
Věřím ve společenství svatých

O tomto společenství se dočteme v Katechismu katolické
církve především následující důležité poznatky:

Církev je společenství svatých: Tento výraz označuje na
prvním místě svaté věci [sancta] a především eucharistii, která
představuje a působí jednotu věřících, kteří tvoří jedno tělo v
Kristu. Tento výraz také označuje společenství svatých osob
[sancti] v Kristu, který “zemřel za všechny”, takže co každý koná
nebo trpí v Kristu a pro Krista, prospívá všem.

Věříme ve společenství všech věřících v Krista, těch, kteří
putují po této zemi, i zesnulých, kteří procházejí vlastním očiště-
ním, i blažených v nebi. Ti všichni tvoří jedinou církev. A
věříme, že v tomto společenství je nám nápomocná milosrdná

láska Boha a jeho svatých, kteří stále ochotně slyší naše modlitby. 
Společenství svatých je tedy na prvním místě společenstvím s Kristem a v Kristu. On sám je

středem tohoto společenství, dává mu život a růst. Do tohoto společenství patří především ti kdo
dosáhli plného společenství s Kristem a jejich duše a v případě Matky Boží Panny Marie také tělo,
očekávají ve slávě nebe slavné vzkříšení.

Patří sem i ti kdo dosud nemohou plně zakoušet slávu nebe a jejich duše se po smrti teprve
připravují na plné společenství s Bohem. Tomuto stavu duše, ve kterém Bůh ve své nekonečné lásce
zdokonaluje duše zemřelých říkáme očistec. Do společenství svatých patří také ti kdo na této zemi
poctivě hledají Boha a jeho království.

Děkujme často a rádi za to že i my smíme patřit do tohoto společenství.
Děkuji ti dobrý Bože, že jsi mě přijal do společenství svých svatých. Dávej mi svou sílu, abych

v tomto společenství vytrvale rostl ke tvé slávě a své spáse. Nedopusť, abych toto společenství pošpi-
nil hříchem. Uzdravuj a posiluj mě svými svátostmi a dej mi dojít cíle života který je v dokonalém
společenství s tebou. Amen.

o. Josef Maincl

Bohoslužby v v říjnu 2013

So 5. 10. 2013 18:00 Matka Boží
Ne 6. 10. 2013    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 12. 10. 2013 18:00 Matka Boží

Ne 13. 10. 2013    7:30 sv. Jakub
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

 So 19. 10. 2013 18:00 Matka Boží
Ne 20. 10. 2013    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 26. 10. 2013 18:00 Matka Boží
Ne 27. 10. 2013    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a
neměli jste zatím na to  čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní
začíst společně s ostatními čtenáři Bible v naší diecézi.

Rozpis četby jsme připravili na základě návodu pod názvem
Světlem pro mé nohy je tvé slovo – Jak přečíst celou Bibli během
jednoho roku pražského biblisty Angela Scarana S.S.L. Th.D. (s laska-
vým svolením Nakladatelství Paulínky). Vybíráme několik myšlenek
z úvodu knihy: 

Proč vůbec chtít nějaký plán čtení Písma? Bibli lze samozřejmě
číst různými způsoby – a ideální je ta metoda, která mě nejvíce oboha-

cuje. Určit si k četbě pravidelný čas je dobré předsevzetí, zkušenost však ukazuje, že je velmi těžké
nalézt způsob, jak přečíst celou Bibli a jak v tomto úmyslu vytrvat. Výhoda plánu spočívá právě
v tom, že nás donutí k věrnosti a k vytrvalosti. Lépe řečeno – je to dobrá pomůcka, která může
motivovat k soustavné četbě Písma dotažené až do konce, k četbě Písma vedené nikoli náhodou a
namátkou, ale podle určitých hledisek, umožňujících plastičtější a ucelenější pohled na biblické
poselství. Plán usnadní přečíst celou Bibli, a to včetně deuterokanonických knih. Plán četby jsem
chtěl uspořádat s ohledem na tato hlediska: hledisko chronologické, exegetické a pastorační.

Starozákonní čtení střídá četba z Nového zákona, v jehož světle se díváme na Starý zákon. Tak
např. Genesis střídá Evangelium podle sv. Marka, které tvoří jádro a počátek novozákonní zvěsti.
Následuje list Židům, který nám očima Nového zákona přibližuje význam starozákonních liturgi-
ckých pravidel – obsažených v Levitiku. Skutky apoštolů předkládají dějiny lidu novozákonního,
navazující ovšem na dějiny lidu starozákonního. List Galaťanům ukazuje základ křesťanského života
– víru. Z ní pak mají plynout skutky, jak podtrhuje následující Deuteronomium.

Rozpis se snaží nabídnout rozmanitost, která by narušila dlouhé pasáže knih historických.
A proto jsou starozákonní knihy prokládány novozákonními spisy, po částech se čtou knihy mudro-
slovné a žalmy, opět střídány novozákonními spisy a proroky.

Z praktických důvodů je každý sedmý den četby vyhrazen času na reflexi a rovněž na závěr
každého měsíce je ponecháno několik dnů volna. Ať už k hlubšímu zamyšlení nad dosud přečteným
anebo třeba k dohnání skluzu, který by jinak mohl odradit od dalšího čtení.

Přáním autora a cílem tohoto plánu je, aby se Boží slovo stalo opravdu naším každodenním
pokrmem. (Srov. Angelo Scarano: Světlem pro mé nohy je tvé slovo – Jak přečíst celou Bibli během
jednoho roku)

Prakticky si můžete vybrat z několika možností jak číst:
1/  Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se každý den ráno objeví daný biblický úryvek

pro příslušný den (podle ČEP - Český ekumenický překlad). U textů Nového zákona si můžete
poslechnout četbu biblického textu v dramatizaci předních českých umělců. Publikováno s laskavým
svolením České biblické společnosti.
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2/ Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se najdete ke stažení rozpis četby celé Bible
během dvou let ve dvou variantách: 

a) rozpis četby na každý den – s volnými nedělemi a posledními dny v měsíci na doplnění
nepřečteného;

b) souhrn četby na příslušný měsíc – s možností číst libovolně během daného měsíce.
Můžete číst z vlastní Bible libovolný překlad Písma: ČEP (obsahuje úvodní poznámky k příslušné
knize), Jeruzalémskou Bibli (obsahuje podrobnější poznámky a vysvětlivky) nebo jiné překlady.
Zkratky biblických knih jsou uváděny podle ČEP.

3/ Na webových stránkách www.vezmiacti.cz najdete Návod na vložení rozpisu čtení do
kalenáře MSOutlook

4/  Denně vám emailem můžeme zasílat odkaz na text k přečtení.

Přípravou na souvislé čtení Písma svatého mohou být publikace (některé jsou zdarma dostupné i na
internetu):

Dei verbum – konstituce II. vatikánského koncilu O Božím zjevení:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_1965111
8_dei-verbum_cs.html);

Mnoho hlasů jedna víra – Felix Porsch, vydal Zvon - uvedení do Nového zákona;
Úvod do Písma sv. St. Zákona – Dominik Duka, ke stažení:

http://www.krystal.op.cz/dalsi-on-line-knihy.
Slavnostní zahájení společné četby Písma svatého bude v neděli 6. října 2013 při nedělních

bohoslužbách ve farnostech s požehnáním pro ty, kteří se rozhodli Bibli přečíst. Návrh žehnání čtená-
řům Bible najdete www.vezmiacti.cz.

Ve všech těchto možnostech četby jste stále v tichém silném spojení s dalšími čtenáři, který ten
den čtou stejné čtení jako vy a to dává vnitřní podporu – nejsem v tom sám. Můžeme se vzájemně
podporovat vzájemnou vytrvalostí i modlitbou. I v případě, že se na nějaký čas zastavím na místě, dá
se později k biblickým poutníkům opět přidat a podle vlastní libosti dohnat, co zameškám.

Ať už to bude jakkoli, určitě si mohu z četby Bible odnést moudrost a sílu pro každý den.
Stejně jako z vytrvalé účasti na eucharistickém tajemství vzrůstá život církve, tak smíme doufat

v nový podnět pro duchovní život ze zvýšené úcty k Božímu slovu, které “trvá na věky“ (Dei
Verbum, 26).

Křesťanův politický postoj

Vybízím, ať se konají modlitby za všecky, kdo mají moc,  abychom mohli vést život pokojný a
klidný, a aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. (srov. 1 Tim 2,1-8)

Křesťanství přežilo nejroztodivnější politické systémy
Křesťanská víra přežila již dva tisíce let v nejrůznějších politických, sociálních a ekonomických

systémech. I dnes jsou křesťané lidmi orientovanými jak “pravicově”, tak “levicově”, ale i lidmi
politicky nevyhraněnými. Křesťané jsou zastoupeni ve všech vrstvách společnosti: na univerzitách,
ale i v pralesech, jsou to králové a prezidenti, ale i lidé ze slumů... Za dva tisíce let prošli
nejrůznějšími režimy. V mnohých byli pronásledováni. Vždy byli ale spolutvůrci společnosti. Někdy
ale bohužel propadli pokušení moci a snažili se druhým svůj pohled diktovat. Když totiž křesťané
začali spoléhat jen na svou moc a sílu, začalo křesťanství upadat. Naopak rozkvétalo a přinášelo
užitek vždy, když se nespoléhalo samo na sebe, ale obracelo se k Bohu. Křesťané tedy mají s
politickými postoji své kontinuální dvoutisícileté zkušenosti...

Jak se mají křesťané stavět k politice a jak se do ní mají zapojovat?
Konkrétní otázka tedy zní: “Jak se dnes křesťané mají v politice orientovat a jak se k ní mají

stavět?” Částečnou odpovědí by mohl být životní osud jednoho z prvních křesťanů: apoštola Pavla.
Pavel, původním jménem Šavel byl původně člověkem, který krutě pronásledoval nově vznikající

církev v Jeruzalémě. Byl dokonce přítomen první veřejné popravě – ukamenování jáhna Štěpána (Sk
7,54-60). A možná že právě tato událost, která mnohé křesťany naplnila smutkem, byla pro Pavlovu
budoucnost rozhodující. Štěpán totiž těsně před svou krutou smrtí všem aktérům popravy odpustil a
modlil se za ně. Tedy neproklínal je, neurážel je, nenadával jim a nezoufal si. Dělal ale pravý opak ve
smyslu Kristových slov: “žehnejte a neproklínejte” a “modlete se za své nepřátele”… Odpuštění je
prostředkem, který osvobozuje z pout nenávisti a zášti. A tak se možná právě Pavel, i díky
odsouzencově postoji mohl stát tím, který nejenže křesťanství již nadále nepronásledoval, ale stal se
jedním z jeho největších šiřitelů v dějinách.

Možná právě v této události je tedy výzva i pro nás tváří v tvář bezmoci vůči politické situaci v
naší zemi: nenadávat, neurážet, neodsuzovat a nezlořečit. Ale trvale ve svém srdci odpouštět, žehnat,
přimlouvat se a být citlivými na Boží volání, kam Bůh volá právě nás, kde je naše místo a poslání.
Nemusíme hned předpokládat, že se z našich politiků stanou apoštolové, ale zcela jistě se něco
pohne. Minimálně v nás samých. A to není málo. Protože neexistují “malé role” v životě. Lékem na
stav společnosti totiž nejsou “velcí lidé”, ale velký zástup lidí “malých”, kteří přijímají své vlastní
povolání, své poslání a kteří jsou každý na své úrovni, na svém místě.

Křesťanův politický postoj by se dal shrnout do těchto bodů:
• Odpouštět (i těm, kdo společnosti škodí), ale zastávat se pravdy, práva a spravedlnosti 
• Žehnat a vytrvale se přimlouvat i za nepřátele (nenadávat a neproklínat) 
• Být ve spojení s Kristem, který dává sílu 
• Přijmout své vlastní poslání a svou vlastní (i malou) roli v rodině, společnosti, církvi,

politice…
Modleme se za naše politiky
Každá modlitba může mít nejrůznější formy. Tak i modlitba za politiky naší země. Níže

nabízíme jednu možnou formulovanou modlitbu (zpracovanou podle Českého misálu). Pokud
můžete, zapojte se nyní do proudu lidí, kteří ji přednášejí před Boží tvář:

Všemohoucí, věčný Bože,
lidská srdce i životy nás všech jsou ve tvých rukou;

veď všechny, kdo jsou odpovědni za naši společnost a stát,
aby hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva,

aby prosazovali spravedlnost a mír
a usilovali o rozvoj naší vlasti.

Prosíme o to skrze Ježíše Krista. Amen 

Předvolební dopisy Ježíškovi  - Aleš Opatrný

Řada politických hesel připomíná prostoduché dopisy Ježíškovi
Ačkoliv se tu a tam už teď v září objevují v obchodech reklamy na motivy Vánoc, máme před

očima jejich mnohem silnější připomínání v souvislosti s předčasnými volbami. Řada politických
stran a uskupení svými hesly na svých letácích, plakátech, billboardech či na internetu připomíná
prostoduché malé děti, které píší Ježíškovi.

Namísto vysněného nejchytřejšího mobilu: teplé ponožky
Některé děti by chtěly značkovou bundu, nejlepší chytrý mobil, případně cestu kolem světa,

(dříve: brusle, lyže, oblečení z Tuzexu) . No a za starých časů by dostaly teplé ponožky, pletené
rukavice, případně nový soubor pastelek, který do školy potřebují. Dnes by možná dostaly něco
zlevněného z tržišť, co si sice nepřejí, ale co prostě potřebují. Mnohá vábení politiků totiž vyjadřují
to, co by si mnozí přáli, ale na co nejsou prostředky nebo lidé nebo globální ekonomická situace,
která se nás týká v dobrém i ve zlém, ať chceme nebo nechceme.
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Lehce se propaguje něco, co lidé chtějí slyšet
Dětem jejich psaní Ježíškovi přejme. Ale pokud jde o “dopisy Ježíškovi” politiků, tedy o

“reklamy” ve volební kampani, buďme věcně střízliví. To, že někdo něco chce, ba přímo píše, že o to
bude bojovat, nejenže neznamená, že i po volbách u tohoto bohulibého přesvědčení setrvá. Ale může
to znamenat a často znamená, že propaguje něco, o čem ví, že to lidé chtějí slyšet, ale co není v jeho
silách a v reálných možnostech tohoto národa zajistit. Že prostě lže. Jistě, nelžou všichni politici. Ale
o některých můžeme vědět (pokud ovšem chceme vidět pravdu), že se už dostatečně projevili jako
prolhaní lháři a o jiných si zas můžeme právem myslet, že si pletou sny s realitou.

Když křesťané věří, že jim Bůh dal rozum, tak by ho měli opravdu používat!
Bylo by trapné uvěřit nereálným slibům a potom jen na jejich neplnění nadávat. A bylo by

velmi krátkozraké vymlouvat se na to, že jako křesťané máme zájem jen o věci duchovní a
nepřistupovat zodpovědně k veřejným věcem, jako je například zapojení do politiky a volby.
Nedávno končil inteligentní polemiku s křesťanskými názory jeden ne-křesťan peprnou, ale trefnou
poznámkou: “Když křesťané věří, že jim Bůh dal rozum, tak by ho měli opravdu používat”! K čemuž
lze jen dodat staré klasické: “Dejž to nebeský Pán!” (Redakčně upraveno)

... a k doplnění rozumu - sledujeme nyní  předvolební boj stran i boj v jednotlivých  stranách o
“úspěch”  a moc, jedni slibují nemožné, druzí pro svůj úspěch chtějí zase vzít vše církvím, třetí za
“své” peníze sledují pouze osobní zájmy, jejich úspěch můžeme vidět i v našem regionu , ale pouze
jedna strana  vidí rodinu jako pravý základ státu a úspěchu - jeden ze základu křesťanství.
Mysleme na toto až budeme vhazovat volební lístek do volební urny a né do “urny pohřební”.

K evropské iniciativě Jeden z nás - One of us

V členských zemích Evropské unie v současnosti
probíhá evropská občanská iniciativa Jeden z nás (One of
us), která směřuje k tomu, aby v rámci Evropské unie
byla přijata zákonná opatření zaměřená na ochranu
lidského embrya. Hlavním a bezprostředním cílem je
zákaz pokusů spojených s ničením lidských zárodků.
Institut evropské občanské iniciativy je zakotven v
Lisabonské smlouvě jako nástroj participativní

demokracie a připisuje se mu značný význam při ovlivňování směru, kterým se má ubírat tvorba
evropských právních předpisů. Podmínky pro uskutečňování iniciativy v České republice stanoví
zákon 191/2012 Sb. o Evropské občanské iniciativě.

Evropskou občanskou iniciativu Jeden z nás podporuje řada významných osobností, včetně
papeže Františka. Je vhodné připomenout, že v sídle Evropského parlamentu v Bruselu se 21. 3. 2013
za účasti poslanců EU uskutečnilo modlitební setkání, v jehož rámci bylo jednáno také o biologickém
statusu lidského embrya. Snahy o prosazení účinnější ochrany lidských embryí mají být podpořeny
získáním jednoho milionu podpisů občanů zemí EU pod petici odmítající používání finančních
prostředků EU na aktivity spojené s ničením lidských zárodků.

Nyní se ovšem až příliš přiblížil termín, do kterého má smysl podpisy shromažďovat. Veškeré
petiční archy musí být Evropské komisi předány nejpozději do 1. 11. 2013 a zatím bylo ve 27 státech
EU získáno zhruba 700.000 podpisů. V České republice by přitom podle předpokladu mělo petici
podpořit celkem 16.500 občanů, v současnosti však je tento požadavek bohužel naplněn pouze z
jedné pětiny.

Navykli jsme si, že peticí nejrůznějšího druhu u nás probíhá mnoho a že ne všechny z nich jsou
smysluplné. Je ovšem potřeba mít na mysli, že evropská občanská iniciativa je zcela nový institut a
že se na něj klade zvláštní důraz v rámci spoluúčasti občanů na tvorbě zákonů. Úspěch petice
nepovede k zákazu potratů a naopak přímým důsledkem případného neúspěchu nebude automatické

přijetí nové propotratové legislativy. Stupeň podpory iniciativy Jeden z nás však pro politiky bude
signálem, nakolik je právo na život pro voliče důležité a nakolik se na ně musí ohlížet i v budoucnu.

Evropskou občanskou iniciativu Jeden z nás podporuje také Česká biskupská konference. 
Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách www.oneofus.eu. Zprávy o stavu
podpory iniciativy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách www.biskupstvi.cz.

Pro uživatele internetu je nejpohodlnější a nespolehlivější cestou k podpoře evropské občanské
iniciativy Jeden z nás podepsání petice na internetu. Příslušná stránka se před námi otevře po kliknutí
na hypertextový odkaz:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=cs

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, Csc., 
tajemník Rady pro bioetiku ČBK

Zprávy z jednoty Orla

Děkujeme všem, kteří zareagovali na výzvu a strávili sobotu
7. září v Orlovně. Během dne se zde k dílu připojilo 24
dospělých, 3 děti, 2 traktory s vlečkou od pana Komína a
Kamaryta, nakladač a žába (myšleno vibrační desku) od pana

Váchy z Nové Říše a také jeden kamion se štěrkem. Až na položení kanalizace jsme splnili všechny
vytčené body. Naložili a vyvezli jsme suť zbývající po stupňovitém hledišti. Odstranili jsme zemní
kolektory, snížili podlahu a zeminu odvezli. Navozili zpátky štěrk a celé to zhutnili. A abych nezapo-
mněl, nad plán jsme opravili díry ve střeše, jak na budově, tak na altánku. 

Když taťkové a mamky pracují, je potřeba se postarat o děti. Ty které už neměly chuť sledovat
stroje při práci, mohly protáhnou tělo na skákacím hradě či trampolíně, pro odvážnější tu byla kladka
z prvního patra Orlovny na zem. Je jen škoda, že dětí nepřišlo alespoň tolik, jako tatínků.

Ještě jednou děkujeme všem za vydařený sobotní den.

Druhá zářijová sobota v Telči kromě hasičů patřila i florbalu. V hale za Sokolovnou zde Orel a
Sokol pořádal 3. ročník florbalového turnaje Raptorcup. Celý den bylo ve sportovní hale plno a jsme
rádi, že řada místních si tuto sportovní událost nenechala ujít. Výsledné pořadí týmů:

1. Staré pušky (Jihlava)
2. ILOISET KETUT (Praha)
3. FbC Orel Telč
4. Homobu (Jemnicko)
5. Líní lvi (Telč)
6. Hoši, 120! (Praha)
7. Dream Vidláci Team (Dačice)
8. Snipers Team (Pelhřimov)
9. Fbk Oravská Polhora (Rabča/Slovensko)
10. Pretty Alcoholics (Jihlavsko)
11. Hot Peppers (Praha)

Nejlepší střelec Filip Horák z týmu Homobu
Nejlepší golman Martin Novák z týmu Staré pušky
Nejlepší hráčka Denisa Kolářová z Dream Vidláci Team
Cena Fair play Aleš Fojtík z týmu Hot Peppers.

Fotogalerie a podrobné výsledky na http://www.raptorcup.cz
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V sobotu 5.10. Orel Telč pořádá 12. ročník znovuobnoveného přespolního běhu Roštýnské
stráně. Začátek v 8:30 u Orlovny (bývalé kino). Občerstvení a něco na zahřátí je samozřejmostí.
Zveme staré i mladé, rychlé i pomalé, ženy i muže, běžce všech věkových kategorií:

2008 a mladší Předškolní mládež (50 m) 
2005 – 2007 Nejmladší žáci (200 m) 

Nejmladší žákyně (100 m) 
2002 – 2004 Mladší žáci (800 m) 

Mladší žákyně (400 m) 
1999 – 2001 Starší žáci (1500 m) 

Starší žákyně (1000 m) 
1996 – 1998 Dorostenci (3 000 m) 

Dorostenky (1 500 m) 
1974 – 1995 Muži A (5 000 m) 

Ženy A (2 000 m) 
1964 – 1973 Muži B (3 000 m) 

Ženy B (1 500 m)
1963 a starší Muži C (3 000 m) 

Ženy C (1 000 m)

Přidejte se k události na Facebooku, ať vám neunikne jediná informace:  http://jdem.cz/aaaa3

V sobotu 12. 10. 2013 od 9:00 do 16:00 hod. se uskuteční tradiční
sbírka pro Diakonii Broumov v prostorách bývalého Školním statku v Telči. 

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.

Z farní knihovny

Otče náš, jenž jsi na zemi - José Tolentino Mendonca
Známý myslitel stojí ve své knize před náročnou výzvou – chce

věřícím i nevěřícím přiblížit slova modlitby Otče náš, modlitby navýsost
křesťanské, kterou Tertulián označil za “shrnutí celého evangelia”. Jeho
rozhodnutí oslovit také nevěřící není nějakým ústupkem vůči světu – vyvěrá
totiž z přesvědčení, které je výsledkem zralé víry: že Ježíš je “pánem lidst-
va”, že každý člověk je Božím obrazem a že vše, co je lidské, zároveň

souvisí s Bohem. Tato otevřenost i vůči těm, kteří nevěří, věřit nemohou nebo neumí, dává sevřený a
prostý ráz perspektivě, z níž autor pohlíží na život a křesťanskou víru. Podle autora modlitba Otče
náš vystihuje lidství každého člověka do té míry, že se v ní každý může najít. Všichni lidé jsou
bytostmi touhy, cítí potřebu chleba i odpuštění, bojují se zlem a žijí na zemi, která už díky Vtělení
není místem oddělujícím lidi od Boha, ale naopak jediným místem, které setkání člověka s Bohem
umožňuje. (z předmluvy Enza Bianchiho)

V krvi je život - Neobyčejná cesta ke kněžství - Benjamin Boisson Kniha je svědectvím o
neobvyklé cestě autora, vedoucí od zázračného uzdravení z leukémie až k povolání ke kněžství.

Rychle si čtenáře získá svou přímočarostí, zemitostí i smyslem pro humor. Vážná nemoc u něj
propuká v pouhých dvanácti letech. Tehdy si začne Benjamin zapisovat do deníku své smíšené
pocity, bystré postřehy o rodině, spolužácích, učitelích, ale rovněž o svých životních plánech, které
se ocitají v troskách. Celý život teď nahlíží v jiném světle. Pozdější klikatá cesta hledání povolání
vede od běžných lásek přes službu doma, ve škole a farnosti až k rozpoznání Božího hlasu. Benjamin
přijímá kněžské svěcení symbolicky ve třiatřiceti letech, tedy ve věku, kdy Kristus prolil svou krev,
aby všem lidem získal spásu a uzdravení.

CREDO – Úvahy o apoštolském vyznání víry. (Aleš Opatrný)
Někdo věří všemu možnému, jiný nevěří ničemu. A čemu má věřit katolík? “Tomu, co je v

katechismu,” odpoví zřejmě klasicky vychovaný křesťan. Ale kde se to tam vzalo, jak se to tam
dostalo? A je tam všechno podstatné? A jak souvisí katechismus s Biblí? Tak nám vyvstává otázka
po pramenech naší víry. Nejstarší úplný text apoštolského vyznání víry pochází ze 4. století a shrnuje
obsah křesťanské víry apoštolské doby. Ale nejde jen o výčet dogmatických výroků. Credo předsta-
vuje něco jako kmen stromu víry: někde má své kořeny a něco dalšího z něj vyrůstá.

.
Ve farní knihovně je možno objednávat stolní katolické kalendáře na rok 2014. Prosím farníky,

aby nenechávali objednávání kalendářů na samý závěr roku, abychom mohli kalendáře dovézt včas.
Je možno také objednávat Cyrilometodějské kalendáře na čtení rok 2014, kde je mimo jiné  

povídka o P. Josefu Toufarovi, cyklus zamyšlení papeže Františka, životní příběh paní Juliany Jirou-
sové ze Staré Říše, texty Marka Váchy, Petrušky Šustrové, Dany Němcové, Jaroslava Meda či Aleše
Opatrného.

Milí přátelé !!!
Dovoluji si vás srdečně pozvat na chystanou bohoslužbu  Žízním – téma: Víra a Eucharistie.
která se uskuteční v sobotu 12. října 2013 v Třebíči v kostele sv. Martina 
Je-li vám to trochu možné, zastavte se ve shonu této doby a přijde se povzbudit i vytvořit spole-

čenství. Stále Církev prožívá Rok víry i Eucharistie. A to je téma této jednodenní duchovní obnovy.
Nebude se jednat o teorii, ale o povzbuzení jak živou víru žít v dnešním světě a jaký dar a síla je

prožívat oběť mše svaté.
Můžete přijít i na část dne. Součástí tohoto dne bude svědectví účastníka setkání mládeže se

svatým Otcem v Riu. Pro oba dva si můžete dopředu připravit otázky.
Program a bližší informace na plagátech a na farní webové stránce.
S pozdravem a v modlitbě    

Rosťa Zahrádka

Z matriky:

V měsíci září byli pokřtěni:
Karolína Holcová
Bára Jana Burianová
V měsíci září přijaly svátost manželství:
Pavel Kislinger a Hana Vystrčilová

______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 18. 10. 2013
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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