
Odpustky

Na počátku měsíce listopadu máme mimořád-
nou příležitost získat plnomocné odpustky pro naše
zemřelé bratry a sestry. Co to vlastně ty odpustky
jsou a kde se bere jejich moc?

Abychom správně pochopili tuto nauku a tuto
církevní praxi, je třeba si uvědomit, že každý hřích
má dvojí následek. Jednak, že těžký hřích nás
zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí
neschopnými dosáhnout věčného života; být zbaven
věčného života se nazývá “věčný trest” za hřích.
Jednak, že každý hřích, i všední, vyvolává lpění
člověka na tvorech či věcech, které musí být očiště-
no, a to buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu,
který se nazývá očistec. Toto očišťování v očistci
nás zbavuje toho, co se nazývá “časný trest” za
hřích. Tyto dva tresty lze chápat jako důsledky
vyplývající ze samé podstaty hříchu, tj. odvrácení se,
odmítnutí Boha-Stvořitele a upnutí se ke stvořeným
věcem nebo tvorům.

Odpuštění hříchů při dobře vykonané svátosti
smíření přináší prominutí věčných trestů za hřích, a to proto, že došlo k obnovení společenství s
Bohem. Zůstávají však ještě časné tresty za hřích. Tyto časné tresty si můžeme “odpykat” už za
pozemského života a není třeba na jejich “odpykání” čekat až se dostaneme do očistce. “Odpykání”
těchto časných trestů za hříchy můžeme dosáhnout trpělivým snášením jakéhokoliv utrpení a zkoušek
všeho druhu během našeho pozemského života, a současně i modlitbou a různými kajícími úkony či
skutky křesťanské lásky.

Také Kristus ze svého pozemského života trpěl a snášel různé těžkosti, příkoří a nakonec bolest-
nou smrt na kříži a to i přesto, že se žádných hříchů nedopustil. Co si vlastně tedy Kristu “odpyká-
val”? Odpověď zní: nic, protože skutečně žil pozemský život bez jediného hříchu. Jeho zásluhy
získané utrpením se ale nevypařily. Stále existují a tvoří “poklad”, který Kristus svěřil Církvi a ze
kterého může Církev čerpat pro dobro svých členů. Toto čerpání zásluh Kristových prostřednictvím
Církve nazýváme odpustky. Za zmínku jistě stojí, že do tohoto pokladu přispívají také svatí, např.
Panna Maria, sv. Josef a další a další až do dnešních dní.

Odpustky jsou buďto plnomocné a nebo částečné. Získání plnomocných odpustků znamená,
odpuštění všech časných trestů za spáchané hříchy. Získání částečných odpustků, znamená  smazání
pouze části časných trestů za hříchy.

Pro získání plnomocných odpustků je třeba kromě vykonání skutku spojeného s odpustkem a
modlitby na úmysl svatého otce také přijmout v dohledné době svátost smíření a svaté přijímání a
nemít zalíbení v žádném hříchu. Pro získání částečných odpustků jsou podmínky podobné, není však
nutné přijmout svátost smíření a svaté přijímání.

Kromě návštěvy hřbitova v "dušičkovém týdnu" spojené s modlitbou za zemřelé můžeme získá-
vat plnomocné odpustky také po celý rok například při návštěvě Nejsvětější Svátosti a nejméně
půlhodinové adoraci, vykonání nejméně třídenních exercicií, návštěvě kostela nebo oltáře ve dni
jejich posvěcení a dalších příležitostech. Částečnými odpustky jsou pak obdařeny například modlitba
za papeže, za kněžská povolání a mnohé další zbožné skutky.

Kéž bychom z těchto pokladů církve dokázaly hojně čerpat nejen o dušičkách ale po celý rok.
Příležitostí je více než dost a tak je neváhejme využít.

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci listopadu 2014

So 1. 11. 2014   8:00 sv. Jakub
17:00 Matka Boží

Ne 2. 11. 2014    7:30 sv. Jakub
  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 8. 11. 2014   8:00 sv. Anna
17:00 Matka Boží

Ne 9. 11. 2014    7:30 sv. Jakub
  9:00 sv. Jakub
10:30 sv. Karel

So 15. 11. 2014 17:00 Matka Boží
Ne 16. 11. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 22. 11. 2014 17:00 Matka Boží
Ne 23. 11. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 29. 11. 2014 17:00 Matka Boží
Ne 30. 11. 2014   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Vezmi a čti

Ježíš řekl svým učedníkům: “V těch dnech, po velkém soužení,
se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a
hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v
oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své
vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe.
Poučte se z přirovnání o fíkovníku. Když se už jeho větve nalévají
mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak,
až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen,
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pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má
slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.”
(Mk 13,24-32)

Křesťan neočekává konec světa, ale příchod Pána. Neočekává nějakou kosmickou katastrofu,
nýbrž obnovu všeho. Neobává se propasti nicotnosti, ale doufá v plnost života. Křesťan už nyní má,
po čem touží, ale dosud to nevlastní v plné míře. Svědčí o blažené naději a obdržel závdavek
nekonečného zaslíbení. Šíří kolem sebe radost, a přitom se zříká celé řady radostí, které nabízí tento
svět, a ani náhodou se mu nevyhýbá utrpení…

Nebesa 
Nádhera naší země nás neodolatelně přitahuje k něčemu, co je výš. Země je znamením ráje. Kdo

stvořil něco tak krásného? Zdá se, že tam nahoře to bude milionkrát nádhernější! V hloubi duše
zůstáváme poznamenáni nesmazatelnou pečetí: stvořením světa. Kdo stvořil tak krásný svět?
Ohromuje nás krása přírody. Velebnost a krása různých stvoření nás vedou k rozjímání o jejich
autorovi. Neodolatelně nás to táhne vzhůru. Svět tady dole je předzvěstí nebes. 

Prorok Izaiáš nám vypráví o budoucím světě, kde uvidíme slávu a nádheru Boží. Uvidíme
proměněnou zemi a změněné lidstvo. Vlk s beránkem, levhart s kůzletem, dítě se zmijí. 

Snažme se představit si ráj s pomocí pěti smyslů 
Zrak: Kdo neobdivuje krásu nádherné krajiny, úchvatný výhled nebo hezký výjev? Jsme nadše-

ní, uchvácení, okouzlení. Krásy země jsou jakýmsi předkrmem krásy nebes. 
Sluch: Milovníci hudby se dostávají do transu, když poslouchají svou oblíbenou operu. Mladí

jsou nadšení z moderní hudby. Sborový zpěv, nástroje, harmonie se nás dotýkají až v hloubi duše.
Cítíme naplnění. Okoušíme chuť nebes. 

Chuť: Připravte si a vychutnejte dobré jídlo. Napijte se čerstvé vody z pramene! Okusíte materi-
ální chuť věcí, a tedy také spiritualitu, kterou vydechují... 

Čich: Když přicházím k přátelům, kteří pěstují růže, jsem úplně bez sebe. Na našem statku ve
Fauconu jsme vysadili vonné červené a bílé růže. Každá oblast má zvláštní vůni. Vůně krajiny na jihu
je okouzlující. Každé roční období voní jinak. 

Hmat: Něžné gesto, objetí plné citu, objetí přátelské, manželské, pohlazení milence… to
všechno jsou nádherná gesta. Goethe se ptal: “Ale co to všechno, když to není věčné?” Tyto pozem-
ské radosti jsou tak krásné, že bychom si přáli, aby trvaly věčně. Dávají nám zakusit přídech věčnos-
ti. 

Bůh nám dal všechny smyslové vjemy, abychom je prožívali. Nedělejme z nich cíl, měly by být
cestou k Bohu. I ty nejhezčí okamžiky jsou omezené a my vnímáme jejich konečnost. I ten nejkrás-
nější západ slunce brzy pohasne. Pět smyslů dohromady tvoří naše štěstí, které prožíváme ve svém
těle. I přijdou a spatří mou slávu Iz 66,18. Uslyšíme výkřiky radosti a jásot, který ohlašovali proroci.
Budeme hodovat u Božího stolu. Ucítíme vůni Krista (svatý Pavel). Můžeme se rukama dotknout
slova života, Pána. Můžeme už teď prožívat tu radost v odpuštění, které nás omývá. Mnoho je těch,
kteří se mohli dotknout malého kousku ráje, když se vyzpovídali. Zpovídal jsem jednoho, který nebyl
u zpovědi padesát let. Bylo vidět to štěstí v jeho očích. Naučit se žít plný život na zemi, ve všech
dimenzích našeho bytí, to znamená připravovat se na věčný život. Jan Pavel II. dodává: “Nebe lze
určitým způsobem předjímat už dnes, ať už eucharistií, nebo sebeobětováním v bratrské lásce. Když
si dokážeme užít dobrodiní, které nám Pán dává, zakoušíme už teď radost a pokoj, které budeme
jednou prožívat naplno.” 

Darovat sebe sama je předstupněm Boží lásky, kterou poznáme. My kněží máme kázat o milosr-
denství na zemi, abychom mohli prožívat osobní vztah se svatou Trojicí. “Nyní vidíme jako v zrcad-
le, nejasně. Ale pak uvidíme tváří v tvář,” říká svatý Pavel. “A poznáme věčnou radost tak, že
všechna utrpení tohoto času se nedají srovnat se slávou, která se v nás ukáže.” 

Očistec 
To je nádherný božský vynález k tomu, aby věčného blaha mohl dosáhnout každý. Ať už jsou

spáchané hříchy jakékoliv, Boží láska se nabízí bez podmínek v nekonečném milosrdenství. Nic
nemůže Boží milosrdenství omezit. Sestra Faustina jednou řekla, že jí Pán zašeptal: “Tvůj hřích je jen
zrnko písku v ohromných pouštích a dunách božského milosrdenství.” “Očistec není místo, ale
způsob života. Ten, kdo v něm je, je ve stavu očišťování a již má podíl na lásce Kristově,” řekl Jan
Pavel II. Křesťané se hodně ptají, zdali je učení o očistci ještě aktuální. Vidíme, jak narůstá lákavá
víra v reinkarnaci. Rozdíl mezi buddhisty a křesťany tkví v očistci. Ten jejich je na zemi. Například
přejdete ze života státníka do života bezdomovce. Dalajlama si myslí, že býval reinkarnovaný do
kočky. Buddhista věří, že na zemi zažíváme následky hříchů, které jsme spáchali v předchozích
životech. Člověk se osvobozuje tím, že prochází různými stavy. Pro nás křesťany je jen jeden stav.
Očišťujeme se v očistci. “Ráj, peklo a očistec můžeme zakusit v náznaku už v tomto životě,” říkal
arský farář Jan Maria Vianney. Dokonalé bytosti přejdou rovnou do ráje. Buddhisté si stejně jako my
uvědomují určitý stav nedokončenosti, během něhož nás překvapí smrt. Podle nich je třeba pokračo-
vání v jiném těle. My tuto představu odmítáme. 

Guy Gilbert – Evangelium podle svatého lotra
převzato z www.vezmiacti

Zpráva z jednoty Orla
Na druhý ročník obnoveného crossu Roštýnské stráně

přijalo pozvání 26 běžců z Telče a okolí, což je více než dvojná-
sobný počet oproti předchozímu roku. Stejně jako v prvním
ročníku i letos běžcům počasí přálo a až na pár podmáčených

míst na trati byly podmínky ideální. Však to také bylo znát na tvářích jak účastníků, tak pořadatelů a
také dobré atmosféře během celého běžeckého setkání.

Startovní pole otevírala ani ne dvouletá Markéta Houdková, která sice nevyhrála, ale zlato
dovezl domů její otec Jiří Houdek, který v čase 23 min 30s zdolal 5 kilometrů a vyhrál kategorii
Muži A. Na druhém konci startovního pole byl pan Karel Kuchler, který již překročil věk 60 let a 3
kilometry uběhl v čase 17 min 42 s.

Rádi bychom poděkovali sponzorům, jmenovitě firmě KK Makléř, Trojstav a kraj Vysočina,
díky jejichž štědrosti si běžci mohli za své výkony odnést zajímavé ceny.

Celková výsledková listina závodu:
Předškolní mládež  - 50 m
1. Lucie Trojanová Telč 00:11
2. Patrik Jarolímek Olšany 00:12
3. Magda Jarolímková Olšany 00:13
4. Prokop Kovář Telč 00:23
5. Markéta Houdková Telč 00:53
Nejmladší žáci - 200 m
1. Václav Vítů Studnice 00:49
Mladší žákyně - 400 m
1. Silvie Jarolímková Olšany 01:51
Mladší žáci - 1000 m
1. Michal Vítů Studnice 05:27
Starší žákyně - 1000 m
1. Anna Procházková Vanov 04:31
Starší žáci - 1500 m
1. Jan Sláma Telč 07:54
Dorostenci - 3000 m
1. Šimon Vítů Studnice 12:263 4



2. Jakub Vítů Studnice 12:32
3. Vojtěch Kadlec Telč 14:57
Ženy A - 2000m
1. Anežka Langhammerová Telč 09:47
2. Marie Trojanová Telč 11:14
3. Pavla Houdková Telč 11:52
Muži A - 5000m
1. Jiří Houdek Telč 23:30
2. Radim Vejbor Mysletice 23:34
3. Jan Macků Telč 25:28
4. Stanislav Dolský Mysletice 26:44
5. Martin Tupý Telč 27:11
6. Jiří Skála Zvolenovice 29:31
Ženy B - 1000 m
1. Helena Vítů Studnice 08:33
Muži B - 3000m
1 Pavel Procházka Vanov 12:30
2. Josef Vítů Studnice 15:28
Muži C - 3000m
1. Karel Kuchler Praha 17:42
Štafety rodin
Václav, Helena, Michal Vítů Studnice
Prokop, Jitka, David Kovářovi Telč
Markéta, Pavla, Jiří Houdkovi Telč
Lucie, Marie, Pavel Trojanovi Telč

Farní kavárny v Telči po nedělní mši

V lednu 2014 jsme se poprvé po nedělní mši svaté sešli na farní
kavárně. Od té doby proběhlo dalších 15 kaváren, na kterých se podílelo
více než 30 organizátorů a vypili jsme přes 10 kg kávy. Upřímné díky
patří jednak těm, kteří se zhostili role číšníků, tak návštěvníků :-).

Farnímu věstníku a jeho čtenářům tak trochu dlužíme širší povídání
o farních kavárnách. Tak tedy - farní kavárny v Telči vznikly po zkuše-
nosti s obdobnou aktivitou ve farnosti v Brně v Řečkovicích. Farní
kavárny se pořádají i v řadě jiných farností nejen v naší diecézi, kdy se po
nedělení mši svaté scházejí farníci na kus řeči, kávu a občerstvení. Farní

kavárny slouží jako další možnost pro setkávání farníků, a to i napříč různými společenstvími. Na
farní kavárně se mohou setkávat děti, mládež s rodinami i staršími a seznámit se mezi sebou různé
farní skupinky. Je to nabídka pro všechny kroužky, které se tvoří v neděli po mši před kostelem, aby
si lidé mohli popovídat u stolu při kávě a zákusku. Farní kavárna je také dobrou příležitostí, kam
zpočátku pozvat své známé, kteří do kostela nechodí, ale o společenství křesťanů se zajímají.

Farní kavárny v Telči
První farní kavárna v Telči proběhla v lednu 2014 ještě za improvizovaných podmínek. Postu-

pem času jsme zakoupili presovač a další vybavení. Uspořádala se také úspěšná sbírka hrníčků, takže
někteří mohou mít to štěstí vychutnat si kávu ze svého :-).  Základní suroviny na provoz kavárny
nakupujeme hromadně jednou za čas v Makru a jedná se hlavně o kávu značky Rioba, limonády,
sušenky, horkou čokoládu, apod. Jednotliví pořadatelé se tak sami nemusí starat o to, zda je dostatek
kávy a ostatních věcí potřebných pro uspořádání kavárny. Farní kavárna probíhá prozatím v prvním

patře fary ve farním sále. Postupem času by se farní kavárny měly přestěhovat do přízemí, až bude
pro ně hotové zázemí. Což přivítají zejména ti starší, do té doby prosíme o shovívavost.

V nabídce farní kavárny je vždy presso, můžete si jej objednat ve třech velikostech od malého
po velké do celého hrníčku. O přípravu se stará automatický kávovar Jura. Objednávky na presso má
obsluha nejradši, neboť je na přípravu nejjednodušší :-). Dále si můžete objednat Turka (doporuču-
jeme ale presso), nebo obsluhu trochu potrápit s Café Latté. Ke kávě je na stolech cukr a kapucínky.
Nejenom pro mladší je v nabídce horká čokoláda a samozřejmě také čaj a limonáda. 

Pořadatel farní kavárny má v nabídce plnou svobodu, může se Vám tak stát, že dostanete specia-
litu, jako je alžírská káva a nebo místo latté presso se šlehačkou :-), se šlehačkou ve spreji nebo ručně
ušlehanou. Berte tedy nabídku jako orientační a s nadhledem, vždyť primárně nejde o to, co si dáme a
v jaké kvalitě, ale abychom se setkávali v pohodové atmosféře. Presso a čaj by ale měly být bez
problému vždy :-).

Na farní kavárně je všechna nabídka zdarma. Pokud byste chtěli přispět na její provoz (nákup
surovin), budeme rádi. Příspěvek je dobrovolný a můžete ho vhodit do kasičky, kterou uvidíte někde
ve farním sále. Touto cestou bychom chtěli upřímně poděkovat všem dárcům. Díky vám se daří
udržovat kavárny v plusu. Na každé kavárně se vybere cca 1 000 Kč, což spolu se sponzorskými dary
stačí na pokrytí spotřeby i nákup materiálu, či v budoucnu nějakých dalších zařízení. Zároveň
bychom chtěli povzbudit ty, kteří by rádi přispěli, ale v neděli u sebe nic mít nebudou. Určitě se kvůli
tomu farní kavárně nevyhýbejte, přispět můžete příště. Náklad na jednotlivé položky je nízký. Pokud
nepočítáme režijní náklady vychází například suroviny na výrobu jedné kávy na 2,2 Kč. Nemusíte
tedy mít strach, že by pro jednou byla kavárna nějak tratná.

Chci přijít na farní kavárnu
Farní kavárna se koná v neděli po půl osmé mši do 11 - 12 hodin. Konání farní kavárny se hlásí

zpravidla týden dopředu a na samotné nedělní mši. Rozvrh pořadatelů je také uveden na webu
farnosti www.farnost-telc.cz. Všichni jste srdečně zváni. Hojná účast je určitě nejlepší odměnou pro
pořádající a když nás bude hodně, určitě bude veseleji :-).

Situace: Na kavárny jsem nechodil a teď už je mi hloupé přijít.
Odpověď: Farní kavárny nejsou uzavřené společenství, občas zajde i ”úplně cizí” turista, apod.

Pokud přijde někdo, kdo se před tím neúčastnil, je to důvod k radosti organizátorů, že je o jejich
službu zájem.

Situace: Nemám na kavárnu s kým jít.
Odpověď: Ve farním sále se na farních kavárnách sedí u několika velkých stolů. Určitě zde

nenajdete kavárenské stolečky pro dva :-). Pokud přijdete sami, přisedněte si k někomu. Však i to je
jeden z cílů farních kaváren, aby se lidi v rámci farnosti blíže poznali. 

Situace: Přijdu (chodím) na kavárnu a očekává se tedy, že si ji někdy vezmu na starost.
Odpověď: Pokud někdo na na farní kavárnu zavítá, nebo chodí pravidelně, určitě to neznamená,

že si ji jednou musí vzít na starost. Zapojení se do organizování farních kaváren je zcela ve svobodě.
Myslím, že všichni respektují, pokud se někdo zapojit z různých důvodů nemůže, nebo nechce.
Někdo do organizování má například chuť nyní a později již nebude mít čas, což může samozřejmě
platit i naopak. Farní kavárna sice bez zapojení organizátorů bude pouze jednou za čas, ale už vůbec
nemůže být bez hostů. Pak by ztratila smysl.

Zároveň bych chtěl požádat všechny příchozí na farní kavárny o shovívavost s organizátory.
Možná se stane, že  někoho zapomeneme obsloužit, nebo někoho obsloužíme později  (nebojte se
obsluze ozvat), pěna na latté nebude držet, apod. Ale nejsme profíci, děláme to jednou za čas, dobro-
volně  a určitě se snažíme na maximum :-). Farní kavárny nejsou o špičkové kvalitě obsluhy, trojba-
revném latté, ale o možnosti se setkávat v příjemné atmosféře. Podpořte ji úsměvem, i když káva
nebude správně vyladěná.
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Chci  zorganizovat farní kavárnu
Kavárny se pořádají vždy v neděli a začínají po půl osmé mši (tedy cca od 8:00). Farní kavárna

začíná brzy, aby měli možnost se zúčastnit i ti, kteří chodí na první mši. Končí kolem 11 hodiny,
většinou s odchodem posledního hosta. Poté následuje úklid cca 30 - 60 minut. Někdo si farní
kavárnu chystá v sobotu, někomu více vyhovuje neděle ráno. Klíče od fary si půjčíte momentálně od
Vladimíra Smrčky. Pokud jste ještě farní kavárnu nepořádali, Vláďa Vám vysvětlí co a jak, není to
moc složité. Je třeba trochu přeskládat stoly, připravit stůl na pressovač a ostatní věci. Ukáže Vám,
kde jsou zásoby k farní kavárně apod. Nejlepší je nejprve kavárnu párkrát zažít z pohledu hosta.
Ideální počet lidí na přípravu kavárny je 4 - 5. 

Situace: Chci organizovat farní kavárnu a nevím jak do toho.
Odpověď: Kontaktujte někoho z organizátorů: Vladimír Smrčka, Silvie Frydrýšková, Zdeňka

Pokorná, Tereza Kohoutková, Martin Kohoutek. Rádi Vám vše vysvětlíme. 
Situace: Kavárnu jsem organizoval a chci znovu
Odpověď: Není nic jednoduššího než se napsat na papír rozpisu organizátorů dostupný vzadu v

kostele na nedělní mši nebo při kavárnách v farním sále. Rovněž se můžete nahlásit někomu z organi-
zátorů. Také Vás poprosíme, abyste svůj termín nahlásili Pavlovi Bočkovi, který Vás napíše na
webové stránky. S rezervací termínu neotálejte, pomůžete tak hladšímu průběhu obsazování jednotli-
vých nedělí.

Situace: Kavárnu nechci organizovat, protože se toho bojím.
Odpověď: Farní kavárna není přeci profesionální zařízení, ale společenství farníků, známých,

kamarádů. Přeci se nebudeme v rámci farnosti na sebe dívat kriticky, komu se co nepovedlo, nikdo
snad jednotlivé kavárny nesrovnává, která byla lepší, apod. Naopak bych řekl, že budou všichni rádi,
když se najdou nějací další organizátoři, protože je to více příležitostí pro nedělní posezení a kávu :-).

Situace: Do kavárny bych se zapojil, ale nemám možnost napéct buchty.
Odpověď: Na farní kavárnu není třeba péct buchty. Pokud chodíte na farní kavárny, na stole

buchty patrně vídáte, protože se většinou nějaká pekařka či pekař mezi organizátory najde, ale není to
jejich povinnost. Je fajn, pokud je na stole něco ke kávě k zakousnutí, ale k tomu můžete použít i
sušenky, které se nakupují hromadně a jsou k dispozici na ”skladu”. Nebo můžete koupit zákusky, či
něco jiného a pak si to případně proplatit z dobrovolných příspěvků. Opět bychom se přimlouvali za
to, aby pečení buchet bylo ve svobodě jednotlivých organizátorů. Bylo by škoda přijít o kavárnu,
která by se nepořádala kvůli tomu, že by na ní nebyly buchty. Primárně jde přeci o možnost setkání.
Nebál bych se ani srovnávání kaváren mezi sebou, to snad nikdo nedělá, každý má přeci jiné
možnosti.

Situace: Už se moc těším na farní kavárnu.
Odpověď: My se také těšíme..  

Terka, Martin, Zdenča, Silva, Vláďa
Misijní neděle v Telči
V neděli 19. října proběhl v telečské farnosti historicky první prodej misijních koláčku ve

spojení s misijní nedělí.
Jak je asi poznat z názvu, jednalo se o akci, která slouží na podporu misií. Dobrovolnice

z farnosti napekly koláče a koláčky a ty byly následně prodávány po půl osmé a deváté mši svaté.
Prodávalo se v podloubí před farou a kromě telčských farníků a farnic si koláčky koupilo i několik
turistů a dokonce jeden pár z Polska. Napečené koláčky byly také k ochutnání v již tradiční Farní
kavárně. Dobrovolný příspěvek z kavárny byl věnován také na misie. Koláčky byly prodávány
v balíčcích po několika kusech a všechny balíčky i jednotlivé koláčky v kavárně úspěšně zmizely.
Celkový výtěžek z prodeje koláčků a z Farní kavárny byl 9769 Kč. Všem lidem, kteří se jakkoliv
podíleli, ať už koláčky upekli nebo si je koupili (případně obojí) a také všem, kteří je jakkoliv
podíleli na přípravě akce, děkujeme. Organizátoři Misijní neděle v Telči

Z  farní knihovny
Ve farní knihovně je možno zakoupit některé knižní tituly z Karmelitán-

ské prodejny v Kostelním  Vydří Jedná se například  o tyto knihy:
Něco nad námi musí být – M.Svatošová – V pěti úvahách se autorka

zamýšlí nad problémem, jak pomoci lidem hledajícím smysl života a postráda-
jícím křesťanskou naději.

Máme proč se radovat – M.Svatošová  - Úvahy nad Písmem, ve kterých
autorka probouzí  ve čtenářích vědomí, že k autentickému životu z víry zcela

přirozeně patří radost.
Bůh mezi hrnci – M.Svatošová – jsou to vlastně autorčiny rozhovory s Bohem o nejrůznějších

záležitostech každodenního života.
Hospice a umění doprovázet – M.Svatošová – autorka nás seznamuje se zásadami i praxí

hospicové péče, která doznává v mnoha zemích značného rozmachu. Dokumentuje takový přístup
k nevyléčitelně nemocným, který nám pomáhá nalézt pravou hodnotu a důstojnost člověka ve vší
jeho křehkosti. 

Není radost jako radost – J.Křivohlavý – Kolikrát přejeme druhým lidem radost. A co jim
vlastně přejeme? Z  čeho se mají  radovat?  Naučili jsme se orientovat v automapách. Není marné
orientovat se i v oblasti radosti.

Malé dobré zprávy – M.Špinková – v knížce jsou zachyceny skutečné příběhy lidí na konci
života , které mají čtenáře potěšit a dodat sílu, klid a odvahu.

Na stará kolena  - D.X.Burt -  v knížce jsou úsměvná i vážná vzpomínání .

V knihovně je možno zakoupit stolní kalendáře na rok 2015 s katolickým kalendáriem.
Jsou zde také ještě  nevyzvednuté  fotografie z loučení a vítání otců kaplanů v Telči, proto

prosím o vyzvednutí   těchto objednaných fotografií.

Z matriky

V měsíci říjnu přijali svátost křtu:
     Petr Bukvaj   
     Karolína Anna Ferdová   

 V měsíci říjnu nás předešli na věčnost:
     Ludmila Svobodová 
_____________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 23. 11. 2014
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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Vážení přátelé, v letošních komunálních volbách jsme byli, jako kandidáti KDU – ČSL,
zvoleni do zastupitelstva města Telče. Patříme tedy k těm, kteří se mají v následujících čtyřech
letech podílet na správě našeho města. Důvěra, kterou jste nám svými hlasy vyjádřili, nás
zavazuje.  Děkujeme za ni a prosíme o doprovázení v modlitbě.

Pavel Komín, Jiří Liška, Jan Heralecký ml., Ludmila Švarcová

V měsíci říjnu přijali svátost manželství:
     Pavel Šebesta a Hana Mikysková
     Jaroslav Rod a Jarmila Doskočilová
     Jan Urban a Jana Řežábková


