
Nebeské setkání

Když první z nich 1. dubna 1922 umírá,
jsou druhému pouhé dva roky a čeká jej náročná
životní pouť, kterou dovrší 2. dubna 2005.
Možná už tušíte o kom je řeč, blahoslavený Karel
I. Habsburský, poslední český král a svatý Jan
Pavel II. první slovanský papež. I když se za
svého života na zemi nikdy nesetkali, sešli se v
nebi i v liturgickém kalendáři.

Památku bl. Karla I. Habsburského slavíme
21. října a sv. Jana Pavla II. následující den 22.
října. Tyto dvě významné postavy evropských
dějin jsou si však velmi blízké nejen v kalendáři.
Spojuje je věrnost životnímu povolání, které
přijali od Boha, nesmírná osobní statečnost,
poctivost a ochota přinášet osobní oběti. První
usedl na trůn císařský a druhý na stolec papežský
v době, která rozhodně nebyla jednoduchá. Oba
přijali a vykonávali svůj úřad s vědomím zodpo-
vědnosti před Bohem za moc, která jim byla
svěřena.

Ani naše doba není jednoduchá. Můžeme se
vymlouvat na to, co jsme zdědily, na to co

zanedbali jiní, na pocit vlastní bezmocnosti. A nebo, můžeme zodpovědně vzít na sebe svůj díl
zodpovědnosti za rodinu, obec, farnost, zemi ve které žijeme. Naše Evropa, uprostřed níž je náš
domov bude mít vždy jen to, co jí dáme. Nebude mít jinou tvář než tu naši. 

Děkuji Bohu za to, že také já smím dnes potkávat lidi, kteří své křestní povolání berou zodpo-
vědně a nebojí se ani rizik osobní oběti a tak naplňují odkaz těchto dvou velkých postav evropských
dějin.

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci říjnu 2016

So     1. 10. 2016 18:00 Matka Boží
Ne     2. 10. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So   8. 10. 2016 18:00 Matka Boží
Ne   9. 10. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So    15. 10. 2016 18:00 Matka Boží
Ne    16. 10. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží 

So    22. 10. 2016 18:00 Matka Boží
Ne    23. 10. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So    29. 10. 2016 18:00 Matka Boží
Ne    30. 10. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Milí bratři a sestry,

na neděli 25. září 2016 vyhlásil otec biskup Vojtěch
sbírku na podporu pastorace a kněží v naší diecézi. Získané
prostředky mají pomoci k tomu, aby se v diecézi více podpo-
rovalo to, na čem nám všem nejvíce záleží. Při hledání
odpovědi na tuto otázku se nechme inspirovat odpověďmi
obyčejných věřících: “Abychom předali víru dětem..” “Aby
byl náš kostel opravený…” “Aby kněží nebyli přetíženi…”
“Aby se pomáhalo tam, kde je potřeba.” Věřím, že takových
“aby” se skrývá v naši srdcích nespočet.

Abychom tato očekávání mohli společně a zodpovědně
naplňovat, zřídil otec biskup Vojtěch Fond na podporu pasto-
race a kněží - PULS. Do tohoto fondu se budou shromažďo-

vat prostředky nejenom z této sbírky, ale i příspěvky farností a dobrovolné dary věřících. Více o jeho
činnosti se dozvíte na webových stránkách fondu – www.fond.biskupstvi.cz.

Rovněž je možné ve farnostech uspořádat besedu o materiálním zajištění pastorace farností a
diecéze, které se zúčastní biskupský delegát.

Děkuji za Vaši angažovanost ve farnostech i duchovní a materiální podporu diecéze.

Pavel Kafka, 
biskupský delegát pro materiální zajištění pastorace

Farní věstník  

ŘÍJEN 2016      
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V sobotu 22. 10. 2016 od 9:00 do 14:00 hod. se uskuteční
Charitní sbírka šatstva apod. pro Diakonii Broumov v prostorách
bývalého Školním statku v Telči, vstup zadní bránou z ulice
Batelovská!

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

Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552

Zpráva z jednoty Orla

Přespolní běh po čtvrté
Podzimní Roštejnské stráně klepou na dveře a Orel

pro vás má několik aktuálních informací. Letošní ročník je
opět zapsaný do Orelské Běžecké Ligy, můžeme tedy čekat

řadu kvalitních závodníků na startech jednotlivých kategorií. Novinka letošního ročníku, Lidový běh,
je ale zaměřena hlavně na rekreační běžce. Jeho účastníci se totiž již nemohou registrovat do hlavních
kategorií. Přijďte si tedy vyzkoušet, jestli ještě uběhnete 900m. Lidový běh je pro všechny. Regis-
trace do všech kategorií, štafety rodin i lidového běhu začíná v sobotu 1. října od 8:30 v bufetu u
rybníka Roštejn.

V 13:00 po skončení běžeckých závodů připravujeme ve spolupráci se SDH Telč extrémní
překážkový běh na 4 km. Závod ve kterém nestačí mít jen rychlé nohy, ale i sílu v rukou a pořádnou
výdrž. Vyzkoušej si co v tobě je. Určeno pouze pro dospělé. Další informace na
www.oreltelc.cz/rostejnske_strane.

Orelská florbalová škola
Stále máme volná místa na florbalových kroužcích. Pokud máte chlapce nebo dívku od 5 do 10

let, přijďte v pondělí od 17 hodin do tělocvičny ZŠ Hradecká. Hodiny jsou zaměřené na obecnou
pohybovou motoriku a na základy florbalové techniky. Členský příspěvek 350 Kč na rok. 

Pro starší děti od 11 do 15 let je kroužek od 18 hodin v hale za Sokolovnou. Bude probíhat
samostatně kroužek pro holky a pro kluky. Hodiny jsou zaměřeny na zlepšení florbalových doved-
ností a trénink komplexních herních strategií. Členský příspěvek 400 Kč na rok. 

V případě potřeby dětem vybavení do začátku zapůjčíme. Nováček si může přijít florbal
nezávazně vyzkoušet. První měsíc může hrát zdarma a bez přihlášky. Podrobnosti na tel. 603494660
nebo na www.oreltelc.cz/florbal.

Ohlédnutí  za SDM v Krakově tentokráte očima telčské mládeže

Ve středu 29. 7. se brněnská katedrála zaplnila krosnami, batohy, taškami, spacími pytli,
karimatkami a hlavně účastníky Světového dne mládeže v Krakově. Všichni poutníci z naší diecéze
si přišli pro požehnání na cestu od otce biskupa Vojtěcha. Po mši sv. se naše skupinka pod vedením
Vaška B., velitele našeho autobusu BR-06, přesunula k Janáčkovu divadlu, odkud jsme se vydali do
Polska. V našem autobusu s námi cestovali kamarádi z Nové Říše, Třeště, Luk nad Jihlavou a
z dalších farností spolu se dvěma kněžími P. Milošem Mičánkem, farářem v Lukách n. J. a P. Karlem
Janů, farářem ve Slavonicích. 

Navečer jsme dorazili do Ocieky, do školy, která měla být po dalších pět nocí našim domovem.
Zbytek autobusu byl ubytován ještě ve dvou farnostech v okolí. Kněží, řeholní sestry a mladí farníci
z Ocieky pro nás připravili bohatý program i stravu. Navštívili jsme vojenské muzeum v Blizně,
pracovní tábor u města Pustków a město Dębica. Projeli jsme se obojživelným vozidlem, zahráli si
plážový volejbal, po fotbalovém zápase jsme se pokropili hasičskými hadicemi a zatančili polku. 

Společně s ostatními poutníky z Česka, Chorvatska, Německa, Bolívie a Peru jsme pěšky
putovali do Zawady, kde měl pro nás mši otec biskup Vojtěch. Pouť zaměstnala neuvěřitelné
množství mužů zákona, protože kvůli nám museli odklánět dopravu. Lidé nás i přesto všude vítali a
na spoustě domů visely vlaječky setkání.

Setkání mladých Tarnovské diecéze, která zajistila předprogram nejen pro mládež brněnské
diecéze, ale i pro mladé z různých zemí světa, předznamelo velké setkání v Krakově. Ve Starém
Sączu se s otcem biskupem Andrejem sešlo asi 15 000 mladých.

V sobotu jsme byli požádáni, abychom doprovodili nedělní mši sv. v Ociece, která byla kvůli
nám slavnostnější než obvykle, což zahrnovalo mj. čestnou stráž uprostřed kostela. S půjčenou
kytarou jsme se také my snažili přispět svým hraním a zpěvem ke kráse, nebo přinejmenším nezapo-
menutelnosti této liturgie.

Sotva jsme se začali sžívat s prostředím a lidmi, nastal čas odjezdu. V pondělí se s námi přišli
rozloučit pan starosta, paní ředitelka, kněží, sestry i všichni mladí, kteří se o nás starali. Na památku
dostal každý z nás kříž s logem SDM.  Autobus nás potom dovezl do Krakova, kde jsme se my
z Telče rozdělili na pánskou a dámskou část. Každá část byla ubytována v jiné tělocvičně. V té
pánské nás spalo z brněnské diecéze asi 500.

Hlavní část programu probíhala v klášteře cisterciáků ve čtvrti Mogiła, kde bylo České národní
centrum. Klášter zažíval týdenní zatěžkávací zkoušku, ve které výborně obstál, jak by potvrdil asi
každý z 6000 českých poutníků. Každý den jsme mohli prožít mši sv. s některým z přítomných
českých biskupů, zamýšleli jsme se v rámci přednášek i diskuzních skupinek nad tématem milosrden-
ství a na vlastní pěst jsme objevovali krásy Malopolské metropole.

Zahajovací mše, kterou sloužil krakovský metropolita Stanisław kardinál Dziwisz, nás poprvé
přivedla do parku Błonia. Lístky, které jsme měli, nám umožnili usadit se v sektoru, odkud bylo
dokonce vidět i na celebranta, ačkoli se z dálky zdál být jen tečkou na bílém podkladu. Ozvučení,
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obrazovky a český (česko-slovenský) překlad v rádiu nám však umožnily sledovat celý obřad z první
ruky. Podruhé jsme se pak vydali do parku Błonia na přivítání papeže.

Vrcholem bylo závěrečné setkání 3 miliónů mladých s papežem Františkem na Campusu
Misericordiae. Po sobotní vigilii jsme se uložili ke spánku pod širým nebem. Opět jsme měli vynika-
jící místa i díky bojovníkům z řad českých poutníků, kteří se vydali hlídat nám místa už v noci na
sobotu. Setkání končilo nedělní mší svatou. I když nás bylo na okolních polích tolik, všechny nás
spojovala víra, ale i ochota ztišit se při průběhu obřadů.

Papež František nás vybídl k tomu, abychom vyměnili “štěstí pohovky” za pohorky, abychom
nebyli ospalou mládeží, ale abychom šli s odvahou vstříc dobrodružství s Kristem. Na setkání jsme se
také učili být vynalézaví v prokazování milosrdenství. Kéž se nám to daří.

JJ 

X. celostátní katechetický kongres

Katechetická sekce ČBK a diecézní katechetická centra zvou
všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského
vzdělávání, na X. celostátní katechetický kongres, který se bude konat
od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy. Téma kongresu zní: Rodina
a její role v náboženské výchově.

Kongres je příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, pro
načerpání inspirace do další služby a především je to možnost setkání a
výměny zkušeností mezi “kolegy”.

Na kongresu vystoupí mj. Kateřina Lachmanová s přednáškou
“Obrácení rodičů jako předpoklad pro katechizaci v rodině”,
Noemi Bravená - “Náboženská výchova a svět dítěte”, Ludmila

Muchová -“Náboženská výchova mládeže v rodině”, P. Lukáš Engelmann – “Specifika mužské
a ženské výchovy”. O zahraniční zkušenosti se přijedou podělit P. Andrzej Kiciński (Katedra
katechetiky na Katolické univerzitě v Lublinu) – “Zkušenost Polska: Katecheze mládeže” a  P.
Martin Michalíček (ředitel Diecézneho katechetického úradu v Nitře) – “Zkušenost Slovenska: S
rodiči ke svátostnému životu dětí”. Zároveň zde budou prezentovány výsledky projektu Obnovy
katecheze a náboženského vzdělávání v ČR.

Účast dále přislíbil kardinál Dominika Duka, Mons. Jan Graubner, Mons. Karel Herbst a
všichni dosavadní ředitelé Katechetické sekce ČBK.

Je možné se zúčastnit také praktických seminářů a k zakoupení nebo k inspiraci budou temati-
cké knihy, pomůcky a další užitečné materiály za zvýhodněné ceny.

Přihlašujte se do 30.9.2016 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Na setkání s Vámi se těší P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK, a pracovníci
diecézních katechetických center.

Podrobné informace o programu na www.katecheze.cz.
Přihlašovací formulář: http://form.cirkev.cz.

Dnešní den je vkladem pro budoucnost

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpěli-
vost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys splnil své poslání
(srov. 1 Tim 6,11-12).

Setkávám se někdy s lidmi, kteří se trápí myšlen-
kou, jak předat víru dalším generacím, jak zajistit, aby se
i v budoucnu uchovala víra až do příchodu Ježíše Krista
(srov. 1Tim 6,14).  Vždyť přeci my žijeme jen krátkou
chvíli! Někteří mají pocit, že zklamali nebo že se jim
nedaří předávat víru svým potomkům tak, jak by si
představovali. Hledáme prostě nějaký návod, jak zajistit,
aby víra zůstávala živá i v těch, kteří tu budou po nás.

Neměli bychom se ale stále soustředit jen na to, co
bude v budoucnu. Přílišné zaměření na to, co bude
jednou, nám totiž bere pohled na to, co je právě teď. Výše
zmíněná biblická slova jsou výzvou i pro nás, abychom
byli “spravedliví, zbožní, láskyplní, trpěliví, mírní a
naplnění vírou” právě teď a tady. Tato slova jsou aktuální
pro každou generaci – a tedy i pro nás dnes a tady.

Ježíš nám dává radu: Stavte si denně před oči svůj
cíl, buďte prozíraví! 
Jaký je vlastně náš cíl? Chceme dojít do Jeho království?

Boží království nepřijde do našeho života jako vedlejší produkt. Nemohu si žít “svůj život”, do
kterého Bůh nemá co mluvit, a pak trochu dělat něco bohulibého. Do cíle dojde ten, kdo si hlídá směr
 a prozíravě nakládá se svými možnostmi. 

Naše kapacity jsou totiž omezené. Nelze investovat čas a energii tu a onde a říct, že to nějak
dopadne. "Jsem slušný člověk, nekradu, nelžu, chodím do kostela, s druhými se snažím dobře
vycházet..."

Koho děsí, že nemá na cestě tu správnou rychlost, nepodává  ten správný výkon, nedostává se
 mu času ani energie, pro toho mohou být povzbuzením Ježíšova slova: "Kdo je věrný v maličkosti, je
věrný i ve velké věci."

Zkontroluj směr svého dnešního nasazení.  Často stačí  kapka soucitu, úsměv, povzbuzení,  
útěcha, odpuštění, modlitba…  a Boží království se přibližuje.

Možná máme pocit, že děláme, co můžeme, a nevíme co víc. Pak prosme Ježíše:
"Ježíši, otevři moje oči, proměňuj moje srdce, ukaž mi konkrétní nové cesty."

www.vira.cz 
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Z  farní knihovny

Temné noci  Matky Terezy – Greg Watts
Matka Tereza je moderní ikonou a příkladem lidské dobroty, empatie a

lásky. Jak se však Agnes Bojaxhiu, prostá dívka ze zapadlého kouta
východní Evropy stala tak významnou, mezinárodně uznávanou osobností?
Publikace Grega Wattse přináší biografii jejího života, od doby, kdy se jako

mladá řeholnice vydala do ulic Kalkaty, aby se tam starala o nemocné a umírající. Postupně se stala
hlasem slabých a chudých. Její vize vyústila v založení kongregace Misionářek lásky, která dnes
působí ve více než 120 zemích světa. Autor předkládá barvitý hluboce lidský portrét této inspirující
ženy. Uvádí i četné kritiky, s kterými se Matka Tereza setkávala, a dokumentaristicky ukazuje jejich
neoprávněnost. I přes záporné hlasy přicházející zvenku a duchovní temnotu, kterou prožívala uvnitř,
však pokračovala ve svém díle, které se dotklo velkého množství životů lidí na celém světě. Zatímco
si svět myslel, že Matka Tereza má horkou linku k Pánu Bohu, ona celou dobu bojovala s pocity
prázdnoty, vyprahlosti modlitby a odmítnutí Bohem. Kniha ukazuje život M. Terezy tak, jak to dosud
žádná z knih vydaných v češtině nedělá. Navíc přináší velmi originální a málo dostupné fotografie.

Umět se rozhodnout – Stefan Kiechle
Rozhodovat se musíme neustále, v malých i velkých věcech; jak se ale rozhodovat správně? A

čemu vlastně říkáme “správné” rozhodnutí? Existují nějaké metody nebo “techniky” rozhodování?
Jak hledat kritéria pro moudré rozhodování? Souvisí nějak dobré rozhodování a duchovní život
člověka? Kdy je rozhodnutí zralé?…atd.

Na podobné otázky odpovídá známý jezuita, v současnosti německý provinciál Stefan Kiechle.
Nejenže zná důkladně nauku svatého Ignáce o rozlišování, ale sám léta doprovází druhé a slouží ve
vedoucích pozicích, takže rozhodování je jeho denním chlebem. Jeho knížečka je skutečnou perlou
duchovní moudrosti, aplikované pro každodenní život.

Svatý František  -  Anselm Grün, Guiliano Ferri
Kdo vlastně byl jeden z nejznámějších svatých – František z Assisi? Anselm Grün vypráví

napínavý příběh jeho života: jak byl v mládí rozpustilý, jak se rozhodl vzdát života v bohatství a vést
prostý život, jak mluvil s ptáky, jak zkrotil vlka v Gubbiu nebo jak složil známý Chvalozpěv stvoření.
Vyprávění doplňují jemné ilustrace Giuliana Ferriho.

Vánoční komiks
Vánoční příběh s hádankami a úkoly.

Ve farní  knihovně se budou prodávat od příští neděle po ranní a deváté mši svaté stolní kalen-
dáře s katolickým kalendáriem na rok 2017.

Příští neděli  budou v kostele připraveny na objednání  fotografie z loučení a vítání otců kaplanů
v Telči  a z primice telčského novokněze  P. Jiřího Janalíka.

Z matriky

       V měsících červenci, srpnu a září přijali svátost křtu:
         Julie Marie Rodová

Bára Urbanová
Ema Marie Čírtková
Jakub Pavlíček
Ondřej Štěpán
Helena Viktorie Marečková
Jonáš Michal Leitgeb
Anežka Barbora Leitgebová
Vít Kovář

       V měsících červenci, srpnu a září přijali svátost manželství:
Ing. Václav Strnad a Marie Křížková
Jiří Novotný a Jana Kubíčková
Jan Havel a Alžběta Prudilová
Vlastimil Habrcetl a Anna Polednová

      V měsících červenci, srpnu a září nás předešli na věčnost:
      František Dvořáček

Marie Jakubcová
František Cáha
Ludmila Nováková
Jaroslav Marek
Karel Máca

______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 23. 10. 2016
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč -  www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz
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Jednota Orel Telč ve spolupráci s Divadelním souborem TJ Sokol Luka nad Jihlavou uvádí
 v neděli 23.10.2016 pohádku pro malé i velké 

 
"Jak čert vyletěl z kůže"

Začátek 17.00
V Orlovně v Telči – bývalé Kino

Vstupné dobrovolné, doporučené 70,-Kč
Všichni jste srdečně zváni


