
Mariánský měsíc - květen

Měsíc květen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně
Marii. Je orámován dvěma svátky. Prvního slavíme svatého
Josefa dělníka a posledního pak Navštívení Panny Marie.
První květnový den nám připomíná, že i naše všední práce je
spoluúčastí na stvořitelském díle Božím. Podobně i v jádru
svátku Navštívení Panny Marie nacházíme práci. Při zvěsto-
vání se Maria dozvídá o těhotenství své příbuzné Alžběty,
která je již pokročilého věku. 

Vydává se tedy na cestu, aby své příbuzné pomohla v
přípravách na příchod potomka. Jistě by se mohla utěšovat
tím, že sama má dost svých vlastních starostí a Alžběta si
jistě najde někoho, kdo by jí pomohl. Přesto se však vydává
na cestu, aby Alžbětě pomohla. 

Kéž bychom také mi všichni uměli, uprostřed svých
vlastních starostí, vidět i potřeby našich bližních. Věřím, že
pak i v našich životech zazní podobně krásný chvalozpěv,
jako je ten jenž vytryskl z Mariina srdce při setkání s Alžbě-
tou. Kéž bychom i mi mohli velebit Boha za veliké věci,
které vykonal v naší době a našich životech. 

Mějme srdce otevřená, abychom uprostřed zdánlivě
všedního života rozpoznali velké Boží skutky a mohli pak za
ně Boha chválit.

Požehnané dny přeje všem svým farníkům

o. Josef Maincl

Bohoslužby v květnu 2014

So 3. 5. 2014 18:00 Matka Boží
Ne 4. 5. 2014    7:30 sv. Jakub

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 10. 5. 2014 18:00 Matka Boží

Ne 11. 5. 2014    7:30 sv. Jakub
  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 17. 5. 2014 18:00 sv. Jan Nepomucký
Ne 18. 5. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jan Nepomucký
10:30 sv. Jan Nepomucký

So 24. 5. 2014 18:00 Matka Boží
Ne 25. 5. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 31. 5. 2014 18:00 Matka Boží

Farní pouť

Farní úřad připravuje  tradiční farní pouť, tentokráte do Rajhradu, Bohutic, Dyje, která se
připravuje na 8. května 2014. Zájemci se mohou přihlašovat v neděli 27.dubna po ranní a deváté mši
svaté u paní Trojanové.

Vezmi a čti

2. neděle velikonoční – cyklus A
Sk 2,42-47; 1Petr 1,3-9; Jan 20,19-31 
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli

učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi
a řekl: “Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když
učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: “Pokoj vám!
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně
dechl a řekl jim: “Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte,
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu
říkali: “Viděli jsme Pána.“ On jim však odpověděl: “Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech
a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli
jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl:
“Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: “Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji
do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: “Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu
řekl: “Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal
před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem
zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu. (Jan
20,19-31) 

V evangeliu říká zmrtvýchvstalý Kristus svým učedníkům mimo jiné: Komu hříchy odpustíte,
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. V prvním okamžiku nás napadne,
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že se to týká jen kněží, kteří ve zpovědi udělují rozhřešení. To je sice pravda, ale jenom částečně.
Odpuštění se totiž obecně týká každého z nás. 

Pokud nejsme lidé mdlého ducha, stojíme často před problémem rovnováhy spravedlnosti a
odpuštění. Je zde zajímavý protiklad. Lidská společnost se nám často zdá tím dokonalejší, čím
důsledněji trestá viníky, a naopak o anarchii mluvíme tam, kde zůstává mnoho nepotrestaných
zločinů. Boží stanovisko se ale zdá být zcela jiné a projevuje se neustálým odpouštěním. Svatý Řehoř
z Nyssy napsal, že člověk se podobá Bohu, když odpouští. 

Právě kvůli tomuto protikladu došli židé ve Starém zákoně k závěru, že hříchy může odpustit
jen Bůh, a nikoliv lidé. Lidský požadavek spravedlnosti se často dostává do rozporu s jiným, stejně
základním požadavkem pro lidské soužití – s požadavkem věrnosti rodině a přátelům. Řecké
zákonodárství má počátky v dávné době na ostrově Leuki Zefiri, kde byl mimo jiné stanoven trest
oslepení za to, když byl někdo dopaden při cizoložství. Jednou ale chytili při tomto hříchu králova
syna. Král byl ochoten vydat syna požadavkům zákona, ale lidé pro něj žádali milost. Nakonec král
našel řešení. Dal vyloupnout jedno oko synovi a druhé sobě. 

Odpuštění je zvláštní úkon: říká se jím, že jsme jedno, že patříme k sobě, a to skrze lásku k
Bohu a k lidem. Filozof David Hume byl pokládán za volnomyšlenkáře. Ve společnosti ho jednou
uviděl jistý farář a chtěl se mu vyhnout. Hume k němu ale přiběhl se slovy: Jen zůstaňte, vždyť po
smrti půjdeme společnou cestou. Já z nedostatku víry a vy z nedostatku lásky. Ten, kdo vyžaduje
pouze spravedlnost, vlastně říká: Oba žijeme v jednom společném řádu, máme zájem, aby se řád
zachoval, ale jinak jsme si cizí. Jinými slovy – jsme dva cestující v jednom vlaku, každý z nás si
koupil jízdenku, seďme tedy každý na svém místě, a když mi zasedneš moje místo, tak okamžitě
zavolám průvodčího. Něco jiného by ovšem bylo, kdyby přišel nějaký náš přítel: tomu bychom hned
nabídli svoje místo, kdyby si neměl kam sednout. 

Odpuštění je vyznáním jednoty. Proto vidíme rozdíl mezi pohanskými božstvy a Bohem
křesťanů. Pohanská božstva jsou vůči lidem lhostejná, kdežto náš Bůh je ochoten odpustit. A
dokonce můžeme říci, že se na to odpuštění těší. To není výzva k tomu, abychom vesele hřešili, ale
výzva k lásce. Pokud dnes víra v našich farnostech upadá, tak je to mimo jiné také proto, že
předchozí generace lásku k Bohu opravdově neprožily, a pokud ano, tak prožitek tohoto dobrého
vztahu nedokázaly předat. Je totiž velký rozdíl dělat něco z lásky, nebo to dělat jenom z povinnosti a
ze strachu. Ano, i smysl pro povinnost je důležitý, ale pouze na něm náš život nestojí. 

Každá neděle je oním osmým dnem po Velikonocích, kdy se učedníci shromáždili v domě. To
nás přirozeně zavazuje k prohlubování a ke srovnání mezi našimi současnými nedělními
shromážděními a prvním křesťanským společenstvím. 

Vnější podoba mezi oběma je v zásadě totožná. Také my jsme se zde shromáždili prvního dne
po sobotě, abychom naslouchali apoštolskému učení, lámali chléb a společně se modlili. Také my
uslyšíme pozdrav Vzkříšeného, který říká: Pokoj vám. Neuvidíme ho osobně, nemůžeme vložit prst
do jeho boku, jako to udělal Tomáš; Ježíš však přijde a zpřítomní se prostřednictvím svého slova a
své svátosti. On sám ale řekl, že je pro nás lepší v něho věřit, aniž bychom ho mohli fyzicky spatřit. 

U prvních křesťanů se jednalo o živé společenství, v němž se lidé vzájemně poznávali a vnímali
jako učedníci stejného Pána a jako bratři a sestry. Z takového společenství pak odcházeli povzbuzení
a připravení přijmout každodenní námahu a starosti. Dojem, který to vzbuzovalo v pohanech, když
křesťané opouštěli svá shromáždění, zachytil Tertulián ve slovech: Jen se podívejte, jak se milují! 

Co nám jenom chybí, abychom mohli něco podobného také uskutečňovat? 
Osmý den po Velikonocích byli učedníci v domě, když vstoupil Ježíš zavřenými dveřmi, zdržel

se mezi nimi a řekl: Pokoj vám! Právě teď i do našeho společenství vstupuje Ježíš, zůstává tu s námi
a nabízí nám svůj pokoj. My v něm společně s Tomášem poznáváme a vyznáváme našeho Pána a
Boha. Prosme ho o to, aby z nás vytvořil opravdové společenství sjednocené v jeho jménu. 

Pavel Konzbul – Puzzle, kázání a zamyšlení v liturgickém roce A  Raniero Cantalamessa –
Slovo a život 

Pozvánka na Noc kostelů 2014

Protože se minulé ročníky
setkaly s velikým úspěchem, tak se
i letos uskuteční Noc kostelů
v pátek 23. května 2014.
V současné době připravuje
program Noci kostelů více než
1200 kostelů a modliteben v celé
ČR. V loňském roce se do Noci
kostelů zapojilo více než 1300
kostelů a navštívilo ji neuvěři-
telných 450 000 návštěvníků.

Na co se můžete letos v Telči
těšit? Jistě Vás potěší a inspiruje
přednáška P. Vojtěcha Kodeta
s názvem “Ježíš pro nevěřící”.
Neméně zajímavá bude virtuální
procházka po židovských hřbito-

vech a o novém v Lipkách v podání Oldřicha Zadražila. Těšit se můžete i na povídání o putování po
Svaté zemi od paní JUDr. Jany Ječmínkové. 

V kostele Sv. Ducha se budete moci podívat na film o návštěvě koncentračního tábora Mauthau-
sen či film o slavnosti v Kralicích v roce 2013. Bude zde pro Vás připraveno velice zajímavé divadlo
s názvem: “Divadlo v kostele vypráví – jak to bylo, když zde bylo divadlo”.

Celý večer zpestří řada hudebních koncertů a výstav obrazů. Těšit se můžete na koncert Adven-
tistů sedmého dne a sboru Santini. Kdo by si raději poslechl moderní křesťanskou hudbu, jistě ho
potěší Schola Telč. Chybět nebudou ani varhanní koncerty. 

Pro děti bude letos připraven velice atraktivní program s překvapením, na který bude navazovat
“Ekumenická modlitba za město Telč” v doprovodu dětského sboru Srdíčko a scholy. Opět se budete
moci podívat na věž Sv. Jakuba, kde bude připraven program pro děti i dospělé. Uskuteční se
prohlídka manuálního zvonění a mnoho dalšího. Letos budete moci opět sestoupit nejen do starobylé
krypty, ale také vejít do budovy fary a posedět v  naší farní kavárně.

Na Noci kostelů uvidíte ještě mnoho zajímavého, ale nemohu zde prozradit vše. V průběhu
května se můžete těšit na podrobný program, který Vám přijde přímo do schránek.

Motto letošní Noci Kostelů je “Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a
noc. Budou na znamení časů, dnů a let “ (Gn 1,14). Tímto srdečně zvu na Noc kostelů Vás i Vaše
známé, příbuzné či kamarády. Třeba během této noci dokážeme objevit Světlo, které nám nově
zasvítí do života a osvětlí nám cestu po které jdeme, abychom dokázali v dnešní uspěchané době
oddělit dobré od  neužitečného, jako je oddělen den od noci.

Také krátký videospot na YouTube zve návštěvníky na Noc kostelů, na základě grafické
předlohy Very Rieder videospot zpracoval Jiří Doffek, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu
Radia Proglas, fotografie pocházejí z archivu Noci kostelů.

 https://www.youtube.com/watch?v=KkY5OiD_I5Q
Zdeňka Pokorná
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Zpráva z jednoty Orla

Hned první sobota v dubnu byla pro telčský Orel a obzvláště Orlovnu nabitá programem.
Začneme tím, že poděkujeme všem 23 dobrovolníkům, kteří přišli tuto sobotu udělat něco pro Orlov-
nu. Původně jsme chtěli trochu poopravit omítky a začít bílit, bohužel se ale ukázalo, že původní
nátěry se na mnoha místech olupují a byli jsme nuceni omítky komplet oškrabat. Máme velkou
radost, že se to během jednoho dne téměř podařilo. Celkem 250 m2 omítek. Když k tomu ještě přičtu
pořezání zbytku dřeva, odvezení 2 plných kárek do sběrného dvora a kompletní úklid celého hřiště, je
vidět, že jsme společně zvládli velký kus díla. Ještě jednou děkujeme všem za pomoc.

V sobotu 5. 4. přijali mladí telčští Orli pozvánku na florbalový turnaj do Měřína. Reprezentovali
nás Kadlec Vojtěch, Herbrych Jan, Smetana Miroslav, Starý Adam, Tomáš Filip, Pospíšil Tomáš,
Tománek Pavel, Jackwerth Filip a branku hájila Herbrychová Denisa. Výsledky vzájemných zápasů:

Telč – Kněžice 3 : 2
Telč – Okříšky 0 : 4
Telč – Tučňáci Měřín 2 : 1
Telč – Blues Měřín 2 : 2
Celkově jsme obsadili stříbrnou příčku za suverénně nejlepšími Okříškami. O post nejlepšího

střelce se svorně se třemi vstřelenými brankami dělí Miroslav Smetana a Adam Starý.

Ti kteří byli v březnu na přednášce o poutní cestě do Santiago de Compostela již znají pana
Petrlíka a jeho poutavý styl vyprávění. A nejen pro ně, ale pro každého zájemce, bude od stejného
autora další přednáška na téma Putování a život ve Francii. Přijďte v neděli 27. dubna ve 14:30 do
Orlovny poslechnout si osobní zážitky doplněné fotografiemi z dlouhodobého života a putování po
Francii.

Stav přísálí se pomaličku zlepšuje, obrovský kus práce už je hotový, bez pomoci dobrovolníků
je ale konec ještě v nedohlednu. Žádáme tedy všechny příznivce Orla a Orlovny, jak ti kteří nám už
pomohli, tak i nové tváře, přijďte na další Sobotu pro Orlovnu. Sejdeme se 10. května od 9 hodiny a
napneme všechny síly, abychom dokončili opravu přísálí. Kdo se necítí na zednické práce, ale umí
vařit, žádáme o pomoc při vaření oběda pro pracovníky. Můžete kontaktovat Jaroslava Kadlece (732
157 552) nebo Davida Kováře (602 661 023). Těšíme se na setkání v sobotu. Pitný režim a oběd
zajištěn, rukavice s sebou.

Zdař Bůh

Svatořečení papežů:  česká účast a přímé přenosy

V neděli 27. dubna 2014 v 10.00 bude na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu slavena mše svatá
se svatořečením papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. Události se zúčastní také čeští a moravští
poutníci. V ČR budou událost přenášet dvě televize, na několika místech též proběhne veřejná
projekce.

Z České republiky se svatořečení zúčastní desítky farností a stovky samostatných poutníků.
Velké zájezdy vypravují tradičně křesťanské cestovní kanceláře Miklas Tour, CK Voma, Awer tour,

CK Palomino a CK Avetour. Mimo ně připravily zájezdy do Říma ve dnech svatořečení i další
cestovní kanceláře, které se přímo nespecializují na církevní turistiku.

Velká skupina poutníků bude slavit bohoslužbu pod širým nebem v sobotu 26. dubna 2014 na
slavníkovském Hradišti v Libici nad Cidlinou. Právě toto místo, kde se připomíná narození sv.
Vojtěcha a Radima, požehnal papež Jan Pavel II. z helikoptéry přesně o sedmnáct let dříve během
letu do Hradce Králové. Bohoslužbu zde bude slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka,
olomoucký arcibiskup Jan Graubner a hrálovéhradecký biskup Jan Vokál. 

Kanonizační mši bude možné sledovat také přes televizní obrazovky. Přímý přenos událostí
odvysílá 27. dubna Televize Noe i Česká televize na kanálu ČT2. Některé farnosti budou pořádat
veřejnou projekci. Např. kina v Kroměříži a Veselí nad Moravou budou akci přenášet na filmová
plátna, pro zájemce z okolních obcí bude i vypraven speciální autobus. Akce bude přenášena také v
centru Českomoravská Fatima v Koclířově, kde projekci doprovodí komentář prof. América Pabla
Lópeze Ortize z Portorika. 

Papež Jan XXIII. (vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli), se narodil 25. listopadu 1881 v
italském Sotto il Monte. Za blahoslaveného jej prohlásil 3. září 2000 papež Jan Pavel II. Ve své řeči u

příležitosti jeho blahoslavení jej popsal jako
“papeže, který světu učaroval svou
přirozenou přátelskostí, skrze niž
vyzařovala pozoruhodná dobrota jeho
duše“.

Jan Pavel II. (Karol Jozef Wojtyla) byl
blahořečen přibližně šest let po své smrti.
Papež Benedikt XVI. stanovil jeho
liturgický svátek na 22. října. Ve své řeči
během obřadu blahořečení Josef Ratzinger
uvedl: “V den jeho odchodu jsme vnímali
auru jeho svatosti, věřící mu mnoha
způsoby projevovali svou úctu. Proto jsem
také, s veškerým respektem ke kanonickým
církevním pravidlům, chtěl, aby se jeho
blahořečení nezdržovalo. A nyní nastává
vytoužený den; přišel rychle, protože to, co
se právě děje, je ku potěše našeho Pána:
Jan Pavel II. je blahořečen!“

Českou republiku navštívil Jan Pavel
II. třikrát: krátce po Sametové revoluci v
dubnu roku 1990, dále v roce 1995, kdy v
Olomouci svatořečil Jana Sarkandra a
Zdislavu z Lemberka či se setkal s mladými
na blízkém Svatém Kopečku, a naposledy
před 17 lety u příležitosti svatovojtěšského
milénia v dubnu 1997.

Mnozí z nás jsme měli možnost zakusit Boží milost a “prožít” s Janem Pavlem II celý jeho papežský
pontifikát. V roce 1978 jsme všichni s velkou radostí v srdci přijali zprávu, že máme slovanského
papeže,  v roce 1990 nám při jeho první návštěvě u nás, přinesl zvěst, že nejen se změnila politická
situace u nás, ale je také třeba zněnit i morální a duchovní život. Jít cestou za Kristem, kterou celému
světu svým postojem ukazoval a jí také utvářel. Ať jeho svatost je nám i celému světu nadále světlem
v temnotách na cestě ke Kristu.
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Tři dny křesťanské spirituality s P. Vojtěchem Kodetem, OCarm.

Ve dnech 9. až 11. května 2014 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské
nakladatelství oblíbenou akci Tři dny křesťanské spirituality. Pozvání letos přijal karmelitán P.
Vojtěch Kodet, který v pátek 9. května 2014 v 19.00 hodin v aule Biskupského gymnázia (Barvičova
85, Brno) zahájí setkání přednáškou Provokující Ježíš.

V sobotu 10. května 2014 v 9.00 hodin přoběhne tamtéž celodenní rekolekce s tématy Síla
lásky, Dotek milosrdenství a Nový začátek. Sobotní rekolekce nenavazuje na páteční přednášku a lze
ji absolvovat samostatně. Sobotní program se doporučuje absolvovat celý včetně mše svaté v 16.00
hodin.

Není třeba se předem přihlašovat. Oběd si lze objednat a zakoupit na místě ráno před začátkem
programu.
V rámci rekolekce bude možno zakoupit knihy Vojtěcha Kodeta i další duchovní literaturu (široká
nabídka titulů z distribuce Karmelitánského nakladatelství)

Tři dny křesťanské spirituality ukončí v neděli 11. května 2014 bohoslužba v kostele svatého
Michala (Dominikánské náměstí) se začátkem v 9.00 hodin. 
Po ní bude následovat autogramiáda v knihkupectví U Michala (Dominikánské nám. 8, Brno).

KNIHOVNA BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Kamenná 36, Brno

Vás ve čtvrtek 29. května 2014 v 18.30 hodin 
srdečně zve na besedu s paní Helenou Wünschmann, 

sestrou brněnského rodáka a kandidáta na svatořečení P. Tomáše Týna OP, 
a s generálním vikářem brněnské diecéze Mons. Jiřím Mikuláškem.

Součástí setkání je také prezentace knihy
        SLUŽEBNÍK RADOSTI

a malá autogramiáda.
  

 Tomáš Týn – Služebník radosti

Program:
 17.30 hodin mše svatá v katedrále sv. Petra a Pavla, 

hlavní celebrant generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek
18.30 hodin  beseda v prostorách Biskupství brněnského (Petrov 2)
 Více na http://www.biskupstvi.cz/kandidati-blahoreceni

Z farní knihovny

Výstup na horu manželství – Elias Vella
Hora manželství může odstrašovat ty, kdo se bojí výšek a nedokážou

ocenit schopnost sebedarování. Je ji však možné zdolat láskou vycházející od
Boha, která zve do živého vztahu s ním i s naším partnerem.
Kniha, která vznikla na základě přednášek Eliase Velly o manželství, nabízí čtenářům podstatné rady

pro zdravý manželský život. V první části autor ukazuje autentický obraz manželství v kontextu
svátostného života. Druhá část knihy konfrontuje čtenáře se současnými problémy, jako jsou cizolož-
ství, poruchy sexuální identity, odluka, rozvod atd., a přináší řešení těm, kteří usilí o pokoj, uzdravení
a stálost ve svých vztazích.

Princezna z pivovaru . Jiří Barhoň
Nové úsměvné příběhy oblíbeného autora jsou v knize řazeny do několika celků: Princezna z

pivovaru, O svatých, O nás hříšnících. Najdeme zde například Modlitbu zbožných řidičů, z níž cituje-
me: 

Anežko, Zdislavo, vy svaté dámy, 
také vás prosíme, bděte nad námi.
Vévodo Václave s babičkou Lidkou,
vy před policejní chraňte nás hlídkou.

Text knihy doplňují ilustrace Heleny Filcíkové.

Modlitby Jana Pavla II – II. Vydání . Zenon Ziólkowski
Modlitby papeže Jana Pavla II. jsou uspořádány podle kalendáře církevního roku, na každý den

je zařazena jedna modlitba. Na začátku každého měsíce je přidán kratičký citát týkající se modlitby a
úryvek některého literárního díla (básně, eseje) z papežovy tvorby. Modlitby jsou vybrány z celého
šestadvacetiletého pontifikátu Jana Pavla II. Pronesl je na nejrůznějších místech světa.

. Z matriky
V měsíci březnu a dubnu byli pokřtěni:

Matyáš Šimek
Ota Kovář
David Smolín

V měsíci dubnu přijaly svátost manželství:
MUDr. Vojtěch Klusáček a Mgr. Milada Študentová

V měsíci březnu a dubnu nás předešli na věčnost:
Marie Hamerníková
Antonie Kolářová
David Novoveský
Marie Ambrožová
Čestmír Vuška
Věra Petráková

_____________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 25. 5. 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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