Takţe si
uţijte vánoce, jak se patří.“
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Doufám, ţe o podobné půjčce nikdo
z vás neuvaţuje a vstávají vám z toho vlasy hrůzou na hlavě, jako mně.
Za prvé zde vidím hroznou degradaci
Vánoc. Boţí Syn přišel na tuto zem
v naprosté chudobě dát nám sám sebe. A
já mám jeho Narození oslavovat rozmařilostí a drahými dárky, na které ani nemám? A sami sebe, svůj čas, zájem,
úsměv, ochotnou pomoc – to darovat neumíme.
A pak zde taky vidím u těch půjčovatelů tu hroznou bezohlednost a honbu za
vlastním ziskem bez ohledu na „mrtvoly“,
které za mnou zůstávají. Nebo si snad
myslíte, ţe vám takto chce někdo pomoci
půjčkou na zbytečnosti jen „z lásky
k bliţnímu“. Uţ jsem viděl mnoho těch,
kteří takto naletěli a za půjčené desetitisíce měli potom vracet statisíce. A pak při-

cházejí bankroty, exekuce a naprosto zničené lidské osudy. A ti, kteří půjčují lidem, kteří na to nemají, s těmito exekucemi přímo počítají. A na zničených lidech jim nezáleţí. Nezlobte se na mě, ale
u takových půjček musím říci, ţe ze strany
půjčovatelů se opravdu jedná o „hřích do
nebe volající“. A ze strany těch, co si takto půjčují, se jedná, s prominutím, o „blbost do nebe volající“.
Nenechme si dnešní dobou a takovým jednáním ukrást Vánoce. Nevadí „děravé dárky“, vadí ale děravé srdce, které
nedokáţe přijmout člověka vedle sebe a
Boha, který k nám zvláště o Vánocích přichází. Nepřichází se spoustou hmotných
darů, ale nabízí sám sebe a Lásku.
o. Marián

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
JAK SE SROVNÁVÁ BOŢÍ PROZŘETELNOST S TOLIKA ZLY, S NIMIŢ
SE SETKÁVÁME VE SVĚTĚ?
Světci zakoušejí, „ţe těm, kteří milují
Boha, všecko napomáhá k dobrému“ (Řím
8,28). Ale všichni nemají takovou víru.
„Kdyby existoval Bůh, určité věci by se
nikdy nemohly stát!“, namítají často nevěřící. Jeden z nich dokazoval svůj ateismus
takto: „Existují války a úděsné zločiny. A
co dělá Bůh? Buď jim nechce zabránit, a
pak není dobrý, nebo není s to jim zabránit, ale pak není všemohoucí!“ Však také
existence zla je pokušením nevěřit v Boha
Otce.
Námitky tohoto druhu jsou starodávné. Proto církevní Otcové psali traktáty s
názvy Bůh není příčinou různých druhů
zla (srv. spis sv. Basila). Protoţe Bůh je

nekonečně dobrý, můţe ve světě konat
pouze dobro. A přesto existují zemětřesení, záplavy, přírodní katastrofy a také zločiny spáchané ničemnými lidmi. Odkud
tedy pochází zlo? Z hříchu prvních lidí a z
hříchů celého lidstva. Svatý Jan Zlatoústý
říká, ţe Bůh je dopouští, nezabraňuje jim.
Ale proč? Zdá se, ţe odpověď není snadná, a proto Zlatoústý rozhodně reaguje
proti těm, kteří se pohoršují nad divnou
Boţí netečností, a připomíná, ţe boţská
prozřetelnost radikálně přesahuje boţskou
inteligenci. Musíme pevně věřit, ţe i zlo
musí slouţit k dobru. Bůh jedná jako lékař, který uzdravuje nemocné i tím, ţe
nemocní musí trpět, kdyţ na nich provádí
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své kúry. Tato slova zeširoka vysvětloval
svatý Jan Zlatoústý, který byl pronásledován a zemřel ve vyhnanství.
Z nedávno ţijících světců uveďme
například blah. Frederika Ozanama, který
píše: „Kdybys mě chtěl připoutat na lůţko
v těchto dnech, které mi ještě zbývají k
ţivotu, byla by to příliš krátká doba na to,

abych ti děkoval za ony dny, které jsem
proţil. A moje poslední slova by byla
hymnem chvály na tvou dobrotu.“
Je to odpověď vyvěrající z víry, je
ale všeobecná. Můţe se uplatnit na všechna zla? Vţdyť jsou tak rozmanitá.
(Z knihy T. Špidlík: Znáš Boha Otce?)

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
ANTONÍN PADUÁNSKÝ

Svatý Antonín
Paduánský je patronem, kromě jiného, za znovunalezení ztracených věcí,
manželství, starých
lidí, chudých, pomocník
v každé
nouzi. Proto jeho
obrazy a sochy nechybí snad v žádném
Svatý Antonín z Padovy
Ţil v 13. století. Narodil se roku 1195
Lisabonu v Portugalsku ve zboţné šlechtické rodině. Křestním jménem se jmenoval Fernandéz. Jiţ v patnácti letech vstou-

kostele. V našich znojemských farnostech
jej můžeme vidět na Hradišti, kde je jeho
samostatná kaple, dále pak na venkovní
jižní stěně kostela sv. Mikuláše. V kostele
sv. Kříže u dominikánů je socha sv. Antonína hned u vchodu na levém sloupu,
v kostele sv. Václava na pravém sloupu u
vchodu a u sv. Jana Kř. na pravé straně
vchodových dveří do zpovědní kaple.

pil k augustiniánům do kláštera sv. Vincence, kam za ním stále chodili příbuzní a
vyrušovali ho od studia, takţe po nějaké
době přestoupil do kláštera v Coimbře,
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kde zůstal aţ do svých 25 let. Dostalo se
mu důkladného teologického vzdělání.
Antonín se snaţil dělat i ty nejtěţší
práce a nikomu neřekl nic o svém původu
a vzdělání. Po čase byl poslán do Forli ke
kněţskému svěcení. Bylo tam mnoho kleriků z řádu františkánského i dominikánského. Představený je vyzval, aby někdo z
nich pronesl duchovní řeč před slavnostním jídlem. Kdyţ nikdo nechtěl, začal
mluvit Antonín. Nejprve nesměle a prostě,
ale poznenáhlu řečnil se takovou učeností
a neodolatelnou výmluvností, ţe všichni
ţasli. Následně byl poslán na studia a věnoval se kazatelskému úřadu.
Byl pozoruhodným znalcem Bible a
jeho kázání dokázala ovlivnit prosté lidi i
učence. Kázal v kostelech, na náměstích i
na mořských pláţích a jeho strhující proslovy si přišlo poslechnout někdy aţ 30
tisíc lidí a tlačenici museli zabraňovat pořadatelé. V Rimini se mu stalo, ţe ho zprvu nikdo neposlouchal a najednou vystrčily ryby hlavy z vody a naslouchaly mu.
Všichni obyvatelé Rimini se po tomto zázraku dali pokřtít. V Padově někteří lidé
přicházeli do kostela zaujmout výhodné
místo u kazatelny uţ o půlnoci. Nikdo si
nebral zvlášť pěkné šaty, protoţe to Antonín hlavně o půstu neviděl rád. Kdyţ sestoupil s kazatelny, vrhli se mu posluchači
k nohám a líbali jeho hrubý mnišský oděv.
Podle legendy se prý jeden pohan posmíval svaté hostii a k všeobecnému údivu se
jeho osel sám uklonil před hostií, kterou
drţel Antonín v ruce.
Podle jiné legendy se Antonín setkal
s veronským kníţetem Ezzelinem, který
nechal povraţdit 10 tisíc lidí, a pohrozil
mu, ţe jestli nepřestane, rozdrtí ho trestající ruka Boţí. Tyran se tak zalekl, ţe slíbil polepšení. Chtěl však nejdříve Antoní-

na vyzkoušet, jestli se sám chová podle
toho, co hlásá. Nechal mu poslat skvostný
dar, a sluţebníkům nařídil, aby Antonína
zabili, jestli dar přijme. Antonín se při
spatření darů zhrozil a řekl poslům:
"Rychle ty věci odneste, aby se dům neposkvrnil uloupeným bohatstvím." Poslové vyřídili jeho slova Ezzelinovi a ten
pravil: "Opravdu je to muţ Boţí."
Antonín procestoval severní Itálii,
kde úspěšně vyvracel bludy tamější sekty
katarů, a v Jiţní Francii se účastnil křiţáckého taţení proti sektě albigenských. Kázal i v Toulouse, středisku sektářů, kde
měly Antonínovy promluvy takový
úspěch, ţe se mu říkalo „kladivo kacířů“.
Zaloţil zde několik klášterů a nakonec se
usadil v Padově. Jednou mluvil k veřejnosti v přítomnosti papeţe Řehoře IX. a
kdyţ ten viděl ohromující účinky jeho kázání, nazval ho „archou svatého Písma“.
Po vyslechnutí Antonínových slov nevěstky, zloději a další příţivníci činili pokání, lichváři vraceli úroky a dluţníci byli
propouštěni z vězení. V té době byl prosazen zákon, ţe dluţník ručí svým majetkem, ne osobou a svobodou, který platí
dodnes. Texty některých Antonínových
kázání se zachovaly.
Zemřel ve věku pouhých 36 let, 13.
června 1231.
Atributy:
kniha, lilie, hostie, skříňka s poklady,
kříţ. Bývá zobrazován, jak káţe rybám,
nebo jak se osel klaní před hostií v jeho
ruce. Nejčastěji je však na obrazech s malým Jeţíškem v náručí.
Převzato z Internetu
(kráceno)
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CHARITA
Pozvánka na koncert
Srdečně Vás zveme na koncert skupiny KVĚTINKA, který se uskuteční 21. prosince 2010 v 19:00hod. v kostele sv. Mikuláše. Výtěţek koncertu je věnován na léčebné výlohy chudých dětí na Ukrajině. Vstupné je dobrovolné! Přijďte a podpořte dobrou věc!
Veronika Miholová
Oblastní charita Znojmo

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
TY MÁŠ JEN JEDNU RUKU?
Na bezmyšlenkovité mluvení si člověk rychle zvykne
Jak často něco říkáme a děláme, aniţ
myslíme na to, co z toho můţe vzejít! Věta, která nám někdy vypadne bezmyšlenkovitě, můţe mít tragické následky. Přirozeně nebyla myšlena zle, ale je to tak.
Jedenáctiletá dívka, která měla jenom
jednu ruku, přišla právě z hřiště na kraji
města. Při společné hře si počínala s jednou rukou stejně obratně jako jiné děti s
oběma. Zchvácená ale veselá stála ta malá
na kraji cesty a čekala na zelenou. Laskavá, starší dáma ji oslovila a povídá jí: „Ty
ubohé dítě, máš jen jednu ruku?“
A bylo to venku. Dívka při hře vůbec
nemyslela na to, ţe jí něco chybí. Naopak:
Jsem rovnocenná s druhými. Mohu se zúčastnit! To ta malá zaţívala. I děti ji tak
braly. A teď ta jistě ne zle míněná, ale
bezmyšlenkovitá slova té paní! Pro dítě to
byla rána ...
Jak rychle a jak často taková věta
vyklouzne a nedá se vzít zpět. Například
kdyţ otec řekne synovy: „Z tebe nikdy nic
nebude!“ Takový výrok se můţe „zaţrat“
a narušit celý ţivot.

Bezmyšlenkovitost můţe způsobit
zlo. Bylo by krásné, kdybychom mohli
přestat s tímto návykem! Jaký zisk by to
byl pro nás i pro ty, s nimiţ mluvíme! Měli bychom se stále snaţit brát druhého dostatečně váţně. Kaţdý by měl vědět Bezmyšlenkovité mluvení a jednání si člověk
rychle navykne, a to tím, co mu brání dělat něco z vlastní iniciativy.
Bezmyšlenkovité mluvení se podobá
lesnímu poţáru. Někdo odhodil z nepozornosti nebo lehkomyslnosti zápalku nebo hořící cigaretu. Uţ hoří suchá tráva i
houština plamenem. Plameny se zakusují
dál a dál. Škody jdou do „milionů“.
Stejně můţe rozdmýchávat jazyk. V
listě sv. Jakuba stojí: „Jak malý můţe být
oheň, který zapálí velký les. I jazyk je
oheň, svět plný nespravedlnosti..." (3,5).
Škoda nerozváţným slovem sice nejde
„do milionů“, ale zůstane za ní poškozený,
smutný, zraněný, zlomený člověk. Leckdo
se z nevhodného slova, „lesního poţáru“
rozpoutaného z nedbalosti, uţ nevzpamatoval.
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Ukradené peníze můţeme vrátit
okradenému do haléře, ale zraněnou čest
nemůţeme nikdy stoprocentně nahradit.
Můţeme slepit střepy vázy, ale trhlina zastává. Zkušenost to ukazuje zřetelně:
Vţdycky zůstaneme něco dluţni.

UVĚŘIT POHÁDCE
Adventní zamyšlení aneb První podmínka a předpoklad pro vstup do spirituality
„Nebudete-li jako děti, nevejdete do
Božího království.“ To znamená jít do
učení k dětem, pokud máme zájem dostat
se ke Kristu přes vrstvy naší tělesnosti,
vykolejené psychiky a zmítaného ducha.
Není to snadné učit se od dětí, které neumí
číst ani psát. Leč právě pro děti je úžasné
nebe s oblaky, louka s květinami, hvězdy v
temné noci.
My dospělí nemáme čas zvednout
hlavu a podívat se na oblohu s podivnými
tvary mračen. Vesměs hledíme do dlaţby
a do asfaltu. Uţ se ani nedivíme mobilu či
internetu, natoţ pak mikro- a makrokosmu; známe dokonce i pohled kosmonautů
na Modrou planetu Zemi. Snad nám přece
jen někdy unikne „to je jako v pohádce“
při televizním pořadu o ţivotě na mořském dně či v africkém pralese, při rozhledu z hor nebo z břehu moře. Bývá to
málokdy. A pak zase to kaţdodenní, všední, ubíjející, nepříjemné. Ţivot „jakási podivuhodná plesnivina na nedůleţité planetce“! Všednost a bezvýchodnost toho
všeho?
Náš malíř Jan Zrzavý našel krásu i v
ostravských smrdutých haldách. To je
vlastnost umělce, najít krásu tam, kde ji
ostatní nevidí. Prohlédněte si jeho obrazy!
V nich lze najít důvod přání básníka Fran-

Mysleme na to při volbě svých slov
stále: co bylo řečeno, nelze vzít zpátky ...
Z knihy R. Abeln, A. Kner: Čas pro
druhého

tiška Halase: „Mít dětské srdce!“ Otvírat
se, naslouchat a ptát se, radí P. Vacek. Je
to těţké pro dnešního zakomplexovaného
člověka! Říká to ostatně sám malíř: „Je to
těţké v našem věku, vím to sám, kdyţ ţivot mne učinil rozumným, slušným, opatrným kdyţ mne otřel a pokazil“. Jak těţké je mít tu víru a odvahu mládí? Dnes
jsem zcivilizován, zajatcem rozumu jako
vy a jen modlitbou a ustavičným přimykáním se k Bohu čerpám ještě tvůrčí sílu?
Prohlédněte si jeho obrazy! Ţivot jako
pohádka! ŢIVOT JE POHÁDKA! Ţijeme
ji uţ po celá statisíciletí. Má velezajímavé
dějiny.
Známe Autora, jeho Plán, Program,
jeho Zákon, celé zatím uskutečněné Dílo.
Téţ jeho Motivy, důvody, proč nám otvírá
a sděluje svoji Intimitu. „A vše ostatní, co
je kolem nás, je nám dáno proto, aby nám
pomáhalo k dosaţení cíle, pro který jsme
stvořeni.“ (mystik Ignác z Loyoly).
Vzhledem ke skutečnosti naší existence a
dohadů kolem smyslu naší existence si
všimněte: docela i naši nepřátelé nikdy
neřeknou, ţe lţeme, ţe Církev lţe, ţe kněţí lţou. Přece jen nemají jistotu! Řeknou:
je to mýtus, legenda, pohádka. A já to beru. Je to opravdu pohádka „podivuhodná
skutečnost, ze které se nikdy nemůţeme
probrat jako ze snu. Sen“ i kdyţ z něho
často brní hlava „a jindy se raduje srdce“
je skutečností.
Moji exercitanti mně často namítají:
ve světě je ale tolik zla! Tolik hrůzy! A v
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pohádkách ne? Tam se propadají celá
města, draci poţírají nevinné děti a princezny, vlci babičky, ale na konec se
všechno změní k dobrému! Téţ naše pohádka „ţivot lidstva“ se skončí dobře pro
dobré a zle pro zlé. Jen nevíme, zda jsme
v polovině nebo blíţe konci. Co však chci
říci: kdo se nediví, kdo neţasne, kdo se
neraduje, kdo nic neočekává, kdo nemiluje krásu dětských očí a sedmikrásek? Tomu je marné hlásat Kristovo evangelium.
Takový člověk to moţná přijme jako pomůcku ke slušnému ţivotu, k mravnosti
podle Desatera, z něhoţ ostatně naplní jen
to bezvýhradně nutné? Jako povinnost a
„domácí úkol“. Jako dluh vládnoucímu
Bohu. Ale dál se nedostane. Dál, aby pochopil víc. A co? „Největší štěstí, které
znám, je moje splynutí s Kristem. Je to
štěstí a blaţenost, kterou si nemůţe představit ten, kdo ji nezná. Všechna umění

mohou dát pouze slabý odlesk tohoto štěstí. A všechny naše lásky jsou pouze zkušenosti, jejichţ prostřednictvím chceme
vyjádřit lásku duchovní v pozemských
podmínkách, v nichţ jsme spoutáni.“ (Jan
Zrzavý)
Mám moţnost uvést jiná podobná
svědectví hlubokého nazírání víry, ale aţ
jindy. Je radostné k tomuto lidi vést. Jenţe: „Canimus sulis“ – to je zkomolený
Vergilius. „Káţeme hluchým“ můţe si říci
mnoho kazatelů. Jen kdo se diví, kdo se
raduje z dobra a krásy, kdo bere ţivot, jako děj skutečné pohádky ten uvěří v její
dobrý konec. Jen kdo ţasne, můţe ţít plně
evangelium. To skeptici jsou hluší. „Mají
uši, ale neslyší, mají oči, ale nevidí.“ Proč
je jich tolik?
Jan Rybář

INFORMACE – bude vás zajímat
BRNĚNSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ
KATOLICKÉ HNUTÍ ZNOVU V PLNÉM PROUDU
Počátkem měsíce října se znovu otevřela řada činností VKH Brno. Proběhla
první vernisáţ výstavy s názvem „Lečo s
kapkou poezie“, první schůzku měl studentský divadelní spolek Buřtguláš, uskutečnily se první pondělní přednášky. První
dvě setkání byly s P. Vítem Zatloukalem,
ředitelem Sekce pro mládeţ při ČBK, a s
P. Jiřím Šlégrem, národním ředitelem Papeţských misijních děl.
DUCHOVNÍ OBNOVY EXERCIČNÍHO TYPU V PROSIMĚŘICÍCH
Stalo se jiţ tradicí, ţe kaţdoročně
hned na začátku nového kalendářního roku bývá celá řada duchovních obnov

v Prosiměřicích. Lidově se jim říká exercicie. To proto, ţe je zde podobný program jak při exerciciích; ztišení, modlitba,
mše svatá, přednášky, adorace a prostor
pro rozjímání a duchovní rozhovor se
svátostí smíření.
V Prosiměřicích začínáme vţdy ve
čtvrtek v 18.00 a končí se v neděli ve
14.00 odpoledne. Zvlášť pro pracující a
studující to má své výhody. Zameškají
totiţ pouze jeden pracovní nebo školní
den, a to pátek. Exercicie jsou vhodné pro
kaţdého, kdo má zájem opravdu růst ve
víře. Zjistili jsme však, ţe v naší oblasti je
spíše jen výjimkou, kdyţ se někdo vypraví
na exercicie pořádané na Svaté Hoře, Velehradě anebo v jiných exercičních domech. Těch důvodů je hned několik; je to
drahé, je to spojeno s dlouhodobějším vý7
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padkem doma a těţko se hledá někdo další, kdo by se přidal a samotnému se často
nechce... Zkrátka je to něco, co se zdá pro
mnohé skoro nemoţné. A právě proto děláme takové zkrácené „exercicie“
v Prosiměřicích na faře. Ty jsou šity přímo na míru pro věřící ze Znojma a
z okolí. Jsou totiţ blízko v dosahu a za
přijatelnou cenu (pouze 250,- Kč). Výhodou je také to, ţe se setkají lidé, kteří se
často znají a mohou spolu spolupracovat i
v běţném ţivotě. Ti, kteří do Prosiměřic
jezdívají, doceňují tuto moţnost a na
exercicie se uţ těší. Jednotlivé turnusy
jsou zaměřeny na určité stavy věřících a
kaţdý z exercitátorů vnáší své vlastní pojetí do proţívání těchto dnů.
Nezbývá neţ pozvat všechny, kteří
exercicie v Prosiměřicích dosud neobjevili
a nezakusili, aby tentokrát neváhali, přihlásili se a vyrazili. S sebou je třeba jen
spací pytel, Bible, zápisník a tuţka. Hlásit
se můţete na 515 296 384 (fara Vranov
n/D), marek@fatym.com, ŘKF Náměstí
20, 671 03 Vranov nad Dyjí.

Začíná se vţdy ve čtvrtek v 1800,
zakončení v neděli ve 1400.
S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně.
Cena: 250 Kč (vzhledem k reálným
nákladům budeme vděční i za případné
dary navíc). Pokud na některý z turnusů
nebude 10 dní před začátkem přihlášeno
alespoň 10 účastníků, bude turnus zrušen.
Přihlášky na faře ve Vranově n/D,
Náměstí 20, e-mail marek@fatym.com,
telefon 515 296 384.
POZVÁNKA DO TAIZÉ
Pozvánku jsme otiskli v minulém čísle našeho zpravodaje ale s chybou! Mezinárodní setkání se koná v Taizé
v termínu 30.1. – 7.2.2011. Děkujeme za
pochopení!
ADORACE
pravidelně kaţdé druhé úterý v měsíci se konají v kostele sv. Kříţe adorace
za nenarozené děti – 14. 12.; adorace jsou
vţdy od 14:00 do cca 17:15

P. Marek Dunda
NA DUCHOVNÍ OBNOVU
EXERCIČNÍHO TYPU
PROSIMĚŘICE 2011
Motto: Kdo svou víru obnovuje, život k Bohu nasměruje.
20. 1. – 23. 1. pro soluňáky – vede P.
Marek Dunda; Téma: C + M 2013
27. 1. – 30. 1. pro muţe – vede jáhen
Ladislav Kinc; Téma: Vezmi a čti (muži v
Bibli)
3. 2. – 6. 2. pro děvčata ze SČS – vede P. Marek Dunda; Téma: Vznešený cíl
10. 2. – 13. 2. pro kluky ze SČS a
svobodné muţe – vede P. Milan Plíšek;
Téma: Hovory o víře 2

ADVENTNÍ KONCERTY
U SV.VÁCLAVA
4.12. v 17h Adventní koncert v kostele sv. Václava v Louce - Sbor Notre
Dame při chrámu Matky Boţí před Týnem
v Praze
11.12. v 17h Adventní koncert v kostele sv. Václava v Louce - Varhanní koncert Petra Čecha, vítěz soutěţe Praţské
jaro
18.12. v 17h Adventní koncert v kostele sv. Václava v Louce - Soubor SoliDeo, adventní hudba na 25 nevšedních
dobových hudebních nástrojů
VÝSTAVA BETLÉMŮ
V kostele Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Václava v Louce se pořádá ve dnech
8
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28.11.2010 aţ 9.1.2011 výstava domácích
betlémů a vánočních pohlednic. Zahájení
výstavy se uskuteční v sobotu 27.11.
1.adventním koncertem.
Kdo můţe na tuto výstavu zapůjčit
jakýkoliv betlém, ať ho přinese buď v pátek 26.11. od 16h nebo v sobotu 27.11. od
14h do kostela sv.Václava nebo ať kontaktuje Antonína Valenu, Melkusova 21,
Znojmo, 671 81 na tel:732 838 875. Výstava je otevřena vţdy v sobotu 14-17h;
neděle a svátky 9.30-11.30h a 14-17h; 27.
- 30.12. 14-17h; 24. a 31.12. 14-16h. V
pondělí aţ pátek je výstava přístupná jen
po dohodě. Během výstavy bude moţno
zakoupit vánoční pohlednice, betlémy a
kalendáře.
Více
na
http://www.farnostlouka.cz.

20.

ADVENTNÍ KONCERT
FATYM Vranov nad Dyjí zve na
ADVENTNÍ KONCERT, který se koná
na 3. neděle adventní 12. 12. v 15 h
v Olbramkostele v kostele Panny Marie
Nanebevzaté. Můţeme se těšit na tradiční
adventní vystoupení studentů a absolventů
CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘE V OPAVĚ.
ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
V klášteře sv. Hippolyta na Hradišti
se koná v sobotu 18.12. Adventní zastavení kde od 14 h je dobročinný bazar,
v 15 h koncert pro Panovu flétnu a orchestr z Bacãu, Rumunsko a v 16.30 h
beseda s P. Fr. Líznou, SJ (pastorace
vězňů, bezdomovců a lidí na okraji společnosti; pěší putování Evropou) Na závěr
besedy autogramiáda.

VÝROČÍ ZPRAVODAJE

Dovoluji si vám připomenout významné výročí, tentokrát výročí našeho
časopisu Ţivot farností Znojma. V ruce
drţíte „dvousté číslo“ tohoto zpravodaje.
Jestliţe vychází ročně deset čísel, tak letos
je to dvacet let, kdy začal vycházet.
Jak to začalo? Za otce Kryštofa OP
(který by se letos 3.12. doţil devadesáti
let) se scházela farní rada, která koncem
roku 1990 rozhodla o vydávání farního
časopisu. A protoţe ve Znojmě jsou čtyři
farnosti, tak farní správcové nebyli proti
tomu, aby byl jeden zpravodaj pro celé
Znojmo s centrem ve farnosti u sv. Kříţe.
První číslo tedy vyšlo v lednu 1991. Osmistránkové, v celkovém nákladu 200 ks.
(dnes 600-650 ks)
Tenkrát se nám o počítačové technice
jen zdálo, musel se zpravodaj psát na klasickém psacím stroji a články a stránky

poslepovat a tak připravit k tisku. Díky o.
Jindřichovi, který působil v Příměticích,
se mohl tisknout na jejich kopírce. Koncem roku se přešlo na profesionální tiskárnu. V prosinci r. 1995 se přešlo na počítač.
Dopisovatelé? S těma byla a je stále
potíţ. Ale největším a nejspolehlivějším
dopisovatelem byl MUDr. Karel Fila, který pravidelně naplňoval rubriku historie
Znojma. Od č. 7./91 do č. 3./07 uveřejnil
na toto téma 156 článků. Od duchovních
správců jednotlivých farností je vţdy vyţadován úvodní článek zpravodaje a informace do rubriky „Farní ţivot“, kde se
uvádí, jaké akce se připravují v tom kterém měsíci. V prvních letech bylo téţ dost
informací o akcích, které se udály v našich
farnostech a kterých se zúčastnili naši farníci.
9
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Měsíční úvahy se snaţí přednést
vţdy něco k zamyšlení, ať uţ všeobecné
nebo nepřímo reagují na situace v našich
farnostech.
Rubrika historie, po odchodu Dr. Fily, se přeměnila na ţivotopisy světců, dnes
pak na ţivotopisy světců, které nalezneme
v našich znojemských chrámech.

Charita nás informuje o akcích, které
pořádá. Informátorům patří za to dík, obzvláště za to, ţe dodrţují termíny.
Dopisy nemocných jsou vybírány
z dostupných materiálů, jako jsou zpravodaje jiných farností nebo z doporučené
duchovní četby. Všeobecně lze říci, ţe
články z dostupné literatury by měly být
inspirací k četbě uvedené nebo podobné
literatury.
Jinak by měl měsíční zpravodaj informovat o jednotlivých akcích znojemských farností, které budou a které byly.
Snad se to daří. Ale měl by také informovat o proběhlých akcích, ale to se nám
moc nedaří!
Závěrem by bylo vhodné poděkovat
všem spolupracovníkům, kteří se na vydávání zpravodaje podílejí ať uţ dopisováním nebo konečnou úpravou a distribucí.
Při vstupu do dalšího desetiletí by
snad nebylo na škodu, kdyby se čtenáři
ozvali a přednesli kritiku, eventuelně podali návrhy na zlepšení. Adresa je v tiráţi
zpravodaje.
IJK

VÝROČÍ
3.12. si připomeňme 90. výročí narození o. Kryštofa Václava Nečase OP; Otec
Kryštof působil ve Znojmě u sv. Kříţe v letech 1947-50; 1968-72 a od r. 1991 aţ do své
smrti v roce 2007. Mysleme na něj ve svých modlitbách.
Před 130 lety – 20.12.1880 se narodil P. Josef Rudolecký, který dlouhá léta působil na Znojemsku. V r. 1905 přišel do Znojma k sv. Mikuláši, po pěti letech odchází do
Únanova, kde působí 35 let. V r. 1945 se vrací do Znojma opět ke sv. Mikuláši. V r.
1957 za pomoci STB odchází do důchodu. Zemřel ve Znojmě 15. ledna 1963.
V č.10/2007 jsme otiskli obsáhlý ţivotopis: Kněz a vlastenec J.Rudolecký.
Vzpomeňme na něj ve svých modlitbách.
10
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ZEMŘEL MIKULOVSKÝ PROBOŠT STANISLAV KRÁTKÝ
sv. Václava v Mikulově na Moravě a souDne 13. listopa- časně farářem u sv. Václava a excurrendo
du 2010 zemřel pro- administrátorem u sv. Jana v Mikulově.
bošt Význačné koleProbošt Stanislav Krátký patřil k výgiátní kapituly u sv. znamným osobnostem skryté církve. V
Václava v Mikulově roce 2007 byl oceněn cenou Jihomoravna Moravě, otec Sta- ského kraje za přínos výchově mládeţe a
nislav Krátký.
za osobní statečnost v období komunismu.
Probošt Stani- V témţe roce mu brněnský biskup Vojtěch
slav Krátký se narodil Cikrle při příleţitosti 230. výročí zaloţení
11. listopadu 1922 v brněnské diecéze udělil za obětavou kněţBrně, na kněze byl vysvěcen 5. července skou sluţbu medaili sv. Petra a Pavla.
1946 v Brně.
Jako kněz působil nejprve jako kooProbošt Stanislav Krátký zemřel 13.
perátor v Ţarošicích, v Brně-Řečkovicích listopadu 2010 v Domě Matky Rosy v
a v Brně-Husovicích, od roku 1956 jako Rajhradě u Brna. Se zesnulým se rozloučiadministrátor v Ţeroticích. V 1958 byl li v sobotu 20. listopadu 2010 v kostele
odsouzen a vězněn ve Valdicích. Po am- sv. Jana v Mikulově na Moravě. Po té byl
nestii v roce 1960 pracoval v civilních uloţen do kanovnické hrobky na místním
zaměstnáních u Pozemních staveb Brno.
hřbitově.
Po získání státního souhlasu v roce
1968 krátce působil jako administrátor v
Převzato z Internetu
Mutěnicích, po té deset let jako farář v
Kunštátě na Moravě a přes dvacet let v
Hrádku u Znojma, Valtrovicích a Dyjákovicích.
Dne 10. dubna 1999 byl jmenován
proboštem Význačné kolegiátní kapituly u
KOSTELU SV. DUCHA V ŠUMNÉ
obdrţel Cenu "skutečný veřejný prostor". Štěpán si dnes
klubu za Sta- – 16.11. – ocenění převzal na slavnostním
rou
Prahu. večeru v Praze.
Toto ocenění
Kostel stojí na trojúhelníkovém proje cenné, pro- storu obce, který podle Šváchy před jeho
toţe stavby, postavením „nebyl nic moc“. „Stavba však
které jej zís- umocnila veřejnost místa,“ prohlásil předkávají, jsou vybírány přímo odborníky seda poroty s tím, ţe v jejím okolí se navčele s PHDr. Šváchou.
chází, pošta, restaurace či telefonní budka.
Předseda poroty a historik moderní Ocenil zároveň, ţe moderní budova odkaarchitektury Rostislav Švácha na budově zuje jemnými prvky na historickou archivyzdvihl především její umístění, které tekturu - jmenovitě románský sloh.
z náhodně vzniklého prostranství učinilo
11
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„Měl jsem jediné zadání. Za co nejméně peněz postavit kostel tak, aby vypadal co největší,“ řekl ve stručnosti architekt při přebírání ceny. Při svěcení kostela
v září roku 2008 jeho Ateliér Štěpán
v tiskovém prohlášení uvedl, ţe architektura budovy vychází ze starých raně křesťanských podélných sakrálních staveb a
„přepisuje je pro potřeby současné liturgie“.

Kostel má obdélníkový půdorys rozdělený na věţ, loď a závěr. Hlavním prostorem je obdélná zaklenutá loď
s kněţištěm. Budova se podle ateliéru stavěla tři roky a stála 6,5 milionu korun
Ke gratulaci se připojila i ředitelka
Národního památkového ústavu Naděţda
Goryczková.
Doufám, ţe Vás toto ocenění taky
potěší.

MISIJNÍ JARMARK – 24.10.2010
o si nedovedete představit, jak
jsme se těšily! Naskládaly jsme
své úţasné výrobky na stolečky a hrdě
sledovaly, jak si je všichni prohlíţí. Naštěstí to nezůstalo jen u prohlíţení, nicméně nám zbyla krabice věcí, coţ nás poněkud konsternovalo. Pár lidí jen prošlo,
aniţ by se zastavilo. Někdo se zase usmál
a řekl, ţe nic nepotřebuje. Nemám patent
na morálku, ale padesátikorunu na obal na
kancionál a jehelníček jsem si stranou dala, i kdyţ nešiju a kancionál v neděli zásadně zapomínám… Ale ten pocit, ţe o
pár týdnů později se bude banda černoušků radovat z toho, ţe dostala větší porci
kaše neţ obvykle, je k nezaplacení kanci-

T

onál-nekancionál. Ano, je to poněkud
zjednodušeno, ale doufám, ţe kaţdý chápe, co jsem tím chtěla říci.
Především chci poděkovat všem, kteří si v našem „Misijním jarmarku“ něco
zakoupili a i těm, kteří se podíleli na výrobě prodávaných blbůstek. Jednou jsem
tu psala takový malinký odstaveček o nenápadné pomoci, moţná právě ten (neberte mi tu iluzi) zapříčinil, ţe se téměř vše
prodalo.
Díky vám, díky Bohu a díky otci Jindřichovi!
Karolína Kolářová

DOPIS OTCE ARCIBISKUPA DOMINIKA DUKY KE DNI BIBLE
Milí přátelé,
připravujeme se na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Celou
dobu příprav nás má provázet studium
Písma, a to i v rámci nadcházejících témat
svátosti křtu, biřmování a eucharistie.
V příštím roce se koná mimořádné
plenární shromáţdění Katolické biblické
federace, která celosvětově sdruţuje ná-

rodní biblické instituty, které jsou zaměřeny na biblickou pastoraci.
České katolické biblické dílo se podle svých moţností snaţí uvádět do bohatého biblického dědictví. Naše úsilí směřuje
k osobní i společné četbě Bible. Jsme přesvědčeni, ţe hodnoty obsaţené v Písmu
svatém jsou i v současné době aktuální.
Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěţí
mohli pokračovat ve své práci.
12
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Biblické dílo připravuje pořady Bible
v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí ve farnostech a biblické kurzy pro
všechny věkové kategorie. Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospě-

lých i dětí. O našich aktivitách se dozvíte
více
na
internetových
stránkách
<http://www.biblickedilo.cz>.
S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu
Mons. Dominik Duka

BDĚTE TEDY, PROTOŢE NEVÍTE, KTERÝ DEN VÁŠ PÁN PŘIJDE.
eden muţ kaţdý den poctivě vystupoval na vrchol hory. Dělal to
tak uţ od svého mládí. Několik dní před
jeho smrtí ho navštívil kněz. U jeho lůţka
viděl prázdnou ţidli. Zeptal se starce, zda
tu byla návštěva. Ten se usmál: „Na tu
ţidli si vţdycky posadím Jeţíše a pak si
spolu povídáme.“ Kněze to přivedlo do
rozpaků a tak mu muţ podal vysvětlení:
„Jeden přítel mi před mnoha lety řekl, ţe
modlitba je prostě rozhovor s dobrým pří-

J

telem. A tak kaţdý den vysunu ţidli, pozvu Jeţíše, aby se posadil, a pak si spolu
povídáme.“ Za několik dní přišla dcera
tohoto muţe za knězem, aby mu oznámila,
ţe její otec právě zemřel. „Zdál se mi tak
spokojený a klidný,“ řekla. „Všimla jsem
si při tom něčeho podivného. Hlavu neměl
na polštáři, ale na prázdné ţidli vedle postele.“
(Max Lucado: Potlesk nebes)

FARNÍ ŽIVOT
PRAVIDELNÉ AKCE
● Kaţdý den v 7 h u Mnišek dominikánek je mše svatá s moţností účasti
věřících. Vstup klášterem Dolní Česká 1.
V kostele ranní mše sv. u sv. Kříţe u dominikánů v 6.45 h jiţ nebudou!.
● Kaţdou neděli při mši sv. v 9 h u
sv. Mikuláše je během kázání program pro
malé děti s katechetkou na faře.
● Kaţdou neděli po mši sv. v Příměticích je na faře otevřena knihovna.
● Kaţdou neděli po večerní mši sv.
u sv. Kříţe u dominikánů je do 19.30 h
adorace.
● Kaţdé pondělí od 15.45 h na faře
u sv. Kříţe u dominikánů ve Znojmě se

koná setkání aktivních členů Mariiny legie.
● Kaţdé pondělí před večerní mší
svatou u sv. Kříţe u dominikánů je modlitba růţence za mír.
● Kaţdé pondělí v 18 h v Únanově
dětská mše.
● Kaţdé pondělí v 19 h na loucké
faře pravidelné modlitby matek.
● Kaţdé druhé úterý v měsíci
v kostele sv. Kříţe od 14 h do 17.30 h
adorace za nenarozené děti.
● Kaţdou středu od 9 do 12 h na
faře u sv. Mikuláše setkání dětiček a jejich
maminek.
● Kaţdou středu v 18. h na faře v
Louce je mše sv. pro děti a mládeţ.
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● Kaţdou středu po večerní mši sv.
u sv. Kříţe u dominikánů je do 19 h adorace.
● Kaţdý čtvrtek v 18 h (v zimním
období v 17 h) v Kuchařovicích dětská
mše.
● Kaţdý pátek v 17 h u sv. Jana Kř.
u kapucínů mše sv. po celý školní rok.
● Kaţdý pátek v. Louce na faře v
19.30 h mše sv. s mládeţnickými zpěvy a
katechezí; po mši sv. volné povídání ve
společenství; jsou zváni všichni, zvláště
mladí lidé.
● Kaţdou sobotu ve 14.30 h v Nové nemocnici mše sv. v prostorách odd.
130, vedle prodejny novin v 1. poschodí;
vchod do nemocnice pro návštěvy; příleţitost ke sv. zpovědi; moţnost přinést sv.
přijímání na pokoj; tel.: 515 227 723; 736
523 600.
PŘIPRAVUJE SE
 26.11. v 18.45 h v kapitulním sále kláštera dominikánů pokračuje cyklus
přednášek PhDr. Efréma Jindráčka na téma Dějiny a poslání dominikánského
řádu.
 27.11.v 17 h v Louce u sv. Václava bude prvním adventním koncertem
zahájena tradiční výstava betlémů. Na
prvním koncertě uslyšíte v 17 h Mladé
hudebníky Znojemska a Znojemské ţestě.
 28.11. 1. adventní neděle – svěcení adventních věnců při kaţdé mši sv.
V 16.30 h zahájení Znojemského Adventu na nám. TGM; v 17.15 h v kostele sv.
Mikuláše zpívané nešpory a adorace za
počatý ţivot.
 Od 29. listopadu začnou v Louce
opět adventní ranní mše sv. – roráty. Od
pondělka do soboty vţdy v 6.30 h
v kostele v kapli sv. Norberta.
 29.11. v 16 h na nám. TGM adventní koncert skupiny MOSTY

 2.12. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem.
 2.12. v 17 h v Domě umění představení knihy: Průvodce poutní cesty ze
Znojma do Maria Dreieichen.
 3.12. první pátek, u sv. Jana Kř.
výstav Nejsvětější svátosti a sv. zpověď
od 14 h.
 3.12. 18.45 h v kapitulním sále,
vchod na Dolní Česká 1, nebo přes zpovědní kapli a kříţovou chodbu, katecheze
pod vedením fr. Cyrila Molnára na téma
Všeobecný úvod do Písma svatého
 4.12. první sobota měsíční pouť
v hl. Mašůvkách: v 15 h německá mše sv.
a v 17 h poutní mše sv., celebruje P. Gerhard Walder; Autobus v 16 h ze Znojma.
 5.12. kostel Lechovice; po mši
sv. v 8.30 h koncert skupiny MOSTY.
 5.12. v 11 h kostel Boţice koncert skupiny MOSTY.
 5.12. ve 14.30 h na faře u sv.
Mikuláše mikulášská besídka;
v 16 h v kostele zpívané
nešpory a svátostné poţehnání,
 5.12. ve 14 h v kostele
v Příměticích a v 16 h v Kuchařovicích
jsou děti zváni na setkání se sv. Mikulášem.
 6.12. sv. Mikuláše, patrona
města – mše sv. v 8 a v 17 h u sv. Mikuláše.
 8.12. Slavnost P. Marie Neposkvrněné v 18 h v Louce mše sv.
v kostele; u sv. Jana Kř. mše sv. v 8 a v 17
h.
 10.12. v 18 h sokolovna Dobšice
vystoupení skupiny MOSTY v rámci
koncertu dechové hudby Amatéři.
 12.12. v 15.30 h v kostele sv.
Kříţe adventní koncert skupiny MOSTY.
v 17 h u sv. Mikuláše koncert
„Děti dětem“.
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 12.12. v 15 hod v Olbramkostele
adventní koncert studenti a absolventi
Církevní konzervatoře v Opavě.
 12.12. Povídání o pouti do
Compostely – P. Jan Kotík a P. Pavel Sobotka s promítáním fotografií. (Přímětice)
 14.12. ve 14 – 17.30 h u sv. Kříţe
u dominikánů adorace za nenarozené
děti.
 17.12. v 17 hod u sv.Jana Kř.
mše sv. pro děti
 17.12. v 18.45 h v kapitulním sále kláštera dominikánů pokračuje cyklus
přednášek PhDr. Efréma Jindráčka na téma Dějiny a poslání dominikánského
řádu.
 18.12. na Hradišti Adventní zastavení v klášteře sv. Hippolyta: 15 h –
koncert pro Panovu flétnu a orchestr a
v 16.30. h beseda s P. Fr. Líznou, SJ.
 18.12. v 19 h v kavárně Oáza,
Znojmo, Kovářská 6 koncert skupiny
MOSTY.
 19.12. v 15 h v Popicích měsíční
pouť za víru v pohraničí; pěší odchází
z Kraví hory ve 14 h.

 19.12. v 17 h u sv. Mikuláše zpívané nešpory.
 20.12. v 16 h na nám. TGM adventní koncert skupiny MOSTY.
 21.12. v 19 h u sv. Mikuláše
koncert skupiny Květinka.
ROK 2011
 3.1. v 17.30 h v kostele sv. Wolfganga tradiční novoroční koncert Znojemského komorního orchestru a sólistů
pod vedením Williho Türka; vstup volný;
všichni jsou zváni.
 6.1. Zjevení Páně; svěcení vody,
křídy, kadidla a zboţných předmětů; u sv.
Jana Kř. mše sv. v 8 a v 17 h
 8.1. měsíční pouť v Hl. Mašůvkách přesunuta z 1.1.; poutní mše sv. v 17
h; autobus ze Znojma v 16 h.
 9.1. Křtu Páně mše sv. jako
v neděli.
 9.1. Kurz víry – na faře u sv.
Mikuláše.

Pořad svátečních bohoslužeb o vánocích
K o s t e l :

24.12.
*15.oo
24.oo
7.oo
u sester
22.oo

8.oo
10.oo
18.oo

8.oo
10.oo
18.oo

sv. Jan Kř. u kapucínů
sv. Alţběta
sv. Václav v Louce
sv. Markéta – Přímětice

21.oo
22.oo

11.oo
8.oo
9.30

11.oo
8.oo
9.30

Kuchařovice
Mramotice

16.oo
-

8.oo
11.oo

8.oo
11.oo

16.oo
16.3o
**23.3o
**14.30
**15.15

sv. Hippolyt - Hradiště

22.oo

10.30

10.30

10.30

sv. Mikuláš
sv. Kříţ u dominikánů

25.12.
9.oo

26.12.
9.oo

* - pro děti
** - adorace
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31.12.
15.oo
7.oo
u sester
17.oo

1.1.
9.oo
8.oo
10.oo
18.oo
11.oo
8.oo
9.30
8.oo
10.30
boh.slova
10.30
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 Farnosti, spravované z Louky:
24.12. na Štědrý den: mše sv.: Hnanice - 16.00, Konice - 21.30, Havraníky - 23.00, Šatov - 24.00 h. V další dny pak bude program jako obvykle, 25.12.,
26.12. 31.12. a 1.1. jako v neděli.
26.12. při mši sv. obnova manţelských slibů.
 Po celou dobu adventní bude vţdy od pondělí do soboty opět v louckém kostele
v 6.30 h ráno mše sv. – roráty. Všichni jsou zváni.
MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŢITOST KE SV. ZPOVĚDI
U sv. Jana Kř. – u kapucínů: pondělí 20.12. aţ středa 22.12. od 14 do 17 h;
U sv. Kříže: pondělí 20.12. – 17 – 18 h; úterý 21.12. – 16 – 18 h; středa 22.12. – 15
– 18 h; čtvrtek 23.12. – 14 – 18;
U sv. Václava v Louce: ve středu 22.12. od 17 h
U sv. Hippolyta na Hradišti v pondělí 20.12. od 17 h do 18 h

Ježíš, betlémské dítě, přichází, aby se dotkl našeho srdce.
Aby probudil k životu všechno, co je v nás dobré, a naše osobní obdarování
využil ke štěstí druhých.
Aby přemáhal ďábla, který nás chce odnaučit milovat a vyhnat z ráje – z blízkosti Boha.
Vánoce jsou dobou, kdy máme pochopit, prožít a oslavit, že Bůh je láskyplný a
štědrý a že je nám blízko.
Ať Pán naplňuje Vaše srdce. Za to se modlím a k tomu Vám žehnám.
Brno, Vánoce 2010

Vojtěch Cikrle
biskup brněnský
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