5. 1. 2014
Ročník XXI., číslo 1
druhá nEděle
po narození páně
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří;
ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

ŽALM 147
Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12)
Ordinárium: Ebenovo č. 504

Na počátku
bylo Slovo
a to Slovo
bylo u Boha
a to Slovo
bylo Bůh.

2. Ef 1,3-6.15-18
příště latinské č. 509

Ev. Jan 1,1-18

Jan 1,1

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pondělí 6. ledna – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě
s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu
dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2,10-11)
BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ: v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
v 9.40 a v kostele sv. Barbory v 17.30 hod.; Jedlí v 16.00 hod.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014.

Koledování – S tříkrálovými koledníky se můžete potkávat až do
12. ledna. Poznáte je podle královského oděvu a keramické hvězdičky
na krku; ponesou zapečetěnou pokladničku s logem Charity; každou
skupinku doprovází vedoucí s průkazkou koledníka.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431
email: propagace@charitazabreh.cz
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 15. ledna. Mši
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš

POZVÁNÍ NA POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ v roce 2014

Římskokatolická farnost Zábřeh ve
spolupráci s CA AWER TOUR s.r.o.
v Zábřehu opět připravují na jaro
příštího roku pouť do Svaté země.
Přijměte proto naše pozvání na nejposvátnější místa všech křesťanů.
Vydejme se po stopách Ježíše Krista
společně obnovit a posílit svoji víru,
obnovit vztahy, najít novou cestu…
Poutní zájezd se uskuteční v termínu od 29. 3. – 5. 4. 2014, jeho cena
je 18.760 Kč. CA AWER TOUR zabezpečí poutníkům zdarma společnou dopravu ze Zábřehu – Valové
na letiště. Více informací a přihlášky na poutní zájezd získáte v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, mob. 731 626 506.
Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

Ohlášky
V sobotu 11. ledna si v kostele sv. Barbory v Zábřeze
vzájemně udělí svátost manželství

Ing. Matěj Srovnal a Bc. Margarita Grinevich ze Zábřeha
2

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM V ZÁBŘEHU
„Je snad Kristus rozdělen?“

Leden je již hezkou řádku let měsícem, kdy se společně scházejí křesťané různých tradic, aby se společně modlili za církev, svět a vůbec celé Boží dílo v místě, do kterého jsou postaveni. V lednu 2014 jste srdečně zváni k následujícím setkáním:
pondělí 6. ledna 2014 v 18.00 hod.
modlitebna Českobratrské církve evangelické
středa 8. ledna 2014 v 18.00 hod.
modlitebna Apoštolské církve
čtvrtek 9. ledna 2014 v 18.00 hod.
modlitebna Církve adventistů sedmého dne
pondělí 20. ledna 2014 v 18.00 hod. filiální kostel svaté Barbory
středa 22. ledna 2014 v 18.00 hod.
kostel Církve československé husitské

POZVÁNKA DO HNÍZDA - TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ROCE 2014

6. ledna, pondělí 8.30 – 11.30 hod. - OTVÍRÁNÍ ETICKÝCH OTÁZEK V RODINÁCH
Téma: „Výchova dětí k zodpovědnosti v životě a ve vztazích
(interaktivní seminář). Přednášející: Mgr. Marie Hojgrová
16.45 – 18.30 hod. – Modlitby
matek
7. ledna, úterý 8.30 – 11.30 hod. – Maminec: Ochutnávka cukroví a výměna receptů
8. ledna, středa 8.30 – 11.30 hod. – Tvoření z pedigu pod vedením Mgr. Alžběty Navrátilové
16.30 hod. – Přednáška na téma: Možnost uplatnění na trhu práce bez přetvářky. Přednášející: Pavel Podroužek
9. ledna, čtvrtek 8.30 hod. – Cvičení s dětmi – rozvoj psychomotorických dovedností (tělocvična ZŠ B. Němcové)
10. ledna, pátek 8.30 – 11.30 hod. – Miminec: Modlitby matek s dětmi
12. ledna, neděle 9.30 hod. - Minikavárna v Hnízdě
(zimní nabídka – svařák, grog, punč pro děti)

STATISTIKY ZA ROK 2013 VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH
ZE ZÁBŘEHA

V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2012
V roce 2013 bylo 22 (50) nově pokřtěných: v Zábřeze 16 (39), v Jedlí 2 (1),
ve Svébohově 2 (1), v Maletíně 0 (0), v Klášterci 1 (1), ve Zvoli 1 (7)
Věrnost si slíbilo 16 (14) manželských párů: v Zábřeze 12 (12), v Jedlí 1
(1), ve Svébohově 0 (0), v Maletíně 0 (0), v Klášterci 0 (0), ve Zvoli 3 (1)
Na věčnost jsme vyprovodili 87 (66) bratří a sester: v Zábřeze 51 (37), v Jedlí 14 (6), ve Svébohově 7 (4), v Klášterci 9 (8), v Maletíně 1 (1), ve Zvoli 5 (10)

KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 15. ledna 2014

od 9 do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní
společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi
T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s pracovnicí, která má na starosti energie pro domácnost.
P. František Eliáš, děkan
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DĚTSKÝ HLAS

Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě
a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.
Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich
není. Mat 2 ,16-18
Rok rodiny vyvolává množství podnětů – radostných, ale i bolestných. Ty bolestné každým dnem rostou, zaplavují svět, i náš národ.
Nechejme nad jednou takovou bolavou skutečností promluvit básníka. Ten jemným,
tichým a moudrým hlasem vložil do slov nechtěného dítěte otázky, kterou mohou hlouběji
proniknout do našich srdcí.
DĚTSKÝ HLAS – (Karel Kapoun)
Maminko, ty mě nechceš? Necháš mě zemřít, než se narodím? Vždyť ani nevíš, jsem-li
dcera nebo syn. A což jsem z lásky nevzešel? Jen vzpomeň, jak vyznávalas lásku komusi.
Tma chodila jako noční hlídka kolem, milence nikdo vidět nemusí.
Maminko, ty mě nechceš? Bojíš se, že máš příliš malý byt? Mohu se jenom v koutku přikrčit, však tolik lidí spalo kdysi venku, když z domu zbyly trosky tesklivé! Maminka skryla
dítě pod halenku a vyšla ze sklepa jak z jeskyně.
Maminko, ty mě nechceš? Bojíš se, že vezmu si víc lžiček? Vždyť já bych z odrobinek jenom žil, jak žije vrabec prosebníček. Natrhal bych si lesních ostružin. Za války kdysi jedli
lidé kořínky, a matka přece dala dítě do plínky.
Maminko, ty mě nechceš? Bojíš se, že uberu ti krásy? Já si tě celou přemaluju jen. A jestli
trochu krásy nasbírám si, zhlížej se ve mně každý den, jak v dítěti se zhlíží matka.
Nemusíš ani hledět do zrcátka.
Maminko, ty mě nechceš? A co, když budeš chtít vody podat a osamělá marně zvoláš stokrát? A co, když zmenšíš se na stařenku, kdo se té zeptá: Maminko, co je ti? Kdo s tebou,
třeba chromou, půjde venku? A komu umřeš jednou v objetí?
Maminko, ty mě nechceš? Tak rád bych spatřil nejhezčí dva šperky, zlaté slunko a pozlacený měsíček. Tak rád bych viděl sýkorky a čejky, když vykukují z hnízd jak z jesliček.
Tak rád bych viděl růži, oblak, nebe a nejvíc tebe, maminko má, tebe.
Maminko, ty mě nechceš? Bojíš se, že tatínka mít nebudu? Můžeš mi lhát, že odešel nám
do války, že výstřel roztrhl vás jak pár holubů, že zanechal ti dopis, brož a korálky. Nepřiznávej se, že jste se rozešli, až půjdeš do práce, tak dáš mě do jeslí.
Maminko, ty mě nechceš? Snad najdu proti rakovině lék, i proti stárnutí, a začnu nový věk.
Popluji k hvězdám na kosmické lodi. Pro kmín ti půjdu pěšky, jak se chodí. Kosmický světáček už budu snad. Domů se vrátím, s tebou polaskat.
Jak šťastná byla maminka v jedné mé bývalé farnosti, když mi po letech ukazovala svou
krásnou dcerušku a děkovala mi, že jsem ji přesvědčoval, aby své děťátko, které nosila pod
srdcem, nedávala pryč, nezabíjela je. A ještě šťastnější byla její dceruška, stejně jako každý
z nás. Jsme zde a žijeme, poněvadž nás naše maminka pod srdcem nosila a porodila. Ale
jsme jí za to vděční?
P. Antonín Pospíšil
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V MINULÉM ROCE PROŽILA CÍRKEV VELKOU
ZMĚNU

Papež Benedikt XVI. 28. února ve 20.00 hod. oznámil, že se svého duchovního úřadu vzdá. Pětaosmdesátiletý papež rezignaci
oznámil osobně během konzistoře pro svatořečení 800 mučedníků z Otranta.
Sbor kardinálů - volitelů ve středu 13. března ve večerních hodinách zvolil nového římského biskupa – papeže. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos
Aires, a zvolil si jméno František.
Vydání první encykliky papeže Františka spadá do Roku víry.
Dostala jméno LUMEN FIDEI. Jak prohlásil sám papež František, jde o text napsaný „čtyřručně“. Z větší části jej připravil Benedikt XVI., ale po své abdikaci ho předal k dokončení svému nástupci. Papež František přijal celý Benediktův koncept, text jen doplnil a upravil podle svého. Vznik encykliky je tedy obdivuhodným projevem spolupráce, a především vzájemné úcty a pokory obou papežů, kteří jsou v mnohém
ohledu tak rozdílní.
Proč se encyklika nazývá Lumen fidei, „Světlo víry“? Víra
v Boží slovo je „světlem pro naše kroky“, jak říká žalmista. Víra
je podle encykliky především vztah, proto je tak nezbytné vnímání jejího hlubokého a širokého existenciálního rozměru, neodlučně spjatého s láskou, ale i s radostí, jak papež zdůrazňuje.
Na řadě míst se papež František vymezuje proti názorům,
které křesťanství odmítají, zkreslují či přímo znevažují; činí tak
svým laskavým, ale přitom jednoznačným způsobem. Autentická víra v Boha proměňuje jednotlivce, ale má blahodárný vliv
i na mezilidské vztahy, rodinou počínaje a mezinárodními vztahy konče.
Pro ty, kteří si udělají čas v úterky měsíce ledna, nabízím setkání nad touto encyklikou.
Pro všechny, kteří se s tímto „dílem dvou papežů“ chtějí hlouběji seznámit, bude encyklika k dispozici v tištěné podobě. Poprvé se sejdeme v Katolickém domě v Zábřeze
v úterý 14. ledna v 17 hod., potom v úterky 21. a 28. ledna. Můžete pozvat i své známé
a přátele odjinud.
P František Eliáš

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO
Pokud vás zajímají některé naše programy, chcete seznámit s plánovanými aktivitami Centra pro rodinný život, nebo si už naplánovat svůj volný čas v příštím roce, podívejte se na
naše webové stránky www.rodinnyzivot.cz. Najdete na nich nabídku našich programů a aktivit pro celý příští rok 2014.

farnost dubicko
Tříkrálový koncert v neděli 5. ledna začne ve 14 hod. v kostele Církve československé husitské v DUBICKU. Účinkují Dubínek (dětský pěvecký sbor) a Musica (K)lasica (hudební
uskupení rodiny Kolčavovy).
Za KPH a farnost Dubicko Marie Kolčavová
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červenovodsko

červenovodsko

SBÍRKY Z OBDOBÍ VÁNOC
Neděle 22. prosince: Domov důchodců sv. Zdislavy 255, Mlýnický Dvůr 511, Červená
Voda 1.799, Písařov 1.007, Jakubovice 662, Janoušov 729 Kč.
Půlnoční 24. prosince: Jakubovice 604, Písařov 2.559, Červená Voda 4.136 Kč.
25. prosince: Červená Voda 2.276 Kč; 26. prosince: Jakubovice 631, Červená Voda 1.931,
Písařov 532 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
-

Setkání nad Biblí v Jakubovicích bude ve čtvrtek 9. ledna v 10 hod. u paní Hrazdírové.
Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v neděli 12. ledna v 18 hod. na faře.
Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 13. ledna v 16.45 hod.
na faře v Písařově.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

S MODLITBOU TO LETOS URČITĚ PŮJDE LÍP!
Politik viděl v kostele velké množství lidí, kteří se modlili.
	Řekl mnichovi, který stál poblíž: „Když se modlí, můžeme být klidní.“
Mnich mu ale okamžitě odpověděl: „Ó, to ne! Když se modlí, nemůžete být v žádném
případě klidní! S modlitbou se všechno mění, není už nic a nikdo, kdo by zůstal na svém
místě. Modlitba je nebezpečná, ba přímo rozvratná!“
K zamyšlení: Přeji v novém roce, který nám Pán času nabízí, aby nás modlitba nenechávala ve falešném stavu pokoje, ale aby nás burcovala k dobrému svědectví života! Zkusme
v tomto „Roce rodiny“ žít modlitbou...
P. S. Děkuji redakci Farních informací za dobře odvedenou práci v roce uplynulém a omlouvám se za všechny dopisovatele za případná zpoždění příspěvků...
		
P. Pavel Kavec CM

postřelmovsko

postřelmovsko

POZVÁNKA NA PLES. MO KDU-ČSL Leština zve na společenský ples, který se koná v sobotu 11. ledna 2014 od 20.00 hod. v kulturním domě v Leštině.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Halogen z Olomouce.
V průběhu plesu vystoupí taneční skupina Dance Club Juniors ze Zábřeha. Občerstvení a bohatá tombola zajištěny. Vstupné 60 Kč.
Vstupenky si můžete zajistit dopředu u paní Dany Ruprechtové.
Tel. 737 610 889

farnosti spravované z tatenice
Sbírky od 22. prosince: Lubník 5.960, Tatenice 7.350, Hoštejn 7.510, Kosov 2.850 Kč.
Jako již tradičně sbírky od betlémů (z tzv. černoušků) budou určeny na adopci na dálku.
* SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD Lubník, Hoštejn a Tatenice se uskuteční v pátek 10. ledna v Tatenici na faře od 18.30 hod., to je po mši svaté, která v Tatenici začíná v 17.30 hod.
* SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ v Hoštejně na faře se uskuteční v pátek 17. ledna.
P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Z Mohelnické farní kroniky - vybudování fary v Klášterci - dokončení

Pro kostelní inventář (v Klášterci) darovali: Msgr. Josef Kubíček
černý pluviál; Msgr. Dr. Johann Kubíček mramorovou křtitelnici; katecheta Franz Kunčar bílý pluviál; kanovník assesor Josef Barták z Ostré,
baldachýn a příslušenství (připsáno: Msgr. Josef Barták + 8. 10. 1923
v Ostré, kde 44 let působil jako farář a děkan. R.i.p.!)
Dále darovali: slečna Amalia Kubíčková z Mohelnice stříbrné ciborium s pláštíkem; Dr. Anton Kubíček a Dr. Method Kubíček velum a kostelní prádlo; Msgr.
Jos. Kubíček dal pozlatit monstranci a do ní novou stříbrnou lunulu, dále stříbrný kalich
s patenou s letopočtem 1914; děkan Alois Ječmínek z Rudy stříbrný kalich; katecheta Heinrich Valouch zelenou kasuli (ornát); vrchní učitel v Olšanech Halíř s chotí velum...
K farnosti náležejí: Klášterec se školou, 268 obyvatel a Vyšehoří se školou, 300 obyvatel.
Také sousední obec Olšany požadovala kdysi přistoupení pro blízkost fary, ale sociální demokraté v obecním výboře hlasovali contra (proti).
Farní kostel Zvěstování Blahoslavené Panny Marie v Klášterci měl být současně nově
přebudován na útraty bratrů Kubíčků. Plány zhotovil šumperský stavitel Anton Švestka, jehož otec se narodil v Klášterci. Rozpočet zněl na 6.840,20 K. - Bohužel nebyl návrh plánů
v Olomouci a Brně parafován a na pokyn místodržitelství mělo okresní hejtmanství v Zábřehu poslat do Klášterce architekta, který vše v místě a na místě zaznamená, nakreslí plány a předloží svůj návrh. Architekt přijel do Klášterce, přijal všechny připomínky. Přítomni
byli Msgr. Dr. Johann Kubíček a starosta Ant. Kubíček. Bylo slíbeno brzké vyřešení záležitosti. Tu se stalo, že v srpnu 1914 propukla strašlivá světová válka a celá věc byla uložena ad
acta. Kostel je starožitnou památkou a zůstává naděje, že bude dosaženo podpory ze státních prostředků na jeho renovaci.
Zda-li k tomu došlo, není již v mohelnické farní kronice zaznamenáno, avšak pamětníci v Klášterci to jistě vědí.
Bartoš H.

S novým občanským rokem 2014, do všech jeho 365 dnů Vám adresujeme přání,
vypůjčené od neznámého autora z Irska

Abys zůstal ušetřen každého utrpení - to ti nepřeji, ani to, aby tvá další cesta byla samá
růže a aby po tvé tváři neskanula žádná slza, abys nezakusil nikdy žádnou bolest - né - nic
z toho ti do nového roku nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest a úzkost tě uvedou do společenství s Marií a Dítětem a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.
Mé přání k tobě zní spíš takto: Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci drahocennou vzpomínku na dobré věci života, abys vždy statečně obstál ve své zkoušce, když
tvrdě spočine kříž na tvých ramenou, když vrchol, k němuž nutno vystoupit, se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí v tmách.
Aby Boží dary v tobě rostly a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu v duše těch, k nimž tě
pojí láska. Abys vždy měl přítele, jenž je opravdový a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá
důvěry, když ti síly slábnou a nedostává se ti světla. Abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl
tak výšin, aby v radosti i bolesti provázel tě stále láskyplný úsměv vtěleného Slova a aby tě
s Pánem pojila vždy vroucí láska, jak on si to s touhou přeje - kvůli tobě.
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Dary Zábřeh: na zhotovení CD 20.000; na potřeby farnosti 1.000; na likvidaci lepry 1.000;
na charitu 1.000; růžencové společenství na Haiti 500 Kč.
Dary Jedlí: na opravy 1.500 Kč.
Sbírky ještě nejsou vyhodnoceny, roční výsledová zpráva bude ve vývěsce farního kostela.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
* MALETÍN. Tuto neděli 5. ledna slavíme ve 14.30 hod. mši svatou v kostele sv. Mikuláše.
P. František Eliáš

PODĚKOVÁNÍ

Naši milí duchovní otcové, děkujeme Vám za krásné prožití vánočních svátků a také za
vaši obětavou práci pro farnosti našeho děkanátu, za Vaši každodenní službu nejen ve zpovědnici a u oltáře, ale také za to, že jste tu pro nás vždy, když potřebujeme, že nám věnujete
každou chvíli svého času. Denně přinášíte svůj život Kristu, abyste nás skrze svoji obětavou
službu vedli k Bohu, učíce nás naslouchat Jeho slovům a vnímat Jeho lásku.
Děkujeme za vše, co pro nás děláte, a přejeme, ať vám dobrý Bůh žehná, zahrne Vás
svou milostí po celý život a Matka Boží Panna Maria ať Vás ochraňuje na této pozemské
cestě k Boží slávě.
Vaši vděční zábřežští farníci
Děkujeme bratru Lvovi za mši svatou, kterou sloužil na sv. Štěpána na interním oddělení v Zábřeze. Velké poděkování si také zaslouží mládež, která doprovodila liturgii mše svaté zpěvem koled s doprovodem kytary. Mladí také navštívili pacienty na pokojích, zazpívali
koledy na přání a podarovali pacienty perníčky. Na všech obdarovaných byla vidět radost
a mnohdy i slzy štěstí, dojetí a také radosti.
Všem jménem pacientů ještě jednou děkuji za úžasnou atmosféru a duchovní prožitek,
který nám zpřítomnil radostnou zprávu o narození Spasitele.
Marcela Doležalová

NA PRAHU ROKU:

Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, bude střežit tvou duši. Žl 121
Máme alarmy, kamery a závory, vyvíjíme to či ono zabezpečovací zařízení. Mnohdy
jsou prospěšná a pomáhají. Lze se ale nějak zabezpečit proti všemu nebezpečí, které člověka ohrožuje? Jistě ne! Ani Bůh nám neslibuje zde na zemi absolutní bezpečí. Ale nabízí víc,
než všechny bezpečnostní systémy. Ty totiž nedosahují do nitra člověka.
Žádný bezpečnostní systém nezajistí, abychom nepropadli nenávisti, touze po pomstě,
lhavosti, otrávenosti a dalším nepěkným stavům a projevům našeho nitra. Ale Bůh je ochoten „střežit naši duši“ svou odpouštějící láskou, která nás vyzývá k podobným postojům,
a také naším svědomím, které může být nikoliv sice neomylným, ale přesto velmi cenným
signálním zařízením.
Jde jen o to neotupět. „Nezacpat si uši vlastního svědomí.“ Nevolat jako malé dítě stále
znovu „já šám!“ Je potřeba pečovat o svou duši. Tedy pečovat o všechno, co námi v našem
nitru hýbe, a co nám připomíná, kým jsme a kým být můžeme.
(převzato – redakčně upraveno)
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