
Dar Ducha a ovoce Ducha

Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost,
zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. (Gal 5,22-23)

Pán Ježíš slíbil dar Ducha svatého všem, kteří v něho uvěří.
Také my jsme přijali dar Ducha svatého ve křtu, při biřmování,
přijímáme ho v ostatních svátostech a když se s vírou modlíme
nebo čteme Písmo svaté. Je to veliký dar, ve kterém je pro nás
zahrnuto vše ostatní. Duch svatý v nás miluje Boha i lidi, je
zdrojem naší naděje i víry. Projevuje se v našem životě
různými vlastnostmi, jak je popsal apoštol Pavel: láskou,
radostí, pokojem, shovívavostí, vlídností, dobrotou, věrností,
tichostí a zdrženlivostí. Tyto vlastnosti jsou neklamným
znamením působení Ducha svatého. S darem Ducha svatého
jsme přijali také plné odpuštění hříchů, smíření s Bohem a
nový život, ve kterém jsme se stali Božími dětmi. On v nás
uzdravuje vše nemocné a srovnává vše křivé. On v nás tvoří
příbytek Nejsvětější Trojice a uvádí nás do vztahu ke všem
božským osobám. Tvoří naši novou identitu. Tento Duch,
kterého jsme již přijali, chce v nás stále rozmnožovat svoji
přítomnost i působení.

Modleme se: Chválím Tě, Pane, a děkuji Ti za dar tvé lásky, za všechno, co jsi mi již v životě dal.
Děkuji Ti za dar života, za dar křtu, za dar víry, za milost obrácení. Děkuji Ti za dar Ducha
Posvětitele a Utěšitele, za dar Ducha lásky. Děkuji Ti za mnohotvárné působení Ducha svatého v
mém životě. Prosím Tě za odpuštění své pýchy a soběstačnosti, ve které jsem často chtěl žít bez
Tebe, podle svých představ a ze svých sil. Prosím Tě o milost Ducha svatého, který dává pravý život.
Obnovuji svůj křestní slib, zříkám se všeho zla a volím si Tebe, jako svého jediného Pána a Spasitele.

P. Vojtěch Kodet

Bohoslužby v červnu 2014

So 1. 6. 2014 18:00 Matka Boží
Ne 2. 6. 2014    7:30 sv. Jakub

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 7. 6. 2014 18:00 Matka Boží
Ne 8. 6. 2014    7:30 sv. Jakub

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 14. 6. 2014 18:00 Matka Boží
Ne 15. 6. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

Čt 19. 6. 2014   8:00 Matka Boží
18:30 sv. Jakub

So 21. 6. 2014 18:00 Matka Boží
Ne 22. 6. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 28. 6. 2014 18:00 Matka Boží
Ne 29. 6. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Vezmi a čti

Sk 1,15-17.20-26; 1 Jan 4,11-16; Jan 17,11b-19 
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: “Otče svatý, zachovej je

ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud
jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi
dal. Chránil jsem je, a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který
propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto
mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem
jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa,
jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale
abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze

světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do
světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ 

Modlitba “aby byli jedno“ se právem stala mottem ekumenického hnutí. Avšak jednota, za
kterou se Ježíš modlí, není pouze jednotou mezi různými křesťanskými církvemi. Je to jakási jednota,
od nejmenší po největší: jednota mezi lidmi, v rodinném kruhu, jednota členů jednoho společenství. Z
této “každodenní“ jednoty chceme vyjít, abychom dospěli k jednotě všech křesťanů. 

Všichni chceme jednotu. Vedle štěstí asi není nic jiného, po čem tak hluboce lidské srdce touží.
Ostatně potřeba jednoty je hladem po plnosti bytí. Jsme stvořeni pro jednotu, protože jsme stvořeni
pro štěstí. 

Farní věstník  

 ČERVEN 2014     
                          

                                        Vydává Římskokatolická farnost Telč
         ročník  XXII, číslo 6
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Kdo má pravdu? 
Především nikdo nedisponuje celou pravdou. Nicméně všichni máme kus pravdy a z těch kusů

je pravda utvořena. Nejsme klony. Navzájem se od sebe velmi lišíme. V každém z nás je něco
jedinečného a úžasného. Jen málokdy se dokážeme vcítit do druhého, abychom pochopili, jak vnímá
to, co mu říkáme. Posloucháme druhé málo a špatně. Jsme si sami sebou jisti a druhé “odpálkujeme“. 

Podle svatého Pavla pácháme nejhorší hříchy jazykem. Neměli bychom pomlouvat. říkat o
druhém špatné věci, abychom ho zranili a pošpinili. Když někomu podsouváme nepravdu, můžeme
ho i zabít. Vzpomínám si na jednoho kluka, který řekl o svém učiteli tělocviku. že je pedofil, aby se
mu pomstil za špatnou známku. Učitele ta pomluva tak vyvedla z míry, že spáchal sebevraždu.
Policie chlapce zmáčkla a zjistilo se, že lhal. Pomluva nebo nactiutrhání mohou způsobit
nenapravitelné škody. 

Hledat na druhém to špatné a omílat to stále dokola, tomu se říká hanobení. Hledáme jeho
chyby, vady a kazy. Málokdy hledáme na našich bližních něco hezkého. Hanobení bychom se měli
vyhýbat ze všech sil. Sokrates, který byl předchůdcem dobrých křesťanů, o pravdě hodně psal. 

Tady je jedna historka, o které jsem často přemítal, protože obsahuje velký kus pravdy. Četl
jsem ji před mnoha lety, ale zůstala mi pevně vryta. Pokud máte chuť říct něco špatného o vaší
sousedce, šéfovi, vaší ženě nebo tchyni, dobře si následující příběh přečtěte. 

Je to pravdivé, je to dobré, je to užitečné? 
Jednoho dne přišel za Sokratem jeden muž a řekl mu: 
“Poslechni, Sokrate, musím ti říct, jak se zachoval tvůj přítel.“ “Přestaň!“ přerušil ho mudrc.

“Nechal jsi to, co mi chceš říct, projít třemi síty?“ 
“Cože? O čem to mluvíš?“ 
“Ano,“ řekl Sokrates, “to, co mi chceš říct, máš nechat projít třemi síty. První je pravda.

Ověřoval sis to, co mi chceš říct? Jsi si jistý, že je to pravda?“ “Já jsem to jen slyšel povídat,“ řekl
muž. 

“Dobře,“ na to Sokrates, “tak mě přesvědč, že to prošlo druhým sítem. A to je dobro. Pokud to,
co mi chceš říct, není tak docela pravdivé, je to aspoň něco dobrého?“ 

Muž zaváhal a pak odpověděl: “Ne, není to nic dobrého, naopak!“ “Takže,“ řekl mudrc.
“Zkusme použít třetí síto: užitečnost. Pojďme se podívat, jestli to, co mi chceš říct, je k něčemu
užitečné.“ 

“Užitečné? To zrovna ne,“ řekl muž. 
“Takže pokud to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré, ani užitečné, radši bych to

neslyšel a nechci to vědět. A radím ti, abys na to taky zapomněl.“ 
Když vezmeme tuhle Sokratovu lekci doslova, myslím, že máme všichni hodně co zlepšovat – a

já jako první! Naneštěstí velmi často pomlouváme druhé a pouštíme do oběhu věci, které nejsou ani
pravdivé, ani dobré, ani užitečné. 

Převzato: Guy Gilbert – Evangelium podle svatého lotra 

Farní pouť – Rajhrad, Bohutice, Lechovice, Dyje a Tasovice

Ve čtvrtek 8. května jsem se vydali pod vedením našeho otce děkana na tradiční jarní farní
pouť. S modlitbou na rtech i v srdci začínáme tuto pouť a prosíme o požehnání nejen pro sebe, ale i
pro všechny ostatní, kteří s námi nemohli putovat a které s sebou ve svých srdcích vezeme. Jarní
příroda naskýtá mnoho překrásných pohledů a cesta poklidně a rychle ubíhá a brzy zastavujeme na
prvním místě našeho putování v Rajhradě.

Bratr Vojtěch nás již očekává u bran kláštera, kde  nás vítá a krátce seznamuje s historií i
současným stavem a životem zde v klášteře. Po prohlédnutí klášterního kostela se ztišujeme ke
slavení společné mše svaté. V Rajhradě jsem ještě navštívili Památník písemnictví na Moravě, který 

nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století a
prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. Celkem
čítá fond knihovny na 65 000 svazků. 

Naše cesta pokračovala do Bohutic, kterým se říká taká Moravské Lurdy.  Nejdříve jsme se
vydali po naučné cestě, ta nás dovedla do krásné přírodní scenérie s vystavěnou Lurdskou jeskyní. Je
zde dokonalá  oáza klidu, kde by mohl člověk vydržet meditovat opravdu dlouho. Navštívili jsme zde
také zámek, kde je umístěna nádherná expozice Bohutické křížové cesty. Je to soubor 54 soch
v životní velikosti, které nechal pro křížovou cestu zhotovit páter Antonín Prášek, ale vzhledem
k nástupu druhé světové války se již instalace těchto soch neuskutečnila, sochy pak byly přemístěny
do Žarošic, dále putovaly až do garáží v klášteře v Nové Říši a po jejich restaurování byly umístěny
do expozice na zámek a jsou celoročně přístupné veřejnosti.

Lechovice je naše další zastavení dnešního putování. Prohlédli jsme si krásný barokní kostel
Navštívení Panny Marie a krátce jsme   v písni a modlitbě pozdravili Pannu Marii a poděkovali jí za
její ochranu a poprosili o další její pomoc.

Putování se blíží k závěru a my navštěvujeme poslední dvě místa. Je to Dyje, kde je kostel
v celkové rekonstrukci, nádherně jsou zde již opraveny stropní fresky . Opravy jsou plánovány ještě
na velmi dlouhou dobu, proto se v současné době mše svaté slouží v provizoriu na faře. Odtud jsme
ještě přejeli do nedalekých Tasovic.  Z rodného domu sv. Klementa Hofbauera zde byl vystavěn
klášterní kostel redemptoristů. Otec  Tomáš nám zde velmi poutavým způsobem vypravoval o životě
sv. Klementa Hofbauera, o historii tohoto kostela i o současném dění a životě v Tasovicích a klášteře.
Opravdu bych mohla toto poslední místo naší poutě nazvat zlatým hřebem pouti a nejlepším zakonče-
ním poutě.
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Domů jsem dorazili v podvečerních hodinách a tak nám všem nezbývá než upřímným Pán Bůh
zaplať poděkovat především otci  děkanovi a Jendovi Slámovi, kteří pouť připravili a všem poutní-
kům  za krásné společenství, které vytvořili a tak jsme společně  prožili opravdu nádherný  den. Díky
Pane za vše, co jsme mohli o pouti vidět a zakusit.

MT

Noc kostelů 2014

I v letošním roce se Telč opět v pátek 23.
května zapojila do Noci kostelů. Společně
s telčskými kostely se otevřely kostely v celé
ČR, na Slovensku, v Rakousku i Německu. I
přesto, že nám letos počasí moc nepřálo,
příchozích návštěvníků bylo zhruba na 500
v kostelích Jména Ježíš, sv. Jakuba a Sv.
Ducha, kde organizátoři připravili komentované
prohlídky kostelů, věží a krypty, přednášky,
tradiční i méně tradiční hudební koncerty,
výstavy, občerstvení nebo program pro děti.
Letos si mohli návštěvníci vychutnat netradiční
pohled z oken fary a dát si lahodnou kávu ve
farní kavárně, která je jinak otevřena po každé
nedělní mši. 

Se čtenáři Farního věstníku bych se ráda podělila nejenom o "oficiální" informace, ale zvláště o
osobní prožitek a radost, kterou jsem si z letošní Noci kostelů odnesla.

Noc kostelů se stejně jako minulé ročníky nesla v ekumenickém duchu. Opět se otevřel evange-
lický kostel sv. Ducha a Adventisté sedmého dne i letos obohatili program svým hudebním vystoupe-
ním na téma “Buď vůle tvá”.  Společná setkání všech církví pro mě určitě byl obohacující zážitek.
Budu moc ráda, pokud bude naše spolupráce pokračovat i na dalších akcích. 

Co mě letos na Noci kostelů nejvíce potěšilo? Určitě bohatost a pestrost programu, který se
povedlo zaplnit zajímavými a místy i netradičními prvky. I přesto, že jsem se měla celé akce zúčast-
nit pouze jako organizátor, vyzkoušela jsem si během večera i pohled ze strany účinkujících během
vystoupení naší scholy a sboru Santini. Z pohledu organizátora jsem měla po celou dobu strach, aby
vše proběhlo tak, jak mělo a návštěvníky akce obohatila. Během noci ze mě strach trochu opadl, když
jsem viděla nadšené děti během dětského programu, spoustu pověšených balónků na věži, výborné
občerstvení pod věží, tajuplnou atmosféru v kryptě, zaplněnou farní kavárnu a spoustu zaujatých
posluchačů na přednáškách, prohlídkách a varhanních koncertech. Z pohledu účinkujícího mi dodalo
spoustu energie, když jsem viděla veliké množství úsměvů, které dokáže vykouzlit na tvářích
návštěvníků hudba znějící v ten okamžik kostelem. Měla jsem radost, že jsem během celého večera
potkávala a hovořila s lidmi, které v kostele běžně nepotkávám.  V tu chvíli jsme si uvědomila, že se
Bůh k této naší akci skutečně přiznal, byl tam s námi a v tichu kostela promlouval...

Upřímně bych ráda poděkovala všem, kteří se na průběhu akce podíleli a panu starostovi
Fabešovi, který si vzal nad akcí záštitu. Veliký dík patří všem farníkům, kteří přinesli občerstvení a
podpořili tak tuto akci.  A také všem sponzorům, kteří akci podpořili finančními a materiálními
prostředky: Město Telč, SOMT servis s.r.o. Telč, Pavel Komín – soukromý zemědělec, Internetový
portál PROPAMÁTKY, Pekařství Marek, místní organizace KDU-ČSL, Orel jednota Telč, SHM
Klub Telč a Mikroregion Telčsko.

Zdeňka Pokorná

Zpráva z jednoty Orla

Velký triumf vybojovali telčští florbalisté na Dačickém
Velikonočním turnaji. Od pátku do neděle první týden v květnu
zde bojovalo ve třech kategoriích 32 týmů ze všech koutů ČR.
Orel Telč nasadil do soutěže 2 týmy, jeden do kategorie Mužů

(ligoví hráči bez omezení) a jeden do kategorie Amatérů (neregistrovaní hráči). Profíci bohužel
skončili už ve skupině, když obsadili 5. nepostupové místo. Pomyslnou zástavu za ně zvedli Orli
bojující v amatérské kategorii, kteří nejen že postoupili ze skupiny, ale došli až na vrchol nejvyšší a
odvezli si putovní pohár za první místo do síně slávy telčských florbalistů. Třešničkou na dortu je
ještě vítězství Zdeňka Kubáta, který s přehledem vyhrál trofej nejlepšího střelce. V kanadském
bodování byl nejlepší ve všech třech kategoriích.

O čtyři týdny později dostali příležitost ukázat své florbalové umění i starší žáci a ani ti Orel
nezahanbili. V pondělí 26. května se sešli ve sportovní hale ZŠ Hradecké všechny 3 týmy, které hrají
v Telči florbal: Orel Telč pod vedením Zdeňka Kováře, tým ZŠ Hradecká vedený trenérem Jarosla-
vem Novákem a tým DDM Telč vedený Jaroslavem Švecem. Na hřišti se ve vzájemných zápasech
utkali s těmito výsledky:

DDM : ZŠ Hradecká 2 : 6
DDM : Orel 1 : 10
Orel : ZŠ Hradecká 4 : 1

Hráči Orla Telč si vybojovali přesvědčivé vítězství. Po skončení turnaje ještě proběhla krátká
soutěž hokejových dovedností ve které také plně dominovali naši reprezentanti:

Nájezdy: Smetana Mirek
Střelba na “čerta“: Kadlec Vojtěch
Nejlepší brankář: Herbrichová Denisa

Zpráva o stavu Orlovny
Dobré zprávy máme i z telčské Orlovny. V měsíci květnu se sešli dobrovolníci hned na 2 sobot-

ních brigádách. A co se podařilo? V přísálí máme nové rozvody elektřiny a přípojku vody, zpevně-
nou omítku na stropě (v místech, kde se uvolnil palach bylo potřeba ho připevnit vruty), téměř
všechny díry a opadaná omítka je nahrubo opravena. Tyto zprávy však hravě předčí oznámení, že
díky Orlu se podařilo sehnat finance na podkladní beton v celém sále a s pomocí zapůjčeného
čerpadla se nám ho podařilo během jedné soboty položit. Ještě před rokem vypadalo skoro nereálně,
že se podaří s rozbitým sálem něco udělat, ale již dnes se můžeme těšit na první divadelní představe-
ní, na kterém se již brzy sejdeme. Opět bych chtěl poděkovat desítkám dobrovolníků, kteří přiložili
ruku k dílu a umožnili, že tyto dobré zprávy mohu psát. Děkujeme.

Noc po noci kostelů
Jako poděkování za pomoc při přípravě a pořádání Noci kostelů bude na hřišti u Orlovny v

sobotu 21. června od 19:30 posezení s kytarou u grilu. Stejně jako loni jsou zváni také všichni
návštěvníci Noci kostelů na přátelské posezení společně s evangelíky a adventisty.

PraStart neboli Prázdninový Start
Školní rok končí, dříve než se rozjedete za tetami, babičkami a na tábory přijďte nastartovat prázdni-
nový režim. Orel Telč a SHM Telč zve všechny děti školou povinné i ty, které se na školu teprve těší
na PraStart, odpoledne plné her a soutěží. V případě příznivého počasí si sebou vezměte špekáček, na
závěr bude táborák. U nás prázdniny začínají už v neděli 22. 6. od 15 hodin v Orlovně v Telči, tak
přijďte. 
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V neděli 27. dubna 2014 proběhl v kostele Matky Boží v
Telči benefiční koncert DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM pro občan-
ské sdružení Srdíčkáři – které pomáhá dětem se srdečními vadami.
Děkujeme všem účinkujícím a dobrovolníkům, kteří přišli ve svém
volném čase a pomohli s přípravami, průběhem a úklidem. Moc si
toho vážíme. Bylo to krásně prožité nedělní odpoledne. Mile nás
překvapilo, kolik z vás přišlo pomoct malým “Srdíčkům”.
Vybralo se neuvěřitelných 12 290,- Kč. Celá tato částka byla
poslána přímo do Dětského kardiocentra FN Motol v Praze. 

                                                                                                     
Petra a Pavel Bulákovi

Evropská komise reaguje na iniciativu Jeden z nás

Evropská komise 28. května 2014 odpověděla na
evropskou občanskou iniciativu Jeden z nás (One of us).
Po setkání s organizátory iniciativy a prostudování jejich
žádosti Komise legislativní návrh nepředloží s
odůvodněním, že nedávno příslušnou unijní politiku
projednaly a schválily členské státy i Evropský
parlament. 

Uvedená iniciativa usilovala o to, aby EU ukončila
financování aktivit, které předpokládají zničení lidských

embryí, a to především v oblastech výzkumu, rozvojové spolupráce a veřejného zdraví. Organizátoři
iniciativy po registraci svého návrhu nasbírali více než požadovaný jeden milion podpisů z
minimálně sedmi členských států EU. 

Setkání s Komisí proběhlo letos 9. dubna, poté se 10. dubna 2014 uskutečnilo veřejné slyšení v
Evropském parlamentu. Komise dospěla k závěru, že stávající rámec financování, který nedávno
projednaly a schválily členské státy EU a Evropský parlament, je v tomto ohledu dostačující. 

Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: “Této
občanské iniciativě jsme věnovali maximální pozornost. Členské státy a Evropský parlament se však
dohodly na tom, že financování výzkumu v této oblasti bude pokračovat. A měly k tomu dobrý důvod:
embryonální kmenové buňky jsou jedinečné a mohou přispět k léčbě, jež může pacientům zachránit
život a již nyní se klinicky testuje.” Komisař EU pro rozvoj Andris Piebalgs dodal: “Evropské
občanské iniciativy umožňují občanům přímo se zapojit do vytváření politik EU a my jim věnujeme
náležitou pozornost. Komplikace v těhotenství a při porodu jsou i dnes příčinou úmrtí příliš mnoha
žen. Mezinárodní společenství proto zařadilo snížení úmrtnosti matek a dosažení všeobecného
přístupu ke zdravotní péči v oblasti reprodukčního zdraví mezi rozvojové cíle tisíciletí.”

One of us vychází z toho, že k léčbě je možno používat i jiných buněk něž embryonálních a že
pojem reprodukční zdraví v současné době zahrnuje i umělé interrupce. Byla požadována nová
definice pojmu, která by zahrnovala vedle sexuálního zdraví mužů a žen i nenarozené děti. Pokud by
byly předloženy a přijaty legislativní návrhy v souladu s požadavky iniciativy, přišly by o podporu z
prostředků EU organizace, které zatím podporují potraty penězi i lobbyingem.

(Připravila Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu ČBK) 

Z farní knihovny
Nejsilnější zbraň 
“Vojáci, kteří byli Kapaunovi nablízku… ho nazývali světcem, viděli v

něm dar od Boha. My tu dnes oceňujeme jeho odvahu. Tento americký voják
nikdy nevystřelil ze zbraně, a přece zacházel s nejsilnější zbraní ze všech.
Miloval své bratry natolik, že byl ochoten zemřít, aby oni mohli žít.”
Barack Obama při udělení Medaile cti otci Emilu J. Kapaunovi, 11. dubna
2013

Otec Emil Joseph Kapaun (1916–1951), americký vojenský kaplan s českým jménem i českými
kořeny, je jednou ze světlých postav korejského konfliktu v 50. letech minulého století. S jeho nevše-
dním příběhem se konečně mohou seznámit i čeští čtenáři.
Jeho příběh se zpočátku odvíjel zcela obyčejně a nenápadně. Svou odvahu, obětavost i poctivě žitou
víru prokázal tento muž v plné míře až tváří v tvář protivníkům na bojištích v komunisty ovládané
Severní Koreji. Kapaun byl řadě svých spolubojovníků posilou, mnohým z nich dokonce zachránil
život, o čemž svědčí i tato kniha. Od roku 1993 probíhá jeho kanonizační proces. Posmrtně se mu
nedávno dostalo i nejvyššího amerického vojenského vyznamenání.

Můj život beze mne – Osvaldo Poli – hledání vlastní identity
Co znamená být sám sebou a žít v souladu se svou nejhlubší přirozeností? 

Jaká kontrolka se rozsvítí, když sami sebe ztrácíme, když se sami sobě odcizujeme?
Je možné znovu se najít? Ale jak?
Z takových otázek vznikly úvahy v této knize, které by chtěly dát odpověď na touhu po autentičtěj-
ším a plnějším životě

.
Doprovázení na duchovní cestě
Co je jádrem křesťanské duchovní cesty? A jak vypadá to, když druhého na této cestě doprová-

zíme? Anselm Grün tvrdí, že naše cesta v Kristově duchu musí být vždy cestou uzdravující, cestou k
tomu, abych se plně stal člověkem a aby náš život za něco stál. Je přitom třeba vědět také o ohrože-
ních, jež zakouší každý, kdo se na cestu k Bohu a ke svému pravému já vydává. Autor chce dát
několik podnětů, jak konkrétně si křesťanskou cestu osvojit. Učit se ale musí každý sám.

Z matriky

V měsíci květnu přijali svátost manželství:
        Vlastimil Hons a Petra Heřmánková

V měsíci květnu nás předešli na věčnost:
       Libuše Božková
       Jiří Brychta
       Marie Hořáková
       Marie Holcová

_____________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 22. 6. 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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