
Zemřelí a ti ostatní

V prvních dnech měsíce listopadu větši-
nou více myslíme na naše drahé zemřelé.
Zdobíme jejich hroby a obdarováváme je
modlitbou. Ale co ti živí? Kdy jsem naposledy
viděl dědečka či babičku? Kdy jsem si udělal
čas na manžela, manželku, na děti? Kdy jsem
jim naposled daroval něco, co sice vůbec
nepotřebují, ale co jim rozhodně udělá radost?
Jsem přesvědčen, že odpověď na výše uvedené
otázky je stejně důležitá jako odpověď na
otázku  po smyslu života, nebo co bude po
smrti.

Vzájemně se obdarovávat je jistě chvály-
hodné. Stále častěji se však setkáváme se

závažným problémem. Co já mu jenom dám? Co by mohl potřebovat, co mu udělá radost? Vtom se
nám rozjasní a na světě je geniální řešení. Dám mu peníze, ty přece dnes potřebuje každý, všechny
potěší. Toto geniální řešení má ovšem také svoji stinnou stránku. Jednak mohou tyto dárky posílit
falešnou a nebezpečnou představu “více peněz = více radosti”. Za druhé jsou peníze ukryté v obálce
doznáním. Já vlastně nevím, co tě potěší, nevím, co tě zajímá, čím zrovna žiješ. Vždyť já tě človíčku
vlastně vůbec neznám. Každý dárek má být ukázkou bohatství skrytého v našem nitru, bohatství
vztahů, které si máme navzájem pomáhat rozmnožovat. Místo toho se někdy stanou dárky spíše vizit-
kou toho, co všechno si můžeme dovolit, na co všechno máme. 

Přeji nám všem, aby dárky, které přijímáme i rozdáváme, byly vždy vizitkou toho pravého
bohatství, bohatství vzájemných vztahů a nesobecké lásky.

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci listopadu 2015

Ne 1. 11. 2015   7:30 sv. Jakub 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Po 2. 11. 2015   8:00 sv. Anna
18:00 Matka Boží

So 7. 11. 2015 17:00 Matka Boží

Ne 8. 11. 2015   7:30 sv. Jakub 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 sv. Karel - Vanov

So 14. 11. 2015 17:00 Matka Boží
Ne 15. 11. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00    sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 21. 11. 2015 17:00 Matka Boží
Ne 22. 11. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 28. 11. 2015 17:00 Jména Ježíš
Ne 29. 11. 2015   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Ve dnech 1. - 8. 11. je možné získat vždy jednou za den plnomocné odpustky přivlastnitelné
duším v očistci při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (i několik dní předem),
přijetí svatého přijímání (v den získávání odpustků), modlitba na úmysl Svatého otce a nemít trvalé
zalíbení v žádném hříchu. Navíc je třeba: - 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den při návštěvě kostela
se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry. - V době od 1. do 8. 11. při návštěvě hřbitova se
pomodlit za zemřelé. Využijme této možnosti podílet se na rozdělování vzácných Božích darů z
pokladu církve.

Chytrost není moudrost

Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha
moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a
trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic...
Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než
denní světlo, poněvadž nehasne její záře. Spolu s ní se mi
dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství. (Mdr
7,7-11)

 
Zdraví, krása, bohatství, moc. To jsou dnes velmi ceněné a

vyhledávané hodnoty. Pro někoho dokonce hodnoty nejvyšší,
absolutní, pro jejichž dosažení je ochoten vynaložit mnoho

prostředků a úsilí. Někdy jimi společnost měří kvalitu a hodnotu života samotného. Autor biblické
Knihy Moudrosti (viz citát výše) tyto hodnoty nekritizuje, poukazuje nicméně na něco nesrovnatelně
cennějšího – moudrost pocházející od Boha. Jí dává přednost přede vším ostatním, jí si vyprošuje.

Moudrost není to samé co inteligence. Inteligenci i jiné své schopnosti můžeme použít dobře,
ale i špatně. Čím nadanější je člověk, který své schopnosti zneužívá, tím je nebezpečnější a jeho
jednání může mít škodlivější důsledky. Moudrost je oproti tomu schopnost rozpoznat dobro od zla a
nalézt správnou cestu i ve složitých a spletitých životních situacích. Cestu přinášející dobro a pokoj,
cestu vedoucí k plnosti života, k Bohu.

Moudrost je z principu nezištná a nevypočítavá. Nenajdeš ji, když budeš přemýšlet, jestli se to
vyplatí. Nemůžeš ji hledat ani kvůli tomu, aby ti to zisk a výhody přineslo později. Moudrost přináší
prospěch, ale jen těm, kdo ji hledají pro ni samou, z lásky k dobru, pro čirou radost z nalezení 
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správné cesty. Podobně to platí pro spoustu dalších věcí. Pokud běháš, abys zhubnul, nepovede se ti
to, rozhodně ne dlouhodobě, protože u toho nevydržíš. Oblíbíš-li si běh a budeš běhat pro radost z
něj, zhubnutí přijde samo jako bonus.

Pokud se modlíš, abys od Boha něco získal, nezakusíš, co to je modlitba a nebude to fungovat.
Naopak pokud  toužíš být s Bohem, protože to je nejlepší a nejdůležitější v našem životě, získáš
mnohem víc, než by tě kdy napadlo prosit...

(převzato - Pavel Semela)

Petrovské věže stojí 110 let

Osmdesát čtyři metry, 124 schodů. Před
110 lety, 28. října 1905, požehnal tehdejší
brněnský biskup Pavel Huyn dva kříže, které
pak byly vztyčeny na nově dobudované věže
katedrály na Petrově. Na oslavu letošního
výročí je zvána široká veřejnost, pro kterou
dómský farář P. Pavel Konzbul nabídl ve
středu 28. října 2015  od 11.00 do 18.00
hodin vstup na věže jedné z hlavních  brněn-
ských dominant zdarma.

Myšlenka na realizaci nové věže
napadla biskupa Karla Nöttiga v době, kdy se
blížilo sté výročí založení brněnského biskup-
ství (založeno 5. 12. 1777). Uvažoval o
novostavbě mohutné věže, neboť ta
dosavadní při severním průčelí lodi se mu
nejevila dostatečně vznosná. Vyzval proto
věřící ke sbírce na stavební fond (sám na
stavbu věže posléze odkázal 25 000 zlatých) a
zadal její projekt renomovanému diecéznímu
staviteli, profesoru německé techniky v Brně,
Augustu Prokopovi. Ten po rozsáhlém staveb-
ním průzkumu katedrály, při němž také odkryl
základy předchozích staveb, a po konzultaci se
stavitelem svatoštěpánského dómu ve Vídni
Friedrichem Schmidtem navrhl vybudování
111 metrů vysoké věže předstupující v ose
západního průčelí lodi. Tím byl odstartován
dlouholetý spor o novou podobu katedrály. 

Počátkem roku 1901 byla vypsána - bez
ohledu na schválenou novostavbu věže v
průčelí kostela – nová ideová soutěž na celko-
vou rekonstrukci zbývající části chrámu. V ní
zvítězila myšlenka dvojvěží, jak ji navrhl
vídeňský architekt August Kirstein. Podle jeho
návrhu byly 81 metrů vysoké věže dostavěny
v letech 1904–1905. Celkem do soutěže bylo
podáno 42 návrhů. 

Kirsteinovým zástupcem byl na stavbě
architekt Oscar Unger, stavitel se jmenoval

Martin, polír Rambousek, kamenické práce prováděl Eduard Houser. Modely všech soch v poloviční
velikosti zhotovil profesor Kastner s vídeňskými sochaři Mittereiterem a Dworschakem. Sochařské
práce realizovala firma Jaroslava Leo Urbana z Olomouce, s výjimkou znaku biskupa Huyna na
východní straně jižní věže, který zhotovili bratři Ducháčkové z Prahy. 

Výška věží činí 81 metrů, výška křížů 2,3 m, jejich rozpětí 2,0 m, průměr báně 0,85 m. Uměle-
cky kované kříže dodal Augustin Čepl z Vídně. Báň v ohni pozlatil pasíř Antonín Jager. Ve věžích
byla zhotovena železná stolice, na níž byl přidán nový pátý zvon. Do obou věží byly umístěny věžní
hodiny, kde hodinový stroj byl již elektricky poháněn. Na věže byl osazen hromosvod. 

V roce 2004 byl změněn  systém zvonění na tzv. lineární zvonění a velký zvon dostal nové
srdce.  Věžní hodiny  mají nový pohon i převody a stroj na Frankfurtský signál, bylo provedeno
zlacení ciferníků a ručiček hodin (2003). 

V současné době jsou pro veřejnost věže katedrály zpřístupněné a ročně využívají vyhlídky z
nich tisíce turistů i obyvatel města. 

Martina Jandlová

Zpráva z jednoty Orla

Roštýnské stráně pod náporem běžců

Sobotní dopoledne dne 3. 10. byla hráz rybníka
Roštejn a přilehlé louky zaplavena běžci všech věkových

kategorií. Na cross Roštýnské stráně, který byl letos poprvé zapsán do Orelské Běžecké Ligy, se sešlo
89 běžců od Uherského Hradiště až po Vysoké Mýto u Pardubic. Je jen škoda, že z Telče a okolí
závodilo pouhých 15 běžců. S přehledem nás překonali Brno i Vyškov. Z telčanů se na stupních
vítězů umístili Prokop Kovář (3. místo Benjamínci), Antonín Veselý (2. místo Nejmladší žáci),
Michal Vítů (3. místo Mladší žáci), Jakub Vítů (1. místo Dorostenci), Anežka Langhammerová (1.
místo Ženy A), Pavla Houdková (3. místo Ženy A), Jan Macků (3. místo Muži A). Kompletní
výsledky a fotogalerii najdete na webu www.oreltelc.cz.

Jak se běžcům v Telči líbilo vyjádřil za všechny Petr Halas, ředitel OBL, který se také běhu
účastnil s celou rodinou: “Máme za sebou premiérový závod v Telči, příjemné prostředí, zajímavé
tratě, krásné počasí, hodně z vás toho využilo k návštěvě historického centra (děti si určitě zasloužily
zmrzlinu nebo zákusek).  Doufám, že se vám sobota líbila a těšíme se na příští ročník. Pořadatelům
díky.”

Dobrovolníkem v Srbsku

Michaela Čeřovská a Tomáš Novák pomáhali uprchlíkům na srbsko-chorvatské hranici. Oba
říkají, že pobyt v Bapske změnil jejich náhled na svět.

Zveme vás na besedu, na které vám slovem i obrazem pokusí přiblížit: Jak to mezi uprchlíky
vypadá? Co čeští dobrovolníci v Srbsku vlastně dělají? Setkali se tam s teroristy?

Orlovna (bývalé kino), neděle 8. 11. od 15:30 hodin.

3 4



Poradna pro ženy a dívky

Poradna pro ženy a dívky je provozována organi-
zací Centrum naděje a pomoci, (CENAP), kde je
nabízeno sociální poradenství postavené na křesťan-
ských hodnotách.

Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí
klientkám a jejich partnerům profesionální a lidský

přístup, pro kterou je poradna oblíbená a vyhledávaná. Poradna nabízí klientům široký záběr v řešení
různých potíží. Častými tématy jsou problémy ve vztazích partnerských i mezigeneračních, dále
řešení problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek při péči o děti
a domácnost. Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech počatých dětí a proto také nabízí
podporu nejen v průběhu těhotenství. 

Samozřejmě pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního sociálního systému.
Poradkyně řeší i problematiku domácího násilí a problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani
křesťanským rodinám.

Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět. Manželé,
kteří touží po miminku, jsou často ve velkém stresu a vlastního sebeobviňování, až se jim výsledně
nedaří žít spokojený manželský život. Proto je zde pro ně nabízená psychosociální podpora.
Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu a to umělém a i spontánním. Ženy,
které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často ve společnosti setkávají s nepochopením a
odmítnutím. V této poradně je zde naopak nabízená pomoc a přijetí. 

Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak především podporuje rodičovské
kompetence svých klientů, posiluje práva žen v úctě ke křesťanským hodnotám a jejich sebe-přijetí v
každodenním životě.

Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke klientům. Což znamená, že porad-
kyně vnímají všechny klientovi složky osobnosti. Věnují se jak sociálním potřebám klientů, ale i
jejich biologickým, psychickým a spirituálním potřebám.

Je možné, že znáte čínskou povídku o dvou vesnicích, jejichž obyvatelé zažívají hlad a do každé
z nich vejde jiný rybář. Po žádosti vesničanů o nasycení, oba rybáři se rozhodnou vesničanům
pomoci. Každý ale jiným způsobem. První rybář každý den vesničanům vyloví ryby a tak žijí obyva-
telé vesnice mnoho let v sytosti. Druhý rybář své vesničany naučí rybařit a vesničané každé ráno si
nachytají ryby sami. I když je to cesta náročnější, vesničané výsledně jsou také sytí. Jednoho dne oba
rybáři zemřou. A co se stane? Výsledek je Vám jistě znám. První vesnice opět zažívá hlad a bídu.
Druhá žije v hojnosti a spokojenosti. Proto poradenství je směřováno tak, aby klienti po konzultacích
byli schopni vést smysluplný život bez podpory poradny.

Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace Centrum naděje a
pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci komplexně, nedílnou součástí praxe je též nabídka využití
dalších programů a poradenství, které je již nad rámec sociálního poradenství.

I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro obyvatele Brna. Pro možnost
e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefonického (543 254 891) spojení a dobré dostupnosti z vlako-
vého a autobusového nádraží je zde pro všechny. 

Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým, ráda bych Vás
povzbudila v kontaktování poradny.

Bc. Milada Lázničková DiS
www.cenap.cz

Časopis IN! nabízí křesťanské životní postoje

Komu je IN! určen? Časopis IN! dívčí svět je určen dívkám
ve věku přibližně 12 až 16 let. 

Píše IN! o sexu? Ano, časopis IN! se věnuje i problematice vztahů a sexuality. Píše o nich
z křesťanského pohledu. 

Je IN! katolický časopis? IN! prosazuje křesťanský názor na život, ale nevnucuje katolickou
víru. Vychází s morální podporou Sekce pro mládež ČBK a má důvěru otců biskupů. 

Jsou všechny články náboženské? Časopis IN! se věnuje všem dívčím tématům. Jsou to napří-
klad vztahy, móda, sport, kultura a mnoho dalších. 

Jsou v IN! reklamy? Časopis IN! je financován z předplatného a z prodeje IN! nového zboží. Je
podporován sdružením Renovabis a z církevních zdrojů. Část potřebných financí pochází z darů od
drobných dárců přispívajících do Nadačního fondu . 

Je IN! určen i nevěřícím? Časopis IN! je určen pro všechny dívky, nejen pro věřící. Hledajícím
pomáhá poznat křesťanské postoje. 

Je IN! na webu? IN! má webové stránky, internetový obchod a najdete ho i na Facebooku.
www.in.cz

Listopadové číslo časopisu IN! - dívčí svět přináší
Že je měsíc listopad šedivý a nudný? Listopadové číslo časopisu IN! Vás snad vyvede z omylu.

Je totiž pestré, zábavné a plné barev. Pojďte se s námi podívat, co jsme si pro vás připravili.   
Rozhovor: Kamila Vodochodská
Textilní a oděvní specialistka Kamila Vodochodská se mj. věnuje stylingu a přednáškám na

módní témata. V redakci si s ní povídali například o tom, jak najít svůj styl, uspořádat šatník a jak
správně nakupovat oblečení, aby se ušetřilo a nehromadily doma zbytečné věci. Více najdete na
stranách 4 a 5.  

Víra: Kdo je kdo v nebi
V neděli 1. listopadu si připomeneme slavnost Všech svatých. Svatí, to nejsou jen sentimentální

sochy v barokních kostelech. Jsou to lidé, kteří žili tak dobře, že se od nich máme co učit, a kteří už
došli do cíle – do nebe. Co všechno o nich víte? Otestujte se na straně 8. 

Téma: Boříme mýty o kráse
Že jsou blogerky a youtuberky dokonalé, jde jim všechno samo a nikdy nemají špatné dny? Že

existuje ideální tvář? Podívali jsme se zblízka na některé mýty. Nechte se překvapit na stranách 16  a
17.    

Kluci: INkognito láska
“Ještě nikdy jsem s nikým nechodila a mám už dost řečí o tom, že ten pravý mě bude mít rád

takovou, jaká jsem, protože se zatím neobjevil.” “Líbí se mi jeden kluk a často na něj myslím, ale
někdy k němu cítím odpor a nechuť. Mám ho ráda, nebo ne?” Řešíte podobné problémy? Podívejte
se na stranu 6, kde redaktorky položily tyto otázky odborníkům.  

Dále v listopadovém čísle najdete: 
článek o rozdílech v myšlení dívek a kluků
návody na zajímavé experimenty a vyrábění
inspiraci ze světa slavných
velkou soutěž o dárky pro celou rodinu
...a to ještě není všechno! 

Z redakce přejí listopadové dny bez splínu! Více informací a objednávky časopisu:
http://www.info.in.cz/. 
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Chrámový sbor Santini zve na 

1. Adventní koncert : Adventus Domini 
29. 11. 2015  v 17.00 hod. v kostele Jména Ježíš 

Zazní : Missa no. 2in G (D 167) – Franz Schubert ( 1797-1828)
Výběr z duchovních děl adventní hudby, naší i světové sborové

literatury

Účinkuje: pěvecký sbor Santini – Telč
Ad Hoc Quartet z Třebíče a hosté
Sbormistr: Anežka Tichá
Dirigent: Karel Tomek
Vstupné dobrovolné

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vánoční koncert 

27. 12. 2015  v 15.00hod. v kostele Jména Ježíš 

Zazní: výběr z duchovních děl vánoční hudby, naší i světové sborové literatury

Účinkuje: pěvecký sbor Santini – Telč
Sbormistr: Anežka Tichá
Vstupné dobrovolné
 
Po koncertu jsou všichni zváni  na malé občerstvení, které sbor a jeho příznivci připraví,

do farního průjezdu.
 
CD – SANTINI V ŘÍŠI DIVŮ a vánoční CD – GAUDETE 
můžete zakoupit na kterémkoli koncertu souboru, nebo v sídle firmy KKmakler, Křížova 171,

588 56 Telč, Jana Křížková, tel. 776 278 508, jkmakler@seznam.cz, 
 Sbor hledá nové zpěváky. Nadšení zájemci se hlaste u jakéhokoli člena sboru. 
 

Jana Křížková

Z farní knihovny

Eucharistický člověk  (MP3) - Aleš Opatrný
1. Čím žijeme? 2. S Bohem u jednoho stolu 3. Eucharistický člověk – ten,

který se dává 4. Eucharistický člověk – ten, který děkuje a chválí 5. Sobotní
homilie (Jan 15,18-21) 6. Nedělní homilie (Jan 15,9-17) Nahráno během “Tří
dnů křesťanské spirituality” v Brně ve dnech 8. – 10. 5 2015.

             

 Smrt nemá poslední slovo - Cristiana Pacciniová, Simone Trois
Chiara Corbellová Petrillová zemřela v 28 letech na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný nádor jí

lékaři objevili v pátém měsíci těhotenství, kdy se těšila na narození svého syna Francesca. Pro ni a
manžela Enrica to bylo už třetí dítě, které čekali, ale první, které přežilo a narodilo se zdravé. První
dvě děti zemřely krátce po narození. 
Příběh, kde nedojde k zázraku uzdravení, ale kde oba manželé zažijí víc než zázrak: pokoj shůry,
radost z Boží blízkosti, která rozšiřuje srdce a dodává naději uprostřed bouře.
Příběh, který zblízka sledovali a o němž vydali svědectví jejich přátelé, rodinní příslušníci i členové
církevních společenství, kteří se za ně modlili. 
Příběh Chiary, Enrica a jejich syna Francesca (i obou sourozenců v nebi) již zasáhl tisíce lidí v Itálii i
jinde. Vypráví o utrpení, a přitom je silným svědectvím o lásce, kterou “neuhasí ani velké vody”.

Deníček - Boží milosrdenství v mé duši -      Svatá s. M. Faustyna Kowalská
Kniha je celoživotním svědectvím nedávno kanonizované polské sestry Faustyny Kowalské.

Ve farní knihovně jsou v prodeji stolní kalendáře na rok 2016 s katolickým kalendáriem. Dále
jsou zde k vyzvednutí objednané fotografie z loučení a vítání otců kaplanů v Telči,  vždy v neděli po
mši svaté.

Z matriky

V měsíci říjnu přijali svátost křtu:
Šárka Gregorová
Jan Marek
Michal Josef Salus

V měsíci říjnu přijali svátost manželství:
        Pavel Kára a Mgr.Adela Plačková

V měsíci říjnu nás předešli na věčnost:
Růžena Křížová

_______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 22. 11. 2015
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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