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Já jsem to ...říká Ježíš. 
Učedníci poznali Ježíše 
při lámání chleba.
Já jsem to ...říká také nám, 
když se nám nabízí 
pod podobou chleba. 

 „ze stolu Božího slova“

Bože, tys obnovil svůj lid, 
abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; 
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, 
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amenžije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 4 Hospodine, ukaž nám svou Hospodine, ukaž nám svou 
  jasnou tvář!
1: Sk 3,13-15.17-19     2: 1 Jan 2,1-5a     Ev: Lk 24,35-48 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDEN
Pondělí  1. května Svátek sv. Josefa, dělníka
Úterý 2. května Památka sv. Atanáše 
Středa 3. května Svátek sv. Jakuba a Filipa, apoštolů 
Sobota 6. května Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE
O životě Marie toho víme velmi málo. Neměly by se o ní 
proto říkat věci nepravděpodobné anebo to, co neznáme... 
Aby se mi nějaká řeč o Panně Marii líbila a prospívala mi, 
je třeba, abych viděla její skutečný život, ne život předpo-
kládaný; a jsem si jistá, že její život musel být velice prostý. 
Ukazují nám ji mnohdy nepřístupnou, bylo by však třeba 
ukázat, že je možné ji napodobovat, zdůraznit její ctnosti, 
říci, že žila z víry jako my... Je dobré mluvit o jejích před-
nostech, ale nemá se mluvit jen o tom ..., jinak je to pře-
hnané! Především je nutné, abychom ji mohli napodobovat. 
Ona má raději napodobování než obdivování. A její život 
byl tak prostý! (Podle sv. Terezie z Lisieux, z knížky: Vstu-
puji do života)

 Letos zahájíme mariánský měsíc v zábřežské farnosti vigilií v kapli Narození Pan-
ny Marie v Rovensku v neděli 30. dubna v 18.30 hod. s bohoslovci z olomouckého 
konviktu.
 U Šubrtovy kaple v Zábřeze se sejdeme v pondělí 1. května v 8 hodin ráno.
 Májové pobožnosti v kostele sv. Bartoloměje budou bývat ve dnech, kdy se neslaví 
mše svatá, v 18 hod. První „májová“ bude v pondělí 1. května. 

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI SVÉBOHOV bude tuto neděli 
30. května v 19.30 hod.                                                                            P. František Eliáš 

 NÁVŠTĚVA Z BOUZOVA. V pondělí 1. května v rámci pouti na Horu Matky 
Boží v Králíkách, navštíví bouzovští farníci spolu s P. Josefem Opluštilem také některé 
z farností, ve kterých působil. Ve Svébohově budou v 10 hod. slavit mši svatou k zahá-
jení mariánského měsíce a ke cti sv. Josefa, v Jedlí se v 16 hod. zúčastní májové pobož-
nosti.                   redakce

 KATECHETÉ se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 4. května v 19 hod. P. V. Kozub

 MOŽNOST SVÁTOSTI SMÍŘENÍ bude v Zábřeze v pátek 5. května od 15.30 hod. 
Zvláště pro ty, kteří ji nestihli v postní době.              P. František Eliáš

 MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ v sobotu 6. května. Odjezd z Valové 
v 11.30 hod.               Ludmila Korgerová tel. 583 414 512

 V neděli 7. května doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od sv. Bar-
toloměje.                            Radomír Friedl

 V pondělí 8. května v 8.30 bude slavena mše svatá za oběti druhé světové války 
a k 61. výročí ukončení války.                                          



 NA DIECÉZNÍ POUŤ K SV. SARKANDEROVI DO OLO-
MOUCE nás v sobotu 6. května do olomoucké katedrály zve ar-
cibiskup Jan Graubner. Mši svatou bude spolu s kněžími diecéze 
sloužit v 10 hod. 

 POUŤ DĚKANÁTU. V sobotu 20. května nás otec arcibiskup 
Jan zve na pouť do olomoucké katedrály k modlitbám na úmysl 
obnovy našich rodin a nová duchovní povolání. 

 100 LET HŘBITOVA NA SKALIČCE
- Hřbitov na Skaličce byl zřízen v roce 1906, prvním pohřbeným byl 8.5.1906 Anton 
Kapl, který se narodil 17. 11. 1986 a zemřel 17. 11. 1906.
- Obecní výbor na Skaličce dne 21.4.1912 povolil pochovávat zemřelé z Rudolfova na 
hřbitově na Skaličce. Sdělení podepsal František Hrubý, starosta (tehdejší majitel zámku 
a statku na Skaličce.          Josef Beran

V pondělí 8. května ke stému výročí hřbitova se sejdeme v 10 hod. k modlitbě za 
zemřelé, průvodem pak půjdeme do kaple sv. Prokopa, kde budeme slavit mši 
svatou.              P. Vratislav Kozub

 EXERCICIE MUŽŮ tentokrát v Třeboni s duchovním vedením P. Františka 
Lízny se uskuteční od čtvrtku 4. do pondělí 8. května. Cenu 1.000 Kč (bez dopra-
vy) můžete zaplatit při nástupu. Sraz na faře ve čtvrtek v 11.30 hod., odjezd od 
fary ve 12 hod. Pokud by se někdo z přihlášených nemohl na danou hodinu dosta-
vit, je nutné to předem ohlásit a domluvit se na způsobu dopravy. Kdo může, vez-
měte s sebou karimatku a spacák. Začínáme v 16 hod. na bazénu, potřebné věci 
mějte „po ruce”.                                                             Vladimír Till, tel. 603 512 406 

 MY SE PRÁCE NEBOJÍME. Pro kluky od 12 do 17 roků chystám v termínu 2. - 
8. července již 9. ročník pobytu, který nestojí ani korunu. Podmínkou je kolo a fy-
zička v dobrém stavu; 3 dny práce, 3 dny cyklovýlet. Více sdělím zájemcům. Při-
hlášky u mne: Otec Radomír Šidleja, tel. 731 626 515 Nám.Osvobození 1, 753 61 
Hranice IV-Drahotuše

 PODĚKOVÁNÍ Z CHARITY. Mnohokráte děkuji všem, kdo kon-
krétně zareagovali na výzvu pomoci lidem postiženým letošní velkou vo-
dou. V uplynulých týdnech tak při úklidu naplavenin ve Veselí nad Luž-
nicí (převážně u seniorů a lidí s postižením) odvedly obrovský kus práce 
dvě skupiny dobrovolníků – celkem 20 mladých lidí, skautů ze středisek 
Skalička a Postřelmov, a členů bludovského tábornického oddílu Delaware. Jejich 
motivaci - kromě obecné skautské připravenosti vždy pomáhat potřebným - shrnu-
je prohlášení jednoho z účastníků výpravy: „Přece je v tom nenecháme samotné!“. 
Díky za Váš přístup, kterého si spolu s vděčnými příjemci pomoci (z nichž někteří 
mají osobní zkušenost s pomocí ze Zábřežska i z roku 2002) velmi vážím.
V rámci finanční sbírky na pomoc obětem záplav jsme do této chvíle obdrželi 16.350,- 
Kč v hotovosti. Všem dárcům patří upřímné: Pán Bůh zaplať         Jiří Karger - ředitel



 SBÍRKY Z NEDĚLE 23. dubna: Zábřeh 9.980; Jedlí 2.100; Zvole 3.200; Klášterec 
1.320; Svébohov 5.200 (na opravy oken); Rovensko: dar na nová okna 1.000 Kč.     
 Všem dárcům ať odplatí Pán.               P. František Eliáš

 ŽIVÝ RŮŽENEC NA ÚMYSL MISIJNÍ ČINNOSTI. Začát-
kem dubna jsme my, studenti Teologického konviktu, navštívi-
li tři nedělní mše svaté v Zábřehu a prosili jsme přítomné věří-
cí, zda by se zúčastnili mimořádného živého růžence na úmysl 
misijní činnosti v České republice a za obrácení nevěřících, ze-
jména při naší misijní činnosti, která proběhne koncem květ-
na v okolí Zábřehu. Živý růženec je společná modlitba 20 lidí, 
kteří se pomodlí během každého dne dohromady celý růženec. Každý se modlí jeden 
desátek v kteroukoli dobu. Jednotlivá tajemství se střídají po týdnu dle určitého klíče. 
Ihned se naplnily dvě růže po 20 věřících. Čtyřiceti účastníkům a všem, kteří se za nás 
modlí patří velké Pán Bůh zaplať.             Tomáš Zavřel, student Teologického konviktu
- Účastníci živého růžence si mohou na faře vyzvednout kopii „své“ růže, na kte-
ré jsou uvedena jednotlivá tajemství (tzv. klíč), vysvětlení modlitby a zbývajících 
19 jmen. 
 Pro ty, kteří by se ještě chtěli zapojit do nové růže, máme prázdný formulář.   
       Redakce
- S bohoslovci olomouckého konviktu se v našich farnostech setkáme v neděli 30. 
dubna, v pondělí 1. května.

 TŘETÍ SETKÁNÍ LEKTORŮ V OLOMOUCI. Srdečně vás zdravím s přáním ne-
utuchající radosti ze zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista! 3. června v sobotu, 
den před Sesláním Ducha svatého, se uskuteční 3. setkání lektorů-animátorů. Po-
zvání patří všem zájemcům o tuto rozšířenou lektorskou službu, a to i těm, kteří ješ-
tě na tomto setkání nebyli. Svou účast, prosím, potvrďte do 26. května! Malý potra-
vinový příspěvek pro polední občerstvení bude vítaný. Na shledanou se těší MgA. 
Martina Pavlíková pastorační asistent Arcibiskupství olomouckého. Kontakt: Bis-
kupské nám. 2, 771 01 Olomouc, e-mail: pavlikova@arcibol.cz, mobil: 603 977 711

SEDMIKRÁSEK. Děti od tří do sedmi let, srdečně vás zvu v neděli 30. dubna 2006 
v průběhu „hrubé“ mše svaté, která začíná v 8.30 hod., k setkání na ora-
toři. Společně budeme číst z Bible a něco pěkného vytvoříme. Vyzvednu 
si vás po vstupní modlitbě a vrátíme se při obětním průvodu. Těším se 
na vás. Sedmikrásek. 
P.S. Kdo se neobejde bez maminky, smí si ji vzít s sebou. 

 K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ se v Zábřeze připravuje dospělé děvče. Chce K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ se v Zábřeze připravuje dospělé děvče. Chce K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ
si slavnost přijetí Krista prožít opravdu svátečně, ve svátečních bílých šatech. Pokud 
by jí někdo z Vás mohl zapůjčit šaty (velikost 168), může se s ní domluvit každé pon-
dělí po mši svaté na faře.                                                           Redakce

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.



POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 Sbírka z neděle 16. dubna: Postřelmov 8.950 Kč + 2.720 Kč 
dary, Chromeč 3.100 Kč, Sudkov 1.750 Kč, Lesnice 5.100 Kč, Dlou-
homilov 2.380 Kč. 
 Sbírka z neděle 23. dubna: Postřelmov 3.460, Lesnice 1.360, 
Dlouhomilov 600 Kč. 

 Smíšený komorní pěvecký sbor Canzonetta Bludov si Vás do-
voluje srdečně pozvat na JUBILEJNÍ KONCERT (15leté výročí za-
ložení sboru), který se koná v tuto neděli 30. 4. 2006 v 16.00 v blu-
dovském kostele sv.Jiří. Účinkují: smíšený komorní pěvecký sbor Canzonetta Bludov 
a Canzonetta Osečná u Liberce. 
Canzonetta Bludov sborem amatérských zpěváků různého věku, ale všechny spoju-
je láska k hudbě a zpěvu. Soubor byl založen v r. 1991. Věnuje se především barokní 
a předklasické hudbě. Vystupuje nejen na svátečních bohoslužbách, ale také na kon-
certech a festivalových přehlídkách pro amatérské sbory. Sám také organizuje na po-
čest bludovského rodáka Hudební festival Fr. Pavlů. V červnu r. 2001 se pěvecký sbor 
zúčastnil mezinárodní soutěže pěveckých sborů Iuventus mundi Cantat v Olomouci 
a získal zde v kategorii komorních sborů stříbrnou medaili.

 K PRVNÍ MÁJOVÉ POBOŽNOSTI v Postřelmově jste zváni do kostela sv. Matou-
še v pondělí v 18.30 hodin. 

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI POSTŘELMOV bude v pondělí 
1. května po májové tj. asi v 19 hodin na faře. 

 SETKÁNÍ DĚTÍ, které se v Chromči připravují k I. sv. přijímání bude ve čtvrtek po 
mši sv. tj. asi v 19.05 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého v Chromči. 

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Skupinka studujících se sejde v pátek po mši sv. tj. 
asi v 18.45 hodin na faře. 

 SDH Dlouhomilov spolu s farností Dlouhomilov Vás zvou v neděli 7. května na tra-
diční Pouť ke sv. Florianovi. Poutní mše sv. začne v 13.30 hodin u kapličky sv. Floriana 
na Skalce nad Dlouhomilovem. 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V NAŠICH FARNOSTECH: 
Postřelmov: Po 18.30 v Procházkově kapli (I. májová bude v kostele sv. Matouše), Út 
a Pá po mši svaté; St, Čt a So 18.30 v kostele, Ne 16.30 v Procházkově kapli. 
Chromeč: úterý 18.30 a čtvrtek po mši svaté, Sudkov: každý den v 18.00, 
Lesnice: úterý a čtvrtek 18.00, Leština: úterý a pátek v 17.30, 
Kolšov: úterý a čtvrtek 16.30 hod. 
V sobotu 20. května nás otec arcibiskup Jan zve na pouť do olomoucké katedrály na 
úmysl obnovy našich rodin a nová duchovní povolání. P. Jiří Putala

 Farnost Lesnice vás srdečně zve na POUTNÍ ZÁJEZD NA JIŽNÍ MORAVU v so-
botu 27. května. Navštívíme nové kostely na Břeclavsku a čeká nás také společné pose-
zení. Přihlášky u manželů Kolčavových v Leštině, tel. 608 213 165 do 10 května. Cena 
zájezdu asi 300 Kč (v ceně je společná večeře).           P. Jiří Putala 



FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle 23. dubna: Hoštejn 6.550 (na opravy); Kosov 340; Lubník 600; 
Tatenice 930 Kč. „Pán Bůh zaplať“.            P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 23. 4.: Štíty 2.920; Horní Studénky 1.200; Cotkytle 950 Kč 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.      P. Stanislav Suchánek

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

 SBÍRKY: Mohelnice: 15.4. na Svatou zemi 3.862; 16.4. na kněžský seminář 
11.346; z 23.4.-5.983 ; Úsov: 16.4. na kněžský seminář 1.804; 17.4.-511; 23.4.-
5.983; Studená Loučka : 16.4. na kněžský seminář 1.016; 17.4.-300; 23.4.-300 Kč
 „Pán Bůh zaplať“.                   P. Petr Šimara

LOŇSKÝ ROK VE FARNOSTI LUBNÍK
 Obec Lubník leží na okraji 
našeho arcibiskupství v soused-
ství s diecézí Královéhradeckou. 
Žije zde něco málo přes 300 oby-
vatel. Z toho asi 10 %, tedy asi 40 
lidí dochází na nedělní mši sva-
tou. V týdnu je to ještě o něco 
méně. 
 Na „Tři krále“ máme pravi-
delně dvě skupinky dětí, které 
procházejí Lubníkem a koledují 
pro „Tříkrálovou sbírku“. Výtě-
žek je každý rok o něco větší.
 V postní době máme dvakrát týdně pobožnost křížové cesty, v květnu se kona-
jí pravidelné májové pobožnosti. 
 Od roku 2001 se skupinka patnácti věřících modlí „živý růženec“ (dva členy 
máme vypůjčeny z vedlejší vesnice).
 V loňském září naše obec uspořádala setkání rodáků. Na tuto slavnost byl po-
zván i generální vikář otec Milán Kouba, který sloužil slavnostní mši svatou. Také 
nám posvětil obecní prapor a opravenou sochu sv. Trojice. Jsme přesvědčeni, že 
se mu u nás líbilo. Loni jsme svépomocí provedli odvodnění okolí budovy kostela 
a svedení dešťové vody do kanalizace, tak, aby nedocházelo k podmáčení kostela 
a kompletní výměnu hromosvodů. Na tyto akce nám finanční i svou prací přispěli 
naši spoluobčané. 
 Za vše jim děkujeme a jsme vděčni i obětavému otci Jaroslavovi, který nám do-
jíždí z Tatenice.                                                           Farníci z Lubníka



 KVĚTEN V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU
2. 5. Klub maminek  9.00
 Asertivita v manželství a výchově dětí, nebezpečí kolem nás (šikana, nási-

lí, sexuální deviace). Přednáší Mgr. Marta Lexmanová DiS.
3. 5. Cvičení pro ženy a dívky  19.00
4. 5. Dětský klub Barvínek  9.30
6. 5. Hostýn, Hulín  7.00
9. 5. Klub maminek  9.00
10. 5. Cvičení pro ženy a dívky  19.00
11. 5. Dětský klub Barvínek  9.30
14. 5. Svátek matek  14.00
  V programu vystoupí pěvecký sbor SVĚTÝLKO. 
  Pořádáno ve spolupráci s KDU-ČSL a MKD. 
15. 5. Kondiční cvičení pro seniorky  17.00
16. 5. Klub maminek Příprava na pohádkový les  9.00
17. 5. Cvičení pro ženy a dívky  19.00
18. 5. Dětský klub Barvínek  9.30
19. 5. Mírovská svědectví  18.00
 Padesátá léta minulého století ve vzpomínkách tehdejších vězňů J. Janků 

a P. Majera 
20. 5. Pohádkový les  15.00
 Procházka lesem s plněním soutěžních úkolů na stanovištích s pohádko-

vými postavami. Startovné 20 Kč. Start u lihovaru. 
20. 5. Zahradní posezení.  15.00
 Přátelské posezení na zahradě Katolického domu. Makrely. Táborák. 
21. 5. Benefiční koncert skupiny OAZA  15.00
 Pořádá Apoštolská církev. Podrobnější informace na plakátech 
22. 5. Kondiční cvičení pro seniorky                                  17.00 
23. 5. Klub maminek  Výtvarná dílnička                                9.00
24. 5. Cvičení pro ženy a dívky                                       19.00
25. 5. Dětský klub Barvínek                                          9.30
29. 5. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
30. 5. Klub maminek Volný program                                    9.00
31. 5. Cvičení pro ženy a dívky                                       19.00

Na červen připravujeme
13. 6. – AŽ K PROLITÍ KRVE – povídání nad nej-
novější knihou MUDr. Marie Svatošové. Autogra-
miáda.

POJĎTE SI HRÁT S PANEM MALÍŘEM JANEM 
BURIANEM - interaktivní výstava
Více informací najdete na www.katak.cz



Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby tě hledal. Můžeš Boha nenávidět, ale ne-
můžeš zabránit, aby tě měl rád. Můžeš se rozhodnout proti Kristu, ale on se na Golgotě 
rozhodl pro tebe. Můžeš se vyhýbat jeho slovu a jeho církvi, ale jeho slovo a jeho církev 
tě navzdory tomu stále hledají. Můžeš si sám hledat cesty, ale nemůžeš zabránit, aby tě 
Bůh nevedl. Můžeš Boha zapírat, ale nemůžeš zabránit, aby Bůh byl. Jan Pavel II: 

ZAKAZUJI VÁM VYSLOVIT JEDINÉ SLOVO MODLITBY!
 Bylo to před mnoha lety. Těsně po mém vysvěcení na kněze mě poslali do jedno-
ho domova důchodců. Žila tam stará paní (později zemřela ve věku 102 let), která za 
mnou po bohoslužbě přišla a řekla: „Otče, potřebovala bych od vás radu.“ Kývl jsem: 
„Na co se chcete zeptat?“ „Už mnoho let se ptám lidí, o kterých se říká, že toho vědí 
o modlitbě hodně. Ale nikdo z nich mi nebyl schopen odpovědět. Myslím, že když vy 
o tom zřejmě nevíte nic, možná mi náhodou dáte správnou odpověď.“ To bylo oprav-
du velmi povzbudivé! Zeptal jsem se: „Jaký máte problém?“ „Už čtrnáct let se téměř 
bez přestání modlím Ježíšovu modlitbu, ale nikdy jsem nepocítila Boží přítomnost. 
Řekl jsem jí, co jsem si myslel: „Mluvíte-li pouze vy, pak nedáváte Bohu žádnou mož-
nost, aby také on něco řekl vám.“ 
 „Co mám tedy dělat?“
 Řekl jsem jí:“Po snídani jděte do svého pokoje, ukliďte ho, dejte svoje křeslo do ta-
kové pozice, aby za vámi byly všechny tmavé kouty. Rozsviťte lampičku před ikonou, 
a potom se rozhlédněte po pokoji. Jenom seďte, dívejte se kolem a snažte se opravdu 
uvidět místo, kde žijete, protože jsem si jistý, že pokud jste se posledních 14 let stále 
jenom modlila, tak jste si svůj pokoj už dlouho pozorně neprohlédla. A pak si vezměte 
pletení a čtvrt hodiny pleťte před tváří Boží, ale zakazují vám vyslovit byť i jen jedno 
jediné slovo modlitby. Prostě pleťte a snažte se užívat si klidu svého pokoje. 
 Ona si myslela, že to není zrovna moc zbožná rada, ale přijala ji. Po nějaké době za 
mnou zase přišla a oznámila mi:“Skutečně to funguje!“
Zeptal jsem se:“Co se stalo?“ protože jsem byl zvědavý, jestli měla moje rada nějaký 
účinek. 
 A ona mi vysvětlila:“Udělala jsem přesně to, co jste mi řekl. Ráno jsem vstala, umy-
la jsem se, uklidila svůj pokoj, nasnídala se, přesvědčila se, že mě nic nebude rušit, 
a pak jsem si sedla do křesla a pomyslela si: „Jak je to pěkné, mám čtvrt hodiny, během 
níž nemusím nic dělat, aniž bych se za to cítila provinile.“ Rozhlédla jsem se kolem 
sebe a poprvé po letech mě napadlo:“V jakém krásném pokoji to bydlím – okno vede 
do zahrady, pokoj má pěkný tvar a je v něm dost místa pro mne i pro všechny věci, 
které jsem roky shromažďovala . 
 A pokračovala: „Cítila jsem takový klid, protože pokoj byl tak tichý. Hodiny sice tika-
ly, ale to nerušilo ticho, jejich tikání jenom podtrhovalo skutečnost, že musím plést před 
tváří Boží, a tak jsem začala. Postupně jsem si stále více a více uvědomovala ticho. 
 Jehlice ťukaly o opěradlo křesla, hodiny klidně tikaly, nebylo třeba si s ničím dě-
lat starosti. Nemusela jsem se ničím znepokojovat. Potom jsem začala vnímat, že toto 
ticho není jenom nepřítomností hluku, ale že je hmatatelné. Nebyla to nepřítomnost 
něčeho, ale přítomnost něčeho. Ticho bylo hutné a syté a začalo mne prostupovat. 
Okolní ticho vstoupilo do mne a setkalo se s tichem ve mně“.      Z textů „na nástěnku“


