
Jsem služebnice Páně 

Měsíc říjen budeme jako každý rok prožívat ve spojení s
Pannou  Marií.  V  modlitbě  růžence  budeme  nahlížet  Kristův
život tak, jak se odráží v životě jeho matky Panny Marie. Letošní
říjen je však mimořádný tím, že ho na přání papeže Františka bu-
deme prožívat jako měsíc misijní. 

Tak jako Mariin život vydává svědectví o Kristu, tak i náš
vlastní  život má být svědectvím pro dnešní svět.  Prosme tedy
Marii, pokornou služebnici Boží, ať nás učí naslouchat Kristu a
svědčit o něm v dnešní době. Kéž si pod Mariiným vedením uvě-
domíme, že i  mnoho lidí  s kterými se každodenně setkáváme,
potřebuje zakusit misijní nadšení Kristových učedníků. 

Misie už dávno není záležitostí vzdálených zemí ale našeho
každodenního života. 

Požehnané a plodné prožití mimořádného misijního měsíce
října přeje všem svým farníkům 

o. Josef Maincl 

Bohoslužby v měsíci říjnu 2019

So 5. 10. 2019               18:00 Matka Boží
Ne 6. 10. 2019     7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 12. 10. 2019               18:00 Matka Boží
Ne 13. 10. 2019     7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 19. 10. 2019               18:00 Matka Boží
Ne 20. 10. 2019     7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 26. 10. 2019               17:00 Matka Boží
Ne 27. 10. 2019     7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

V pátek se konají pravidelné ministrantské schůzky, které začínají vždy po dětské mši svaté.
Od středy 2. října se budou konat biblické hodiny. Scházet se budeme ve středu 1x za 14 dní na

faře v kavárně v 19:30. 
Od pátku  4. října se začne scházet mládežnické spolčo.

(bez záruky)

Charitní sbírka

V sobotu  12. 10. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Charit-
ní sbírka šatstva a pod.  v prostorách bývalého Školním statku v Telči,
vstup nebo vjezd nejlépe zadní bránou z ulice Batelovská.

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

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

Děkujeme.

Papež František vyhlásil mimořádný světový misijní měsíc 

„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v ja-
kékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke své-
mu osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň
aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho
bude každý den bez ustání  hledat.  Nikdo nemá sebe-
menší důvod myslet  si,  že se ho toto pozvání netýká,
protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vylou-
čen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní
malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho
příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František,
Evangelii Gaudium)

30.  listopadu  2019  uběhne  100  let  od  vydání
apoštolského  listu Maximum illud,  kterým chtěl  dát
tehdejší  papež Benedikt  XV.  po zničujícím světovém
konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangeli-
um. V listu zdůrazňuje, že  jediným motivem misijní
činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené
svatostí vlastního života a dobrými skutky 

                                     Farní věstník 
                                                           ŘÍJEN 2019 

Vydává Římskokatolická farnost Telč                                 
ročník XXVII, číslo 10                                  
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Sté výročí zveřejnění misijní encykliky papeže Benedikta XV. „Maximum illud“ (30. listopadu
1918) se stalo příležitostí k vyhlášení mimořádného misijního měsíce v celé církvi. Papež František
zvolil za jeho motto slova: „Pokřtění a vyslaní: Kristova církev na misii ve světě“.  

Během prezentace mimořádného světového misijního měsíce ve Vatikánském tiskovém středisku
kardinál Fernando Filoni zdůraznil, že encyklika Benedikta XV. naprosto změnila pohled na misie.
Namísto koloniálního vnímání zavedla pohled na misionáře jako na představitele určité země a zdůraz-
nila, že jsou především Kristovými velvyslanci. Zároveň poukázala na to, že misie se opírá o dva pi-
líře:  hlásání Krista a  díla milosrdenství.  „Papež František nás chce povzbudit  k ještě  větší  misijní
angažovanosti. Připomíná, že ji nemůžeme delegovat na někoho jiného, protože každý z nás je z moci
svého křtu spoluzodpovědný,“ zdůraznil kardinál Filoni, který stojí v čele Kongregace pro evangelizaci
národů. Připomněl také, že křesťané nemají žádné produkty na prodej, nýbrž život, který chtějí předat
- a tím je Bůh.

Misijní úvahy také jako aplikace pro telefony Android
Misijní úvahy si lze bezplatně stáhnout nově také jako aplikaci do mobilu s operačním systémem

Android. V Obchodě Google Play ji najdete pod názvem Misijní měsíc říjen 2019 a od 1. října vám
bude automaticky nabízet jednotlivá zamyšlení podle data. Uživatelé pouze internetu či operačního
systému iOS mohou totéž využít na   www.misijnimesic.maweb.eu    Každý den se na výše uvedené
stránce objeví nové zamyšlení. Texty můžete číst v internetovém prohlížeči, a to jak na počítači, tak v
telefonu.

Dopisy z misií
Přinášíme výběr z dopisů od našich přátel v misiích,  kam směřuje pomoc z České republiky.

Mohou Vám pomoci  lépe  pochopit  situaci  v  misijních  zemích  a  poznat  radosti,  starosti  i  naděje
zdejších lidí.

Misijní říjen na Filipínách
Drazí z misijního týmu v Čechách!
Jsme tak potěšené při čtení vaší zprávy o vašem prožití misijního měsíce října a při prohlížení fo-

tografií krásných dětí vaší země, s nimiž se cítíme propojeny jako rodina Božích dětí. Často přemýšlí-
me nad jejich štědrostí, jak samozřejmě nabízejí své síly a nadšení, o to více pak určitě i dospělí… Ro -
diny a dobrovolníci, kteří se nasazují pro misii církve. Váš příklad pro nás mnoho znamená a jistě vám
v tom všem náš Bůh žehná. Je krásné vidět, jak zasazujete semínka misionářského života do srdcí dětí,
rodin a farností.

Co se týká nás tady, máme se s Boží pomocí dobře. Někdy nás potkají tajfuny a klimatické změ-
ny, jako tomu bylo v září, kvůli příliš silným větrům a padlým stromům jsme přišly o telefonické spo-
jení. Naše oblast nebyla tak zasažena, ale jiné provincie ano. Mnozí přišli o svůj majetek i životy. Za -
žíváme také zvýšení cen potravin a komodit, čímž jsou samozřejmě nejvíce zasaženy chudé rodiny.
Proto jsme v misijním měsíci říjnu každému dítěti a jeho rodině našetřily na dárek v podobě kila rýže.
Tuto tradici sestry v klášteře udržují po celou dobu, co je známe – u sochy s. Josefa v  předsíni před
kostelem mají košík s naváženými balíčky rýže, aby si nejchudší rodiny mohly odnést tu nejnutnější
pomoc, pokud potřebují. Děti přicházejí pomoci v kostele při zpěvu i při liturgii… Školáci se opravdu
snaží… Školka běží snad s Boží pomocí dobře…

Posílám také pár fotografií z měsíce října. Modlili jsme se růženec za misie v rodinách dům od
domu – byla to pro nás překrásná zkušenost přinášení požehnání naší blahoslavené Matky do domů na
úpatí hor rozpínajících se nahoře nad naším klášterem, odkud k nám chodí část dětí. A lidé ze všech
míst, kam jsme s růžencem došly, se pak shromáždili zde u nás. Také jsme oslavily Den rodičů našich
studentů, protože to jeden z našich cílů – povzbuzovat rodiny v jednotě sdílení víry. Tématem byla
„Víra, naděje, radost a láska jako základ rodinného života“. Dokonce se podařilo vytvořit i skupiny pro

sdílení a aktivity.
Nepřestáváme být vděčné Bohu za naše spojení jako jedno srdce a mysl… právě včera večer jsme

prohlížely fotografie z Čech, které jste nám poslali v minulém dopisu. Stýskalo se nám po vás a chtěly
jsme vám poslat nějakou zprávu. A vy jste na druhé straně světa mysleli na to samé a dokonce jste byli
rychlejší. Děkujeme vám za fotografie! Ukážeme je dětem, budou šťastné za to povzbuzení dětí z Čes-
ké republiky.

Pozdravy od všech sester od Piety
Stále spojeny v modlitbě  Sr. Gilda a sr. Claudia

Z dětského domova na Srí Lance
Milý otče,
s radostí Vám oznamuji, že jsme prostřednictvím Papežského misijního díla dětí od vás obdrželi 

2 000 USD na provoz dětského domova Sv. Františka v Matale na Srí Lance. Velmi Vám děkuji, že tak
štědře pomáháte dětem v nouzi, o které se staráme a posílám stručnou zprávu o našem projektu, kte-
rým je dětský domov Sv. Františka, určený chlapcům od pěti do 18 let různých ras a náboženského vy-
znání.

Náš domov leží v hornaté krajině střední části Srí Lanky ve městě Matale, 140 km od hlavního
města Colombo, v diecézi Kandy. Sirotčinec byl založený františkánskými misionářskými bratry. Děti
v naší péči jsou většinou sirotci, nebo se jedná o děti opuštěné, chudé a bezmocné. Našim cílem je vy-
chovat z nich dobré občany naší země.

Tento projekt nám umožňuje poskytovat jim základní pomoc jako je zajišťování stravy, oblečení,
ubytování, lékařské péče a vzdělání atd. Máme nyní v péči 76 chlapců. Někteří z nich k nám byli po-
sláni z dětského centra pro výživu a péči, jiní pocházejí z rozpadlých rodin, nebo jsou podvyživené v
důsledku toho, že jejich rodiny nejsou schopny se o ně postarat.

Většina chlapců jsou katolíci a patří do diecéze Kandy, pár z nich však pochází i z jiné části země.
Mají určeny každodenní povinnosti. Většina dětí navštěvuje vládní školu, účastní se také katechetické-
ho a biblického vzdělání zajišťovaného kostelem Sv. Tomáše v Matale. Jednou týdně mají mši svatou
v naší kapli, a v pátek a neděli v kostele Sv. Tomáše. Všechny děti jsou členy Papežského misijního
díla dětí a účastní se jeho aktivit.

Rád bych využil  této příležitosti  a poděkoval všem podporovatelům za to,  že nám svými pří-
spěvky v roce 2017 pomohli udržet náš domov v provozu. S vděčností vzpomínáme také na dárce z
České republiky, kterým naši chlapci nejsou lhostejní. Chtěli bychom vás ujistit, že se za vás společně
s chlapci denně modlíme.

Přeji vám vše dobré.
S díky
Bratr J. Selvanayagam C.M.S.F., Ředitel domova sv. Františka 

Dopis ze Sýrie
Obdrželi jsme od Vás dar na náš projekt „křesťanská formace a misionářská výchova“. Ten před-

stavuje jen nástin našich misionářských aktivit.
Naše společnost, „Damašský plamen“, zajišťuje a financuje katechezi pro děti nemajetných země-

dělců a dětí z chudých předměstí Damašku.
Před občanskou válkou v Sýrii, jsme zajišťovali katechezi ve 12 obcích v Hauranu, v 17 obcích v

Djebel El Arabe, ve 4 obcích v Kalamounu, ve 4 obcích v Údolí křesťanů a ve 27 centech na předměs -
tích Damašku. Nyní je, díky válce, 20 z těchto center zavřených. Ale ostatní pokračují ve své misionář-
ské činnosti navzdory nebezpečí. Stojí za povšimnutí, že spousta rodin utekla z válečných území a
uchýlila se do předměstských částí Damašku, kde jsou naše centra přeplněná.

Naše práce je jenom jedním z článků v řetězu. Je prováděna skupinami katechetů, kteří se snaží
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pokrýt všechny možné ohledy křesťanské formace školních dětí, kteří ve školách mají jen minimální
nebo vůbec žádnou křesťanskou výchovu. V tomto směru zajišťujeme křesťanskou formaci pro 8 300
dětí a mladých lidí do 14 let, z nichž 1000 bude mít první svaté přijímání.

Přispíváme na dopravu misionářů i dětí a na katechetickou a biblickou literaturu. Při příležitosti
prvního svatého přijímání zajišťujeme těmto dětem společnou snídani a malý dáreček. Nesmíme zapo-
menout, že vzhledem k probíhající občanské válce a s ní související ekonomické krizi, se enormně
zvýšily veškeré životní náklady, tedy i naše výdaje vzrostly mnohonásobně, ale příjmy se v důsledku
toho drasticky propadly. Díky klesající kupní síle si již lidé nejsou schopni naše knihy koupit.

Mimoto nabízíme ještě humanitární pomoc dětem syrských uprchlíků na zajištění základních po-
třeb (mléko, rýže, cukr, léky a oblečení). V budoucnu bychom rádi tuto pomoc ještě rozšířili, protože
je velmi mnoho takto potřebných.

Na závěr této zprávy Vám jménem „Damašského plamene“ a jménem všech dětí, které přijímají v
rámci našeho projektu pomoc, srdečně děkujeme za Váš zájem, který věnujete našemu „Plameni“.

Prezident Plamene Maire nour Chaccour

(Zdroj: Radio Vaticana, missio.cz)

Oprava střechy kostela sv. Anny pokračuje

I v letošním roce pokračuje druhou etapou oprava krovu a střechy na kostele sv, Anny. Ve výbě -
rovém řízení zakázku získala firma Břetislav Kocián v celkové hodnotě díla 1 115 952,- Kč. Na této
částce se podílí 50% dotace z ministerstva kultury, 40%  telčská farnost jako vlastník a 10% příspěvek
města Telč. Z celkové částky 2 618 598,- Kč zbývá ve třetí etapě ještě proinvestovat 627 726,- Kč.

                                   M. Brychta – technik stav. investic

  Zpráva z jednoty Orla

Cross u rybníka Roštejn po šesté

Říjen jako každý rok začíná přespolním během
u rybníka Roštejn. Jednota Orel Telč zve běžce ja-
kéhokoli věku a běžeckých schopností. Nebojte se a
přijďte si zaběhat. Letošní ročník je opět zapsaný do

Orelské Běžecké Ligy, můžeme tedy čekat řadu kvalitních závodníků na startech jednotlivých katego-
rií. Nebude chybět ani Lidový běh, který je zaměřen hlavně na rekreační běžce, či štafeta rodin, kde ví -
tězí všechny běžící rodiny. Registrace do všech kategorií, štafety rodin i lidového běhu začíná v sobo-
tu 5. října od 9:00 v bufetu u rybníka Roštejn. On-line se můžete registrovat již nyní na www.orel-
telc.cz/rostejnske_strane.

Ochotnické divadlo má v Opatově na Moravě dlouholetou tradici. S různě dlouhými přestávkami
baví diváky už od roku 1879.  V současné sestavě a pod názvem ODO začíná soubor svou 9. sezónu. 

První představení bylo uvedeno v roce 2010. Jednalo se o známou a u mnoha ochotníků oblí-
benou hru Charleyova teta. Do repertoáru patří především konverzační komedie Marca Camolettiho.
Úspěch u diváků zaznamenala hra Klec bláznů z kabaretního prostředí, ale také zpracování děl kla -
sických autorů, jako jsou Molière nebo Oscar Wilde. 

Soubor ODO se svými “kusy” rád vyjíždí za hranice Opatova, účastnil se také několika přehlídek
amatérských divadel. Jak ale přiznávají jeho členové, nic se nevyrovná pocitu stát na podiu před opa-
tovským publikem.

Aktuálně ochotníci nacvičili komedii Když ty, tak já taky, ve které si dlouholetí manželé chtějí
vztah zpestřit neškodnou nevěrou. 
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Orel jednota Telč a Ochotnické divadlo ODO z Opatova 
si vás dovolují pozvat na divadelní komedii 

    Když ty, tak já taky
V sobotu 19. října 2019, v 19.00, v Orlovně Telč, Jihlavská 77

vstupné dobrovolné bude použito na opravy orlovny v Telči
bar otevřený od 19.00



Jak  se stát donátorem
Pokud chcete podporovat kněze a život v naší diecézi, zvolte si farnost a donátorský program. Po

registraci na webových stránkách donator.cz vám mailem zašleme dárcovské číslo, které použijete jako
variabilní symbol pro identifikaci darů.

Darovat převodem - trvalým nebo jednorázovým převodem na účet fondu číslo 99662222/0800.
Děkujeme

Z farní knihovny
 
Proměna farnosti – James Mallon
„My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Chceme hrát karty!“ Udeřila

pěstí  do stolu a všichni lidé v sále zmlkli… Tváře farníků vyjadřovaly
spravedlivé uznání,  že dotyčná řekla nahlas to,  co chtěli  říct  i  všichni
ostatní.

Když se rozkřiklo, že hodlám zabrat na pondělní večery farní sál, aby
se tu mohl konat evangelizační program zvaný kurzy Alfa, vyvolalo to ta-
kový poprask,  že  jsem musel  svolat  mimořádné zasedání farní rady.  A

místo abych od záměru ustoupil, stál jsem si jako novokněz umíněně za svým. Neměl jsem ani jinou
možnost. Bůh naší maličké farnosti během oněch prvních pokusů oslovit i ty, kdo do kostela nechodí,
nesmírně žehnal. Do roka k nám o pondělních večerech přicházelo víc než sto lidí, aby se seznámili s

nabídkou evangelia. Lidské životy se začaly proměňovat. Konflikt vzniklý kvůli hře v karty za to stál . 
 (zkráceně z úvodu „Dům z karet“)

Církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky,  potažmo misionáře, a vycházet s radostnou
zvěstí ke všem lidem. A to by mělo být někde vidět: v programech farností, ve finančních rozpočtech,
v personální politice. Kanadský kněz James Mallon nabízí řadu podnětů, jak dospět k tomu, aby se
farnosti začaly probouzet.

Kniha Proměna farnosti se stala záhy po vyjití bestsellerem, je překládána do mnoha jazyků a au-
tor je zván na semináře doma i v zahraničí.  

Lidskost není docela ztracena – Jan Hábl 
Kniha představuje nejstručnější možný výklad Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí

lidských. S člověkem a lidstvem něco evidentně není v pořádku. Na jednu stranu máme vynikající po-
tenciál, mnoho víme, mnoho umíme, mnoho můžeme, ale právě tato naše kapacita je pro nás největší
hrozbou. Všechno dobré, čím disponujeme, dokážeme zneužít. Jsme jediné bytosti, které mají potenci-
ál sebezničení.

Svatá Anežka – Příběh české princezny- Oldřich Selucký
Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny.

První čtení o Svaté Anežce pro školáky a předškoláky, jejich rodiče a prarodiče, napsal a namaloval
Oldřich Selucký.

Stolní kalendáře s katolickým kalendáriem na rok 2020 bude možné objednat a zakoupit ve druhé
polovině  měsíce října v neděli po mši svaté ve farní knihově. Přesný termín bude oznámen  v ne-
dělních ohláškách.

________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 20. 10. 2019
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz
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Poděkování
Chtěli  bychom touto cestou poděkovat  celé  farnosti  za
obrovskou podporu v našich nejtěžších chvílích. Všichni
jste  nám  byli  a  jste  rodinou,  kdy  jsme  pocítili  sílu
modlitby  a  přátelství.  Děkujeme  za  všechny modlitby,
zvláště  za  společné  růžence.  Děkujeme  za  všechny
nabídky  pomoci,  za  podané  ruce  a  objetí.  Děkujeme
Anežce  Tiché,  Radimovi  Tichému  a  sboru  Santini  za
nádherný  hudební  doprovod  při  zádušní  mši  svaté
v Kostelním  Vydří.  Děkujeme  všem  kněžím,

ministrantům, lektorům a ostatním, kdo se jakkoli podíleli na nezapomenutelném rozloučení
s Maruškou. Děkujeme všem,  že jste spolu s námi doprovodili  Marušku na poslední  cestě.
Také děkujeme za veškerou hmotnou podporu. 
Prožíváme hluboký smutek, o to víc si uvědomujeme bohatství v lidech kolem nás. 

Upřímné díky.
Štefanikovi a Salákovi

mailto:k.kamenik@post.cz
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