
Nenechme se okrást

Přepočítáváme si vrácené drobné v obchodě a dáváme si
pozor při podpisu nejrůznějších smluv. Snažíme se chovat
obezřetně a prozíravě, aby nás někdo nepodvedl či neokradl.
Učíme se hodnotit nejrůznější nabídky které v průběhu našeho
života přicházejí.

Také nastávající adventní doba je určitá nabídka. Dokonce
se dá říci, že je to nabídka dosti bohatá a rozmanitá. Můžeme
využít těch několik týdnů v závěru roku, abychom stihli dodělat
to, co jsme letos ještě nestihli. Můžeme bedlivě sledovat nejrůz-
nější slevové "vánoční" akce, abychom něco ušetřili. Můžeme
se nechat unášet třpytem pozlátka vánočně vyzdobených ulic a
obchodů. Můžeme zuřivě uklízet, aby se o vánocích skvělo
čistotou i uhlí v dřevníku. 

Můžeme si udělat čas pro svoji rodinu a přátele, abychom
se společně učili více vnímat jeden druhého a vzájemně si
naslouchat. Můžeme si udělat čas sami na sebe, abychom se

mohli zamyslet nad tím. proč tu vlastně na zemi jsme a co pro to děláme. Můžeme nezištně pomáhat
druhým, abychom hlouběji prožili tajemství vlastního obdarování. Možností je jistě ještě mnohem
více a je jenom na nás kterou nabídku přijmeme.

Přeji všem svým farníkům a nakonec i sobě, abychom zvolili tu nabídku která je pro nás
skutečně nejvýhodnější. Abychom zvolili to co nám přinese skutečně největší prospěch. Určitě
nestihneme všechno. Věřím však, že stačí když nezapomeneme na to co je skutečně důležité.

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci prosinci 2014

So 6. 12. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 7. 12. 2014    7:30 Jména Ježíš

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 13. 12. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 14. 12. 2014    7:30 Jména Ježíš

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 20. 12. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 21. 12. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

St 24. 12. 2014 17:00 sv. Jakub
Čt 25. 12. 2014    7:30 Jména Ježíš

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Pá 26. 12. 2014    7:30 Jména Ježíš 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 27. 12. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 28. 12. 2014   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Vezmi a čti

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím. Je psáno u
proroka Izaiáše: “Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti
připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrov-
nejte mu stezky!” Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest
pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský
kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít
v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z
velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a
medem divokých včel. Kázal: “Za mnou už přichází mocnější, než
jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u
opánku. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem
svatým.” 

Slovo, které překypuje láskou
 Je životně důležité číst Písmo. Dokáže nás změnit, očistit naše srdce i mysl. Evangelium

nemusí přinášet odpovědi na všechny otázky, které si kladete. Věřím spíš, že evangelium řeší naše
problémy tím, že proměňuje člověka zevnitř. Číst Bibli vede k proměně. Evangelium rozbíjí naše
masky. Daniel Ange říkal: “Bible nás trápí, aby nás uzdravila.” Písmo svaté nás vede k tomu,
abychom milovali sebe samé a své blízké. Pokaždé, když čtete Bibli, vstoupí do vás milost. Přistu-
pujte k textu
s velkou úctou, i když neprahnete po Božím slově.

Aby čtení Bible mělo pro vás nějaký význam, nechte se jí vést. Poslouchejte ji. Hlavně se
nesnažte přizpůsobit Písmo svým účelům. Jedině integristé využívají Bibli ke svým ideologickým
cílům. K Božímu slovu přistupujeme v tichu a modlitbě. Evangelium se vztahuje k životu každého z
nás. Nečtěte ho na veřejných místech. Je lepší číst ho v tichu a o samotě, aby na nás mohl zapůsobit
vnitřní žár skrytý v knize. Slovo Boží způsobuje, že vstupujeme do osobního vztahu s tím, který nám
jej daroval. Číst Bibli znamená mluvit s Bohem. Jeho řeč je živá a oživuje také nás. Rozjasňuje nás a
očišťuje. Čtěte Bibli se stejnou úctou, jakou projevujete vůči hostii. Když vám při mši kousek hostie
spadne na zem, co nejrychleji ho zvednete, protože je to poklad. Přikládejte stejný význam každému
“drobku” biblického textu.
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Čtěme Bibli tak, jako když mladík čte dopis od své milé nebo dívka list od svého milého. Věřte,
že Bible byla napsána pro vás.

Existuje několik verzí příběhu o Kristově životě. První pochází od přímých svědků, žáků, kteří
viděli jeho činy, slyšeli ho mluvit a zapsali svou zkušenost.

Druhá pochází od všech těch, kteří slyšeli jeho živé slovo zprostředkované jeho služebníky:
apoštoly a jejich následovníky, tedy nástroji Krista. Všichni křesťané dostávají podporu jeho slovy
při liturgii a čtení Písem. Při jeho výkladu se mi však stává, že se na nějakém verši úplně zaseknu.
Někdy vůbec nerozumím. Sedm let jsem studoval teologii, ale stává se, že mi nějaký text uniká a že
nevím, jak ho vyložit. Mohou mě inspirovat laici, i když pověření vykládat mají papež a biskupové.
Prostý křesťan mi může s textem hodně pomoci.

Kristus promlouvá k našemu srdci. Božímu slovu by každý z nás měl naslouchat a vnímat ho.
Díky víře a lásce je jeho řeč živá a působivá.

Čtete si každý den kousek evangelia? Čtete znovu texty, které se vám líbí, nebo vyhledáváte
pasáže, které málo znáte?

Já jsem si často vybíral stránku náhodně. Čtete a srdce se vám otevře. Otevřete Bibli a často
naleznete odpověď. Evangelium je “slovo, které překypuje láskou”. Budeme ho číst znovu z perspek-
tivy posledního Kristova činu na kříži, který se týkal napraveného lotra. Ať jsou následující stránky
pro tebe “milostí”.

 
Guy Gilbert – Evangelium podle svatého lotra

Naše křesťanská kultura
 Hodně lidí nevěří tomu, co je psáno v evangeliu. To je velmi charakteristické pro tuto dobu a

má to jasné vysvětlení. A ačkoli tomu nevěří, ochotně spolknou všechno, co se tam nepíše.
Například se prý našlo Evangelium podle Jidáše... Autoři tvrdili, že se prý Ježíš s Jidášem

dohodli, aby ho Jidáš prodal. Proč? Jednoduše proto, že lidi nemají prakticky žádnou “kulturu
evangelia”. Už ho nečtou. Kostel je přiláká, když mají problém. A to se nestává každou neděli.

Berou vážně všelijaké fikce. Francouzský týdeník Famille chrétienne (Křesťanská rodina) si
objednal průzkum ohledně slavné knihy Šifra mistra Leonarda. Výsledek: z deseti dotázaných o
Kristu a církvi se tři domnívají, že Ježíš jistě neexistoval. Jeden si myslí, že to byl podvodník. Jen
dva tvrdí, že byl božské podstaty. Osm dotazovaných si myslí, že církev je lidský vynález.

Tyto fantastické odpovědi svědčí o postupném vzdalování Francouzů od víry i prosté křesťan-
ské kultury.

Knihou Šifra mistra Leonarda bylo ovlivněno 68 % dotázaných. 10 % čtenářů knihy se přímo
odvrátilo od myšlenky, že Ježíš byl vzkříšen. 26 % si myslí, že Máří Magdalena byla Ježíšova
manželka nebo milenka...

Je zřejmé, že pevné postoje – ničím nepodmíněná ochrana života od početí do smrti, manželství
jedině heterosexuální
a nerozlučitelné – vyvolávají odpor a odmítnutí.

Ovšem většina dotazovaných (63 %) uznává církev pro její humanitární angažovanost. Všímám
si toho každý den - jak mě lidé zdraví, jak mě podporují v mém konání. Nezdraví kněze, ale přede-
vším toho, kdo pomáhá mladistvým delikventům. Je to široce rozšířený názor: “Nevěřím v Boha, ale
tleskám vaší práci i vašemu týmu!” Uznávají společenskou angažovanost lidí z církve. Každý ví, že
matka Tereza byla jeptiška, že abbé Pierre byl kněz... Díky své angažovanosti ve službách těm
nejchudším se dostali do čela hitparády humanity.

Ale vrátím se k údajným tajemstvím církve, jak je odhalily výplody Dana Browna. 30 % těch,
kteří četli jeho román, si myslí, že je založený z větší části na pravdě. 30 % čtenářů ho bere jako
nepravdivý. Co z toho můžeme vyvodit? Že se musíme především přimknout k evangeliu a nemít
strach z výsměchu. To je obsah sedmého blahoslavenství: když vás napadají

a posmívají se vám, protože jste křesťané, řekněte prostě, že věříte v Ježíše Krista, syna Božího.
Potvrďte svou víru!

Praktikování víry se zhmotňuje, získává smysl a viditelnost v církvi, ne někde na chodníku,
během průzkumů veřejného mínění a rozhlasových reportáží, jak by nás chtělo přesvědčit mnoho
reportérů. Víra se nedá spočítat. Duše se nesonduje mikrofonem. Jedině když se opřeme o Boží slovo,

budeme věrohodní, budeme nést ovoce a vyhneme se záludným
výplodům bestsellerů a filmů.

Zpráva z jednoty Orla

V sobotu 15. listopadu jeli naši starší florbalisté obhajovat
loňské vítězství do Třeště na Svatomartinský florbalový turnaj. Orel Telč zde reprezentovali Adam
Starý, Jonáš Starý, Tomáš Pospíšil, Adam Červený, Pavel Tománek, Filip Jackwerth, Jan Herbrych,
Roman Jackwerth a bránu hlídala Denisa Herbrychová. Letos se na velice dobře obsazeném turnaji
sešlo 8 týmů bojovat o putovní pohár. Naši postupně ve své skupině porazili 3:0 domácí Třešť B, 4:0
Střížov a 6:0 tým Třešť ženy. Bohužel hned v prvním semifinálovém zápase podlehli Kněžicím těsně
1:2 a tím se pro Telč obhajoba poháru rozplynula. V souboji o třetí místo se Střížovem už Orli z
Telče nezaváhali a po výhře 2:0 vybojovali celkovou bronzovou příčku. Nejlepším týmem se stala
Horní Cerekev následovaná Kněžicemi. 

Nevíte co letos na Silvestra a nechcete zůstat sami doma? Přijďte do Orlovny. Bude pro vás
připraveno příjemné posezení v nově zrekonstruovaném přísálí, k poslechu bude hrát kapela Hovor a
k dispozici bude otevřený bar s alkoholickými i nealkoholickými nápoji a míchanými drinky. Stejně
jako loni prosíme, abyste si s sebou vzali něco k snědku do společného občerstvení, budeme mít
možnost vyzkoušet dobré pokrmy, které umí naši sousedé. Orlovna se otevírá v 19 hodin, přijít
můžete kdykoli během večera.

Pro děti bude v klubovně SHM od 19 hodin promítání pohádek a od 21 hodin budeme promítat
film  pro starší věkové kategorie. A který? To je zatím překvapení.

Večer na Silvestra zamiřte tedy do Orlovny, budete vítáni.

Orel Telč přeje všem svým členům a také farníkům příjemné a klidně prožití svátků Vánočních
a hodně Božího požehnání do nového roku 2015.

Drby z farní kavárny

V minulém čísle farního věstníku jsme si mohli přečíst obšírný
článek o farních kavárnách. Kdo tak neučinil, doporučujeme. Rádi
bychom v tomto čísle a i v dalších přinášeli krátké kavárenské zprávy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zprávy z kavárny, říkejme jim drby :-). 

Rodinu farních kavárenských spotřebičů rozšířil automatický pěnič
mléka. Do zařízení nalijete mléko a po třech minutách máte mléko krásně
napěněné, akorát na dvě Café latté. Café latté, ač nejsložitější z celého

nabízeného sortimentu, si našlo u návštěvníků farních kaváren neutuchající oblibu. Do vyšší
skleničky se nalije horké mléko, poté mléčná pěna a nakonec se opatrně přes mléčnou pěnu nalije
káva. Vznikne tak trojbarevný nápoj - dole bílé mléko, pak vrstva kávy a nakonec mléčná pěna.
Problematické je zvláště našlehání mléčné pěny, lze to dělat na kávovaru pomocí parní trysky, ale
chce to zručnost a trvá to déle. Navíc pokud je v provozu parní tryska, kávovar neumí dělat zároveň
presso. Takže příprava latté meškala i přípravu často objednávaných press. S pěničem mléka lze
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celou přípravu Café latté oddělit. Kávu si uvaříme do zásoby, horké mléko a pěnu vytváří pěnič. Snad
se teď výdej o trochu zrychlí a příprava Café latté nebude pro obsluhující důvodem k obavám, jak
tomu bylo doteď. Také jste teď dostali na latté chuť? Tak neváhejte a přijďte ochutnat .

Nákupy
V říjnu a listopadu jsme dokoupili kavárenské zásoby. Tímto bychom také rádi poděkovali za

vaše dobrovolné příspěvky, které drží kavárnu v chodu a v plusu. 
Smetana do kávy 240 ks, 293 Kč
Sušenky různé druhy, 4 Kg (může využít ten, kdo by nechtěl péct buchty): 373 Kč
Ubrousky, kelímky, 216 Kč
Kofola, 250 Kč
Nerez konvička na mléko, 121 Kč
Zrnková káva Rioba Platinum, 7 Kg, 2150 Kč
Mléko, cca 200 Kč.
Pěnič mléka 2270 Kč
Kdo zve do farních kaváren v prosinci
7. 12. 2014 - Orli a Orlice
14. 12. 2014 - Spolčo mládeže
Další termíny jsou neobsazené, pokud by o ně měl někdo zájem, nahlaste se Pavlovi Bočkovi,

který Vás zapíše na webové stránky farnosti nebo se napište na rozpisu služeb, který je ve farním
kostele vzadu na stolečku, případně ve farní kavárně. Můžete také kontaktovat Silvii Frydrýškovou,
Vláďu Srmčka, Zdenču Pokornou, Martina a Terku Kohoutků.

7.12. 2014 - Orli a Orlice
7. prosince Vás do farní kavárny zve Jednota Orel Telč. Tato kavárna bude výjimečná tím, že

dobrovolné příspěvky, které dáváte za občerstvení, půjdou na opravu Orlovny. Některé kavárny
bychom chtěli propojit s možností přispět na bohulibé aktivity. Již se tak stalo například na misijní
neděli, kdy byly dobrovolné příspěvky věnovány na podporu misií. Rádi bychom Vás tedy poprosili
o štědrost, děkujeme.

Terka, Martin, Zdenča, Silva, Vláďa 

Betlémské světlo

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos uskuteční
v sobotu 13. 12. 2014 ve 14.00 hodin v největším vídeňském evangelickém kostele na Lutherplatz 1

(Wien–Gumpendorf). Pro Betlémské světlo se vydají brněnští skauti, kteří
jej dopraví do České republiky. V České republice se jako vždy stane
první zastávkou Betlémského světla jihomoravská metropole. Již v neděli
14. prosince 2014 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla
předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svící
mohou malí i velcí odnést domů. Další organizace šíření Betlémského
světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné
ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u
dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší –
mohou požádat o jeho přinesení domů.

V sobotu 20. 12. 2014, bude za spolupráce dalších skautů rozváženo
Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Dále je každoročně světlo rozdáváno při místních akcích.

Akce šíření Betlémského světla poprvé proběhla v Rakousku v roce 1986 jako charitativní akce
pro radost postiženým dětem. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, je pro Betlémské světlo

každý rok vyslán chlapec nebo děvče (říká se jim Dítě Betlémského světla), kteří vykonali něco
dobrého. Odtud se světlo lásky a pokoje potom šíří do celého světa.

Jak uvádějí na svém webu rakouští skauti: "Ten, jehož život je plný radosti, neublíží nikomu
jinému. Člověk, který má radost z rozmanitosti, se těší také z rozmanitosti světových kultur. V
místech, kde hlad je součástí každodenního života, přetrvává bolest a násilí. Jestliže máte dostatek
jídla, že se o něj můžete podělit, můžete posílit nejen tělesno, ale také poskytnout dostatek energie k
upevnění míru. To je důvod, proč je letošní motto “Sdílení štěstí vám přinese pokoj”. Myšlenka byla
převzata ze 14. kapitoly listu Římanům (17–19). Tato pasáž vysvětluje, že život je mnohem více než
jídlo a pití a měli bychom se více zaměřit na mír, spravedlnost a radostné bytí. Radost ze života se
může odrážet i ve společném pokrmu, což by mělo být letošním tématem."

Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese www.betlemskesvetlo.cz

Svatí telčané . sv. Roch  podruhé

V říjnovém  FV jsme
si připomínali osobnost sv.
Rocha a památky , které
jsou sv. Rochu zasvětceny.
Připoměli jsme si i kapli sv.
Rocha na hřbitově u Matky
Boží. Tato kaple je běžně
nepřístupná, tak jsme pro
čtenáře FV pořídoli pár
fotografií z této kaple.
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Jak jsme minule uváděli, sv. Roch je
většinou zobrazován společně se sv. Šebes-
tiánem, jako patroni proti moru, né jinak je
tomu  i na oltářním obraze v této kapli, jak je
vidět na detailní fotografii barokního oltáře.

Z  farní knihovny
C. S. Lewis - Tvůrce Narnie (výročí

úmrtí 22. 11. 1963)
C. S. Lewis byl jedním z nejpřednějších

křesťanských apologetů 20. století, který
skrze své dílo pronikl k milionům lidí.
Poznat jeho spletitý život znamená i plněji
pochopit jeho rozsáhlé literární dílo. V tom
je skvělým průvodcem kniha od Elaine
Murray Stoneové "Tvůrce Narnie". Útlá
kniha podivuhodně vystihuje nejednoduchou
postavu a životní příběh C. S. Lewise. Kniha
zaujme jak znalce Lewisova díla, tak i
náhodné čtenáře příběhů Narnie, kteří o
jejich autorovi nevědí vůbec nic. Kniha je
vhodným dárkem pro milovníky děl C. S.
Lewise, Autorka život “tvůrce Narnie”
nejenže důkladně studovala, ale měla to
štěstí, že se s C. S. Lewisem i osobně setkala.
Dává nám nahlédnout do jeho rodinných a
přátelských vztahů, do jeho životních radostí
i strastí. Literární talent C. S. Lewise se
projevil už při studiích v Oxfordu. Zde si
také vybudoval slušné akademické postavení.

Delší dobu žil jako agnostik a své vlastní hledání pravdy si musel protrpět. Patřil k neformální
skupině “Inklingů” a byl blízkým přítelem J. R. R. Tolkiena. Jejich společný zájem o mýty a literární
příběhy přivedl Lewise postupně ke křesťanství, jehož hodnoty pak začaly prosakovat do všech jeho
knih, včetně slavných Letopisů Narnie, které autora proslavily i daleko mimo rámec křesťanských
intelektuálů nebo literátů.

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh monsignora O’Flahertyho, který za války zachránil
tisíce lidí

Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený:
Jde o skutečné postavy a události z doby druhé světové války. Příběh monsignora O’Flahertyho (*
28. února 1898 + 30. října 1963) je natolik dramatický, že v roce 1983 byl podle knihy Šarlatový a
černý natočen slavný film s Gregory Peckem v hlavní roli.Hugh O’Flaherty se narodil v Killarney, v
Irsku. Byl nadaný student i nadšený sportovec, věnoval se boxu, házené i golfu. Od útlého věku byl
zároveň přitahován kněžskou službou. Po vysvěcení na kněze působil nejprve jako apoštolský legát v
Egyptě, na Haiti, v Dominikánské republice a dokonce i v Československu, později pracoval v Římě
u Svatého stolce.Po kapitulaci Itálie v roce 1943 se Řím dostal pod velení plukovníka Herberta
Kapplera z obávaného útvaru SS. Ten začal s likvidací místního odboje a s deportacemi římských
Židů do Osvětimi. Mons. O’Flaherty se stal jeho úhlavním nepřítelem, protože se vrhl do rozsáhlé

akce na záchranu Židů a válečných uprchlíků z řad spojenců. Z obleženého a přísně střeženého
Vatikánu zorganizoval kvalitní tým, s jehož pomocí v Římě skrýval, šatil a živil stovky lidí. S
nasazením vlastních životů se jim podařilo zachránit tisíce lidí. Po válce byl O’Flaherty za své hrdin-
ství vícekrát vyznamenán.

Ježíšův životní styl  -Nicky Gumbe
Naše kultura hodně žije problematikou životního stylu. Nejrůznější časopisy se zabývají obleče-

ním, zdravou životosprávou, hubnutím, sexuálním životem, zařízením interiérů či pěstováním květin,
tanečními a hudebními styly, sportováním, atd. Většinou se věnují tomu, jak věci vypadají navenek.  
Ježíše ale mnohem více zajímalo (a zřejmě zajímá i dnes), co je pod povrchem toho, jak žijeme, o
jaké hodnoty se opíráme a co je hlubší motivací našeho konání.  
Ve známém kázání na hoře nám odpovídá na otázku, co to znamená, že jsme ‚ve světě‘, ale nikoliv
‚ze světa‘”. Jeho kázání v souhrnu představuje křesťanský životní styl. A přitom náš životní styl bývá
z velké části inspirován spíše tím, čemu se dnes říká “západní kultura”.  
A právě v tom se skrývá náročná výzva: Má evangelium skutečně vliv na to, jak žijeme, nebo jde jen
o “povrchový nátěr”? Výzva je to náročná, protože lidé kolem nás hladoví po autentičnosti života;
slova na ně dělají pramalý dojem. 
V knize se odráží autorova životní zkušenost, jeho typický humor, ale i snaha přiblížit biblické učení
srozumitelným a praktickým způsobem. Může být k užitku jak zralým křesťanům, tak i čerstvým
konvertitům

  Telčský pěvecký sbor Santini a farnost Telč zve všechny lidi dobré vůle ke společnému
prožití  ADVENTNĚ – VÁNOČNÍHO KONCERTU  - 20. prosince 2014 Hodice 15.00 kulturní
dům

    Vánoční koncerty - mimo jiné zazní - Jakub Jan Ryba – Druhá česká mše půlnoční
- 28. prosinec 2014 Telč v 15.00 hod., kostel Jména Ježíš
- 10. leden 2015 Pohořelice v 14.30 hod., kostel sv. Jakuba Staršího
- 10. leden 2015 Deblín v 18.30 hod., kostel sv. Mikuláše
- 11. leden 2015 Kněžice v 15.00hod. kostel sv. Jakuba Staršího
Účinkuje: sbor SANTINI z Telče, AD HOC QUARTET z Třebíče a hosté
Sbormistr: Anežka Tichá, Dirigent: Karel Tomek
CD – SANTINI V ŘÍŠI DIVŮ a nové vánoční CD – GAUDETE můžete zakoupit na kterémkoli

koncertu souboru, nebo v sídle firmy KK makler s.r.o., Křížova 171, 588 56 Telč, Jana Křížková, tel.
776 278 508, jkmakler@seznam.cz,      

   Více informací na www.santini-telc.cz
Z matriky

V měsíci říjnu přijali svátost křtu:
Ondřej Nosek
Petr Novák

V měsíci říjnu nás předešli na
věčnost:

 Věra Kadeřávková     
_______________________________________________________________________________

Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 12. 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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V měsíci říjnu přijali svátost manželství:
Tomáš Brabec a Irena Nováková
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