
Nejdražší rekreace

Pamatujete si, jaká byla nejdražší rekreace ve vašem životě. Někdo si možná vzpomene na
dovolenou v exotických krajinách. Jinému se třeba vybaví vytopený byt po návratu od nedalekého
rybníka. 

Ta nejdražší rekreace v našem životě je ovšem pro nás všechny společná. Její cena je opravdu
vysoká, všechny zásoby zlata na celém světě by nestačili k jejímu zaplacení. Tou nejdražší rekreací,
neboli znovustvořením, je obnova stvoření porušeného hříchem. Byla zaplacena krví Kristovou. Je
vrcholným vyznáním lásky Boha ke svému stvoření a především k člověku. Při každé mši svaté si
znovu  připomínáme, že jsme již od svého křtu účastníky této nejdražší rekreace v dějinách. 

Nezapomínejme na tuto radostnou skutečnost ani v čase dovolených. 
Požehnané prožití prázdnin a neustálou radost z vykoupení vám všem přeje 

                           o. Josef Maincl

Bohoslužby v červenci 2012

Ne  1. 7. 2012    7:30 sv. Jakub  
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Čt 5. 7. 2012   8:00 Matka Boží
18:30 sv. Jakub

So  7. 7. 2012 18:00 Matka Boží
Ne  8. 7. 2012    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 14. 7. 2012 18:00 Matka Boží
Ne 15. 7. 2012    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 21. 7. 2012 18:00 Matka Boží
Ne 22. 7. 2012    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 28. 7. 2012 18:00 Matka Boží

Ne 29. 7. 2012    7:30 sv. Jakub  
  9:00 sv. Jakub 
10:30 sv. Anna

Prosba

Prosíme farníky o květiny na výzdobu kostelů pro nedělní bohoslužby. Kdo by mohl z přebytků
své zahrádky přispět, může květiny donést ve čtvrtek nebo v pátek ráno na faru. Bližší informace u
pana Slámy, tel. 776553040

Naši svatí farníci - sv. Jakub starší

Další světec, kterého si připomeneme je patron naší farnosti sv. Jakub starší , dříve označován
také jako Větší. To, že je tomuto světci zasvěcen farní kostel není třeba připomínat. Vyobrazení
tohoto světce na hlavním oltáři je velmi nezvyklé, nachází se ve středu v  horní části oltáře a jeho
socha “trochu” zaniká v krásných řezbách v jeho okolí. Toto zmiňuje i děkan  P. A. Hrudička ve své
knížce Církevní památky města Telče z roku 1899 takto: ... Škoda jen, že hlavní figury svatých
poněkud divně pojaty jsou... .Tento oltář se pořídil v roce 1879 podle nákresů stavitele dómu
pražského Josefa Mocla, hlavně za finančního přispění rodiny hrabat Podstatských. Celkový náklad
na tento oltář činil 3000 zlatých.

A ze životopisu sv. Jakuba - byl synem
galilejského rybáře Zebedea a jeho manželky
Salome, jejíž tetou byla Panna Maria. Se
svým bratrem Janem byli Ježíšem povoláni
do apoštolského sboru. S ním byli se syny
M. Kleofášové natolik v blízkém příbuzen-
ském vztahu, že po tehdejším zvyku v
rodném kraji byli zváni Ježíšovými bratry. 

S Petrem byli Jakub Větší a Jan zváni
Ježíšem k významným událostem. Ať šlo o
vzkříšení dcery Jairovy, o událost Proměnění
na hoře Tábor nebo povolání do Ježíšovy
blízkosti v Getsemanské zahradě, kde se pak
z úzkosti potil krví. Šlo o důležitá svědectví
Kristova božství i lidství. Jakub nakonec
jako první z apoštolů podstoupil mučedni-
ckou smrt. Ježíš ho povolal hned po Petrovi
a jeho bratru Ondřejovi i s mladším bratrem
Janem, když na lodi společně se svým otcem
spravovali sítě. (viz Mt 14,18n) Byli totiž
rybáři a ve svém řemesle zřejmě i podnikate-
lé, neboť podle Mk 1,20 měli najaté pomoc-
níky. Své plány do budoucna odložili,
jakmile je Ježíš povolal. Podle evangelia oba
velkodušně opustili otce i loď a šli za ním.
Předpokládá se, že k odchodu došlo po
zázračném rybolovu. Jakub je v úryvcích
Písma častěji uváděn za Petrem hned na
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druhém místě a tím je zdůrazněna jeho důležitost. Petr, Jakub St. a Jan byli Ježíšem přednostně přibí-
ráni k důvěrným důležitým událostem. Ježíš je vzal sebou k zemřelé dceři Jairově, kterou vzkřísil jen
podáním ruky se slovy: "Děvče, pravím ti vstaň!" (Mk 5,41) Dále stejnou trojici apoštolů vzal Ježíš
na horu Tábor, kde se před nimi proměnil. Událost si také připomínáme samostatným svátkem
Proměnění Páně 6. srpna. Jakubova víra byla těmi událostmi velmi utvrzována a připravována i na to,
aby mohla snést pohled na smrtelný zápas Ježíše zbroceného krvavým potem v Getsemanské zahradě.
A pak později přijmout z lásky ke Kristu mučednickou smrt jako první z apoštolů. 

Apoštolé byli obyčejní lidé, bez výjimečných sklonů k dokonalosti. Do svého apoštolského
povolání museli po Kristově boku teprve dozrát za pomoci poznání a přijetí Boží vůle. Jakub St. s
Janem byli například pro svou vášnivější, unáhleně horlivou povahu, nazváni "Boanerges" ("synové
hromu"). Tuto povahu dosvědčuje jejich nápad svolat oheň s nebe na samařskou vesnici, v níž byli
odmítnuti, protože směřovali do Jeruzaléma (Lk 9,54). Mysleli, že za odmítnutí by měl hned následo-
vat trest. Ježíš je však proti násilí a tak místo souhlasu se Jakubovi dostalo výchovného pokárání. 

Matka Salome se v pomýlené představě o Kristově království jednou snažila přimlouvat za
Jakuba s Janem, s nimiž se obrátila na Ježíše, aby se v něm oběma dostalo předních míst po pravici a
po levici. Ježíš jim tehdy odpověděl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?" (Mt
20,22) Nevěděli ještě, že cesta na přední místa v Božím království vede dokonalým následováním
Krista obětujícího život z lásky a nelze je získat přemlouváním. Ta místa patří tomu, komu je Otec
připravil, avšak pití z kalicha (utrpení) Ježíš předpověděl i pro ně. Žádost těchto bratrů vedla k rozmr-
zelosti ostatních apoštolů a proto jim všem Ježíš vysvětlil, že to mezi nimi nemůže nikdy být jako u
panovníků nad národy a řekl: "kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo
chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale
aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé." (Mt 20,26-28) Z výchovného napomenutí, které
dostal Jakub, se máme poučit i my. 

Nakonec on, který chtěl mít místo v Božím království po boku Ježíšově, stal se prvním, který s
ním sdílel mučednickou smrt. Předtím, po seslání Ducha svatého, se podílel na budování první
křesťanské obce v Jeruzalémě, za kterou cítil spolu s Petrem odpovědnost a v níž měl i velkou autori-
tu. 

Podle jedné pozdější tradice, sahající nejméně k Isidorovi ze Sevilly, Jakub hlásal evangelium
ve Španělsku, které bylo důležitým regionem římské říše. Legenda se zmiňuje také o tom, že na
jaspisovém sloupu měl v Zaragoze zjevení Panny Marie. Různá vyobrazení ho představují jako
putujícího apoštola s holí. O jeho legendárních cestách však není spolehlivých pramenů. 

Jiná tradice uvádí, že jeho hlavním působištěm byl Jeruzalém a Samařsko. Podle ní se Španěl-
sko stalo až domovem jeho ostatků. Naprosto spolehlivé je, že byl v Jeruzalémě uvězněn a popraven
mečem v letech 43-44 z nařízení palestinského vládce Heroda Agripy I., vnuka neblaze známého
Heroda Velikého. Jakubovu popravu uvádí Skutky apoštolské 12,2 a hodnověrná zpráva o ní je i od
dějepisce Eusébia ve spisech Klementa Alexandrijského. 

Jakub přijal násilí Heroda bez vzpoury a z lásky ke Kristu svůj život obětoval na svědectví
pravdy, kterou zvěstoval. Tak sdílel s Ježíšem pití hořkého kalicha, podle předpovědi. 

V souvislosti s jeho popravou je také zmiňován farizeus Josiáš, který, při Jakubově zatýkání za
pomoci uplacené lůzy, mu prý hodil kolem krku provaz. Na Jakubově statečné cestě k popravě,
kterou šel toužebně vstříc Pánu, se Josiáš obrátil pod vlivem zázraku, k němuž došlo při apoštolových
slovech. Cestou u jednoho domu Jakub ve jménu Ježíše Krista uzdravil sedícího muže, který pro
onemocnění dnou nemohl chodit. Na popravišti prosil Josiáš za odpuštění a vyznal víru v Krista.
Dostal od Jakuba políbení pokoje a pak pozemskou pouť obou ukončil katův meč. 

První umučený apoštol byl zprvu pohřben v Jeruzalémě. Odtud byly jeho ostatky prý za císaře
Justiniána I. přemístěny do palestinského kláštera Raithu. Někde je uváděno, že jde o Sinaj a dobu
kolem roku 70. Najde se i legenda, podle které Jakubovy ostatky přenesli andělé do paláce pohanky
Lupy, která se ve Španělsku stala křesťankou. Kolem místa hrobu v jejím paláci byl později vystavěn
chrám a město Santiago de Compostella. 

Pravděpodobnější je podání, o němž píše Fr. Ekret, týkající se přenesení Jakubových ostatků do
Španělska třemi mnichy. Ti se k tomu rozhodli v době, kdy strážci kláštera, ustanovení z potomků
otroků, odpadli k mohamedánské víře. K přenesení snad tedy došlo na ochranu před mohamedány.
Nejprve byla za místo zvolena Zaragoza, ale ta byla v roce 714 dobyta. Na ochranu před Maury prý
ostatky byly přeneseny k Irii Flavii v Galicii, kde na čas upadly v zapomenutí a teprve za krále
Alfonse Cudného (791-842) byly v tamní mramorové hrobce roku 813 objeveny biskupem Teodomi-
rem z Irie. Údajně jako první si mimořádného hrobu všiml poustevník Pelayo, přičítaje to třpytu
hvězd. Když král Alfons nad hrobem vystavěl ke cti sv. Jakuba v roce 816 chrám, přeložil k němu
biskup své sídlo a zároveň. začalo kolem vyrůstat město Santiago de Compostella. 

O Jakubův hrob v Compostelle zprvu pečovali benediktíni, ale po nájezdu Maurů roku 997 byl
původní chrám zničen. Král Alfons III. zvaný Veliký či asturský dal nad hrobem apoštola vystavět v
letech 1075-1150 trojlodní katedrálu s půdorysem latinského kříže. Mezi její architektonicky nejvý-
znamnější části patří z jižní strany portál zlatníků a portál Slávy, tvořící hlavní průčelí katedrály.
Ostatky sv. Jakuba byly uloženy do stříbrné rakve v chrámové kryptě. 

Jeho svátek na 25.červenec stanovil papež Kallist II. s tím, že pokud padne na neděli, zahajuje v
Compostelle svatý Jakubův rok. 

Papež Alexander III. udělil Santiagu de Compostella titul Svaté město (jako má Jeruzalém a
Řím) i odpustková privilegia. 

Místo Jakubova hrobu je stále předmětem velké úcty a cílem četných poutí z Evropy i z celého
světa. 

Papež Benedikt XVI. ve své homilii k tomuto světci prohlásil, že se od něj "můžeme naučit
mnoha věcem: pohotovosti přijmout povolání Pána, i když vyžaduje, abychom opustili "loď" svých
lidských jistot - nadšení následovat ho po cestách, které on vytyčí za hranice jakékoliv naší domýšli-
vosti i ochotě vydávat mu svědectví s odvahou, je-li nutné až k nejvyšší oběti života." 

Do pražské katedrály sv. Víta se v roce 1212 dostaly zub a další dvě částky z ostatků svatého
Jakuba.

Slavatovské výročí

Letošní letopočet přináší hned několik kulatých výročí událostí z dějin českého šlechtického
rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka. Ti byli v letech 1602 až 1762 majiteli telčského panství.
Výročí 360. let od smrti Viléma Slavaty (19.1.1652) jsme již v TL připomněli. 22. července uplyne
300 roků od smrti Karla Felixe, posledního potomka rodu. Toho nám mezi Telčí a Vanovem připo-
míná kaple sv. Karla příběhem z jeho mládí, který se vypráví  po generace. Program, zaměřený na
osobnost tohoto šlechtice, řeholníka a  významného muže tehdejší Evropy, proběhne v červenci
zčásti i v Telči. TL to potvrdil převor Konventu karmelitánů v Praze - Liboci P. Gorazd P. Cetkov-
ský: "V pátek 13. července bude v 18,30 mši sv. v kostele Jména Ježíš celebrovat P. Pavel Pola, z  
řádu bosých karmelitánů, jehož byl  P. Karel Felix členem, a po ní proběhne ve farním sále přednáška
o životě Karla Slavaty, kterou přednese známý historik P. Jindřich Z. Charouz. Následujícího dne, v
sobotu 14. července v 16 hodin zveme všechny zájemce  k pěší pouti z Lipek ke kapli sv. Karla mezi
Telčí a Vanovem. Zakončíme ji tam v 18 hodin mší sv."

Další část programu se odehraje v sobotu 14.7. dopoledne v Jindřichově Hradci. V neděli 22.
července bude pak o hlavní pouti v Kostelním Vydří  za P. Karla Felixe obětována mše sv. v 8 hodin.
Sehrál totiž důležitou roli při vzniku tohoto poutního místa Panny Marie Karmelské. 

převzato TL 07/2012 /z/
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Program akcí k připomenutí 
300. výročí úmrtí Karla Felixe Slavaty

významné osobnosti spjaté s naším regionem 
vlivného muže Evropy své doby, osobního přítele císaře Leopolda I. 

bosého karmelitána, spoluzakladatele poutního místa v Kostelním Vydří

pátek 13. 7. 2012  Telč
- 18:30 mše sv. v kostele Jm. Ježíš ( p. Pavel Pola, bosý karmelitán ze Slaného)
- následuje přednáška o životě P. Karla Felixe Slavaty ve farním sále ( P. Jindřich Charouz.

premonstrát ze Želiva)

sobota 14. 7. 2012  Jindřichův Hradec
- 10:00 prohlídka Státního zámku v Jindřichově Hradci (Tomáš Krajník)
- 11:00 výstava k osobnosti Karla Felixe Slavaty v zámeckém archivu ( průvodní slovo vedoucí

archivu Stan. Nováková)
Telč a Vanov
- 16:00 pěší putování ke kapli sv. Karla (sraz na kraji Lipek za odbočkou ze Slavatovské ulice)
- 18:00 mše sv. v kapli sv. Karla u Vanova

nedělě 22.7. 2012  Kostelní Vydří (velká pouť)
- 8:00 mše sv. obětovaná za P. Karla Felixe Slavatu a celou rodinu Karmelu (P. Gorazd Cetkov-

ský, O.Carm.)

Trochu z historie Slavatů 
Vilém Slavata proslul svou krutostí vůči

poddaným - kališníkům, i proto byl při
pražské defenestraci 1618 vyhozen z okna.
Jeho syn Jáchym Oldřich a vnuk Ferdinand
Vilém Slavata byli stejně tvrdými pány jako
on. Pouze poslední z rodu, Jan Karel Jáchym,
napravil špatnou pověst Slavatů. Skonal jako
prostý mnich v Římě v roce 1712. Jmění
Slavatů se pak dostalo do rukou Podstatských
- Lichtenštejnů. V jejich držení byl telčský
zámek až do roku 1945, kdy jej zabavil stát. 

Počátkem listopadu 1662 měl Jan Karel
Jáchym (nejmladší z rodu Slavatů) vstoupit v
posvátný svazek manželský s Klárou Terezií
Atemsovou z Krasonic. Již v říjnu nastaly na
telčském zámku horlivé přípravy na svatební
hostinu. A jelikož mezi pokrmy nesměla
chybět oblíbená zvěřina, kterou bylo nutné s
dostatečným odstupem do soudků naložit,
vypravil se hrabě Karel,vášnivý lovec, na
hon.
Když pochmurného 13. října vyrážel se svou
družinou do telčských lesů, neměl tušení, co
mu osud nachystal. Během pronásledování

jelena propadli všichni lovecké vášni a Karel si ani nevšiml, že ztrácí svou družinu z dohledu i z
doslechu.

Vtom jeho kůň klopýtl, neboť jednou nohou se prošlápl do jámy, pasti na vlky, zakrytou
chvojím. Kůň odskočil, ale Karel zavrávoral v sedle a než se stačil vzpamatovat, už se řítil do pasti.
Když se po pádu probral z otřesu, zjistil, že je sám uprostřed hluboké hvozdu - v jámě, z níž se sám
nedostane. Darmo se pokoušel volat o pomoc. Schylovalo se k večeru a záhy tma pohltila les.
Hrozivé vytí vlků a skřeky noční zvěře jitřily jeho zoufalé obavy. Upnul se tedy k modlitbám. Prosil
boha o záchranu a sliboval, že se zřekne všech světských radovánek a vydá se řeholní cestou. Celou
noc probděl Karel v modlitbách a sotva se nad hvozdem rozbřesklo, počal volat o pomoc. Snad Bůh
vyslyšel jeho modlitby a vyslal do lesa na dřevo sedláky z nedalekého Vanova a ti zaslechli Karlovo
zoufalé volání. Hraběte z jámy vytáhli a dopravili poraněného na zámek - a zrovna ve chvíli, kdy
lovecká družina chtěla vyrazit do lesů hraběte hledat. I radostně jej vítali a vyprávěli mu, že jej marně
hledali a když padla noční tma, museli se vrátit, aby sami nezabloudili.

Zanedlouho však radostnou událost vystřídaly chmury, anžto Karel si umínil, že splní slib daný
bohu, což zarmoutilo nevěstu. Karel byl neoblomný a nic nemohlo změnit jeho odhodlání stát se
mnichem. Vstoupil do řádu bosých karmelitánů a přijal jméno Karel Felix a sancta Theresia. Vděk za
svou záchranu se rozhodl projevit bohulibým skutkem a nechal nad vlčí jámou postavit kapli svatého
Karla Boromejského. Ani sedláci nepřišli zkrátka, Karel je odměnil dvěmi sty zlatých a vykoupením
z roboty. Nejen nevěstě ale zbyly oči pro pláč. Karlovo rozhodnutí pro řeholní život znamenalo i
vymření rodu Slavatů po meči, neboť ani jeho bratr Leopold neměl dědice. Po té, co jeho bratr zemřel
roku 1691, odmítl Karel - poslední z rodu převzít jeho jmění a 1692 se dokonce zřekl veškerého
majetku a skonal jako prostý mnich v Římě o dvacet let později.

                            Hana Formanová, (převzato)

Zpráva z jednoty Orla

Mužský florbalový tým Orla Telč uzavřel měsíc květen v
sobotu 27. 5. turnajem ve Skutči nedaleko Chrudimi. Výsledky
jednotlivých zápasů Telče jsou:

Orel Telč : Bosch Jihlava 3 : 1
Orel Telč : Faktor Strachu Kutná Hora 1 : 3
Orel Telč : Sokol Předměřice 1 : 1
Orel Telč : Vikingové Hradec Králové 1 : 0
Orel Telč : FBC Skuteč 0 : 0
Po dvou výhrách, dvou remízách a jedné prohře jsme obsadili slušné bronzové místo. Ještě větší

radost si odnesl náš Ondřej Zahradníček, který byl vyhlášen brankářem turnaje. Nejlepšího střelce z
Telčanů si vystřílel Zdeněk Kubát.

O týden později se starší žáci vypravili na florbalový turnaj Memoriál Vojtěcha Koreše do
Kněžic. Našim hráčům se podařilo zvítězit pouze v prvním zápase, kdy porazili 1:4 Kněžice. Pak už
následovaly pouze prohry 3:12 s týmem Black Horse, 1:4 s Měřínem a závěrečný výprask 3:11 s
Okříškami. Po těchto výkonech jsme ještě rádi brali 4 místo.

Perlou tohoto měsíce je účast Orla Telč na Mistrovství ČR smíšených týmů ve florbale, který se
konal 9. června v Nové Cerekvi. Specialitou tohoto turnaje je, že po celou dobu hry musí být na hřišti
2 holky a dva kluci. Tým Orla Telč zde obsadil bronzové místo, mezi osmi zúčastněnými týmy.

Nejmladší florbalisté zakončili sezónu v pondělí 18. 6. vzájemným utkáním, které skončilo
vítězstvím týmu složeného z bratrů Dvořákových. Následoval ještě přebor ve florbalových dovednos-
tech složený ze slalomu, střelby na branku a nájezdů. První místo obsadil Habermann Matyáš, druhé
Dvořák Lukáš a třetí Dvořák Tomáš.

Přesně o týden později v pondělí 25. 6. uspořádali florbalový turnaj na zakončení sezóny také
starší žáci. Zúčastnili se čtyři tříčlenná družstva. Post nejlepšího brankáře vybojoval Kadlec Vojtěch.
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Z farní knihovny

Nová kniha Martina Leschingera Zázrak v Praze
Příběh, ve kterém se odpočítává čas, protože se hraje o životní jistoty

hlavního hrdiny, je sondou do žhavé české současnosti. Šéfredaktor známého
deníku Hlas dne dostává na vybranou: buď do měsíce zastaví klesající prodej
novin nebo se bude muset ze svého místa poroučet. Jan “Hans” Novotný volí
pro záchranu sdělovacího prostředku netradiční strategii. Odklon od bulvární

podbízivosti a účelovosti informací. Od vedení mediálního koncernu dostává měsíční mandát k
žurnalistice prosté jakýchkoliv tlaků a zásahů (politických nebo obchodních). Hlavní hrdina netuší,
jak těžký úkol na sebe bere. Na jeho tíhu ho upozorňuje nový spojenec, kterého nečekaně potkává
během běžné pracovní cesty z Jungmannova náměstí na Pražský Hrad. Jmenuje se … Pražské
Jezulátko. Hans si uvědomuje, že Božské Dítě z Malé Strany není pouhou barokní voskovou ikonou
lákající do Prahy miliony turistů, ale že má co říct i nám Čechům. Ačkoliv za svých padesát let života
nevyhledával cokoliv náboženského, najednou zjišťuje, že má s Pražským Jezulátkem na spoustu věcí
stejný názor...

MUDr. Marie Svatošová - "Co od nás nemocní potřebují?"
Iniciátorka a propagátorka hospicového hnutí v ČR, MUDr. Marie Svatošová, je “bestsellerist-

kou” Karmelitánského nakladatelství. Mnozí znají její knihy: O naději, Náhody a náhodičky, Hospice
a umění doprovázet, Tykadlem víry, Normální je věřit, Něco nad námi musí být, Kmotra po e-mailu
nebo sepsané duchovní poselství pátera Ladislava Kubíčka v knížkách: Až k prolití krve a Oslovuji?,
Zapaluji?, Přitahuji?

Nejnovější kniha “Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?” je určena široké veřej-
nosti. Autorka o ní říká: “Chci zkušenosti posbírané v průběhu své profesní dráhy předat všem –
zdravotníkům i nezdravotníkům, věřícím i nevěřícím, protože každý se s velkou pravděpodobností
jednoho dne octne v roli osoby doprovázející vážně nemocného. Pak mu moje zkušenosti s diagnosti-
kou a uspokojováním duchovních potřeb přijdou vhod. O nich se u nás málo přemýšlí, málo hovoří i
málo píše. V této oblasti jsou dezorientováni mnozí zdravotníci, ale v důsledku dlouhodobé ateistické
výchovy je zmatená a mnoha předsudky zatížená i velká část české populace. Nečekejme v knize
žádnou velkou vědu. Naši nemocní a umírající na ni nejsou zvědaví. O to víc si uvědomují svoji
největší duchovní potřebu – máme ji všichni bez rozdílu – je to potřeba milovat a být milován”.

Roucho
Román Roucho se odehrává v době říše římské za císařů Tiberia a Caliguly, tj. v první polovině

1. století po Kristu. Líčí neobvyklou životní cestu hlavního hrdiny, římského patricije Marcella:
Zúčastnil se hostiny na císařském dvoře, kde opilého následníka trůnu hosté oslavovali jako boha. To
přišlo Marcellovi k smíchu. Za trest byl proto poslán do nehostinné Gazy v Palestině a ustanoven
velitelem tamní římské posádky. Znamenalo to pro něj odloučení od jeho milé dívky Diany i od
rodičů, doprovázet ho směl jen věrný otrok Demetrius. Mezi povinnosti posádky římské pevnosti v
Gaze patřilo udržovat v Jeruzalémě klid o velikonočních svátcích. Marcellově setnině navíc připadl
úkol skutečně “historický” – ukřižovat Ježíše Krista. Tak se k němu, do jeho vlastnictví dostalo
Kristovo roucho. Nebyl to ovšem pouhý kus látky. Brzy se ukázalo, že na toho, kdo se ho dotkne
nebo se do něj obleče, mocně působí. Roucho začíná tedy v Marcellově životě zaujímat čím dál tím
důležitější místo, až dramaticky změní celý jeho život…

Roucho (poprvé vydáno v roce 1942) může někomu vzdáleně připomínat slavný Sienkiewiczův
román Quo vadis? V anglicky mluvících zemích se ho ve 20. století prodalo přes tři miliony výtisků,

přeloženo bylo také do mnoha jazyků. Za druhé světové války ho v nacistických zajateckých
táborech rozšiřovala křesťanská organizace YMCA.

POZVÁNKA NA 5. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE A NA 9. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
Žďár nad Sázavou, 14.–19. srpna 2012

Milí mladí přátelé,
s mnohými z vás jsem se setkal na Diecézním setkání mládeže v brněnské katedrále před

Květnou nedělí a dnes píšu nejen vám, ale i ostatním, kteří třeba do Brna nemohli přijet, abych vás
pozval na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat od 14. do 19. srpna letošního roku právě v
brněnské diecézi, a to ve Žďáru nad Sázavou. Byla by škoda, kdybyste tuto šanci promarnili. Ve
Žďáru nad Sázavou bude možnost setkat se s druhými, v tichu přemýšlet o slovech evangelia a
zakusit Ježíšovu blízkost.

Milé sestry, milí bratři,
na setkání mládeže do Žďáru zvu i vás ostatní: rodiče, prarodiče a rodiny s dětmi, a to přede-

vším na sobotu 18. srpna, kdy bude v rámci setkání mládeže probíhat naše tradiční, letos již IX.
diecézní pouť rodin. Svou přítomností povzbudíte mladé, aby neměli strach z rozhodnutí přijmout
svátost manželství a aby byli ochotni věnovat svou životní energii přijetí a výchově svých dětí a
vytvářet jim láskyplné rodinné prostředí.

A všechny vás prosím o modlitbu, aby byla žďárská setkání požehnaná. A jestli můžete,
podpořte je nejen modlitbou, ale i finančně například prostřednictvím sbírky Magnetka na Žďár.

Kéž se letošní setkání stane svědectvím, že křesťanství je živé a nabízí šance pro život.
Těším se na srpnové setkání s vámi a ze srdce vám žehnám.

Váš biskup Vojtěch

Z matriky:
V měsíci květnu a červnu byli pokřtěni:
Marek Kremlička
Sára Vodičková
Gábina Barbora Matoušková

           V měsíci květnu a červnu byli oddáni:
            Josef Nosek a Andrea Plšková

V měsíci květnu a červnu nás předešli na věčnost:
Vlastimil Čermák
Marta Kardynálová
_________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 17. 8. 2012
Neprodejné,  pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@quick.cz
www.farnost-telc.cz
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