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Milost křtu
O velikonoční vigilii budeme společně prožívat obnovu
křestního slibu. Kromě rodiny do které jsme se narodili, patříme
tedy také do farnosti ve které vytváříme a prožíváme vzájemnou
jednotu Kristových učedníků.
Než se tedy naplno ponoříme do oslav tohoto největšího
svátku, dovolte mi krátké zamyšlení nad tím co rodinu a farnost
spojuje.
Veřejná instituce je prvním společným znakem rodiny i
farnosti. Vytváří hranice, které ochraňují jejich integritu.
Osobní společenství, není jen výsadou rodin, ale také
nepostradatelným prvkem života farnosti, je teplem krbu které vytváří domov z prostoru ohraničeného
stěnami.
Trvalost je nezbytnou podmínkou zdárného růstu. Farnost i rodina jsou živým organismem. A
život ten nejde načas odložit, přestěhovat. Tam kde se rozdělí či odloží život, přichází smrt.
Plodnost manželů nekončí porodem, ale je trvalým úkolem předávání životních vzorů a sdílení
životních zkušeností. Těžko pak může rodina zůstat izolovaná, bez sdílení zkušeností s dalšími
rodinami. Podobně plodnost života farnosti si lze jen těžko představit v izolaci bez vzájemné
spolupráce.
Oběť, utrpení, bolest, ztráta, ta slova většinou slyšíme neradi. Není nám příjemné vzdát se toho,
co máme rádi, co nám přinášelo potěšení. A ještě ke všemu by se toho člověk měl vzdát dobrovolně?
Ano je to náročné, ale bez oběti, která je opravdu svobodným zřeknutím se něčeho co mi právem
náleží, nedokáže žít ani rodina ani farnost.
Bez oběti se farnost i rodina postupně stává stále méně funkční firmou na uspokojování vlastních
potřeb a realizaci vlastních představ. Až nakonec jednou skončí v likvidaci, protože někdo vytuneloval
její základní kapitál, kterým je, věřte nebo ne, právě ona ochota k oběti.
Je pak vůbec možné takovou instituci zachránit? Jedinou šancí na záchranu je znovu získat
dostatečný kapitál na obnovení provozu.
Přeji mám všem, abychom dokázali nacházet ztracený kapitál v setkání s Ježíšem, který ač
nemusel dát vůbec nic, vzdal se svobodně všeho do poslední kapky své krve, aby tak vytvořil
spolehlivý a naprosto dostatečný zdroj kapitálu pro revitalizaci všech rodin i farností.
o. Josef Maincl
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Charitní sbírka
V sobotu 1. 4. 2017 od 9:00 do 14:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka šatstva apod. v prostorách bývalého Školním statku v Telči, vstup
zadní bránou z ulice Batelovská.
Darované věci prosíme ukládejte do papírových krabic nebo pytlů pro
snažší manipulaci při skladování a dopravě.
Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552

Farní pouť
Na sobotu 6. května 2017 se připravuje tradiční jarní pouť, tentokrát bychom chtěli navštívit
některá poutní místa brněnské diezéce - Dolní Kounice, Bukovany u Kyjova, Lutršték a Rajhrad.
Bližší informace o farní pouti a termín přihlášek budou oznámeny v nedělních ohláškách a na
vývěskách.
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Pilíře duchovního života
Nejspíše jste si všimli, že v kostele Jména Ježíš nám
vyrůstají „pilíře duchovního života“. A nejen vyrůstají –
postupně se pokrývají barevnými „cihličkami“.
Vysvětlení by vám mohly poskytnout páteční mše svaté,
věnované zvláště dětem (a to dětem všeho věku) – tam se
právě „budování“ těchto pilířů věnujeme.
Tyto pilíře nesou jména Modlitba, Půst a Almužna; a
jsou aktuální nejen pro děti, ale i pro dospělé. Právě
v těchto dnech, v postní době se je pokoušíme uvést do
svého každodenního života a objevit jejich smysl.
Byla by chyba myslet si, že modlitba, půst a almužna
jsou prostě jen další z řady povinností, které musíme
plnit, abychom byly „opravdickými křesťany“. A ještě
větší chyba by bylo pokládat modlitbu, půst a almužnu za
nástroje utrpení, za nástroje poškozování. To není jejich
smyslem; a není to ani smyslem postní doby.
K čemu nám vlastně postní doba slouží? Není to
redukční dieta, ani jakási jarní detoxikace organismu po
dlouhé zimě. Postní době dává smysl událost, ke které nás
půst směřuje: k Velikonocům. A je v našem životě
důležitá událost, která uvádí Velikonoce do našeho života,
která z Kristova zmrtvýchvstání činí i naše
zmrtvýchvstání – moje, tvoje, každého z nás. Ano, je to
křest.
Často se ptávám dětí v náboženství, co všechno křest
působí, a snažím se z nich vydolovat více než jednu odpověď. Zvláště mi pak záleží na tom, aby si děti
zapamatovaly, že křest z nás tvoří Boží děti – a že to je hlavní a nejdůležitější rozměr křtu.
Křest je ve své podstatě událost vztahová. Křtem vstupujeme do vztahu s Bohem, a to do vztahu
velmi blízkého, důležitého, rodinného. Křtem se také uzdravuje naše lidství, narušené dědičnou vinou.
A křest je také vstupní branou do církve, do společenství Božích dětí. Vidíme tedy, že křest má trojí
rozměr vztahu – vztah k Bohu, vztah k sobě samému a vztah k druhým lidem.
Postní doba má od svého prvopočátku, od svého vzniku v křesťanském starověku tento prvotní
účel: přivést nás ke křtu. Katechumeni v této době vstupují do poslední fáze své přípravy na křest a ti,
kdo byli pokřtěni dříve, se připravují na důležitý okamžik oslavy Velikonoc – na obnovu křestního
vyznání.
Ony tři pilíře duchovního života nám pomáhají napravit vztahy, které náš křest přinesl. Modlitba
jakožto rozhovor s Bohem napomáhá uzdravit tento klíčový vztah. Půst, odříkání, sebekázeň – šance
uvědomit si, co všechno mám a mít bych nemusel – ošetřuje vztah k sobě samému. A almužna, nebo
lépe řečeno dobročinnost, laskavá pozornost vůči druhým, zvláště vůči těm, kteří nemají to, co by mít
měli a potřebovali, pomáhá budovat vztah k druhým lidem, vztah k bližním, vztah k bratřím a sestrám
– dětem jediného Otce.
Kéž tedy rostoucí pilíře v našem kostele jsou pro nás připomínkou a výzvou rostoucí naléhavosti
našeho postního ozdravného procesu. Kéž nás vedou k intenzivní přípravě na Velikonoce – na slavnost
Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Kéž se skrze ně stanou i našimi Velikonocemi.
o. Zdeněk Drštka
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Zemřel kardinál Miroslav Vlk,
velká osobnost a moudrý člověk. Ať
odpočívá v pokoji a v radosti nebe.
V sobotu 18.3. 2017 zemřel ve věku
84 let kardinál Miloslav Vlk. Na
Facebooku a Twitteru to oznámil
pražský arcibiskup Dominik Duka. Vlk
trpěl rakovinou plic s metastázami do
kostí. Většinu svého života bojoval s
totalitním režimem, kvůli kterému se
nemohl naplno věnovat kněžské
činnosti. V roce 1991 byl jmenovaný
arcibiskupem pražským a primasem
českým. O tři roky později obdržel titul
kardinála od papeže Jana Pavla II.
Koncem ledna se
veřejnost
dozvěděla, že trpí rakovinou plic, která mu metastázovala do kostí. Lékaři mu ji sdělili po Novém
roce. Vlk podstupoval chemoterapii v jedné z pražských nemocnic. Koncem ledna s kardinálem
telefonicky hovořil papež František a ujistil ho, že se bude modlit za jeho zdraví.
Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v jihočeské v Líšnici na Písecku. Jeho život prošel řadou
zvratů. Na protest proti tehdejším poměrům šel k maturitě místo ve svazáckém stejnokroji v černém
obleku s motýlkem. „Mohl jsem si to dovolit, protože jsem byl primus. Neměl jsem strach, že by se
mi pomstili. Maturitu jsem udělal se samými jedničkami, ale oni tam napsali jen: prospěl a udělali
kolem toho pěkně čáru, aby se tam nemohlo nic připsat,“ vzpomínal Vlk. Začal proto pracovat ve
slévárně. Na vysokou školu se mu podařilo dostat až po vojně. Studoval historii a archivnictví i
teologii. V roce 1968 byl vysvěcen na kněze. Jeho způsob kázání se ale nelíbil komunistickému
vedení státu, proto od roku 1978 nesměl vykonávat kněžskou službu. Vlk pak sloužil mše tajně v
malých skupinách věřících. Ač vzděláním historik, archivář a teolog, pracoval jako umývač
výkladních skříní a archivář. V roce 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem a o rok poději
pražským arcibiskupem a českým primasem. 26. listopadu 1994 ho papež Jan Pavel II. jmenoval
kardinálem. V roce 2010 odešel z vedení církve kvůli překročení věkové hranice pro odchod do
důchodu. Vlk byl nositelem řady ocenění. V roce 2002 mu prezident Václav Havel propůjčil řád
Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.
Kardinál Miloslav Vlk udělal pro církev i českou společnost mnoho, shodují se osobnosti české
společnosti.
Pražské arcibiskupství vyzvalo věřící k modlitbě za spásu duše zesnulého kardinála. Podle
pražského arcibiskupa Dominika Duky byla Vlkova práce přínosem pro celou Českou republiku.
Papež František zaslal Dukovi soustrastný telegram k úmrtí kardinála Vlka. Vyjadřuje obdiv Vlkovi i
za jeho činnost v době perzekuce církve. „Mohu ocenit jeho velkou práci, kterou udělal pro církev, ale
i pro celou českou společnost. V křesťanském světě víme, že kardinál Vlk a Pražské Jezulátko byly
pojmy,“ uvedl Duka.
„Byl někým, kdo prosazoval velmi aktivní model kooperace církve a společnosti ku prospěchu
všech, nejen církve samotné. Vnímám to jako mimořádnou ztrátu. Za svého života udělal pan kardinál
obrovské množství práce právě ve sbližování společnosti a církve,“ vzpomíná český velvyslanec ve
Vatikánu Pavel Vošalík.
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„V okamžiku, kdy člověk uslyší takovouto smutnou zprávu, tak je to jen o vděčnosti vůči tomu,
co pan kardinál Vlk udělal, je to začátek života svobodné církve u nás. Prosím Boha, aby ho přijal a
odvděčil se mu za všechno, co pro církev v České republice udělal. Věřím, že Hospodin ho přijme s
otevřenou náručí,“ Pane kardinále, DĚKUJI TI ZA VŠE! Bůh Tě určitě již nyní drží ve své náruči a jsi
doma. Těším se na shledání u našeho Pána reagoval plzeňský biskup Tomáš Holub.
„Kardinál Vlk překročil práh Věčnosti. Odešel můj velký duchovní přítel. Velmi si vážím toho, že
jsem měl tu čest být jeho spolupracovníkem,“ napsal na Twitteru ministr kultury Daniel Herman z
KDU-ČSL.
„Kdykoliv jsem se setkal s kardinálem Vlkem, byl to pro mě zážitek, který mě něčím obohatil.
Nikdy nezapomenu například na to, jak mě provázel Svatopetrskou bazilikou ve Vatikánu a vyprávěj
mi o její historii a historii církve tak, jak to v žádném průvodci nenajdete. Byl to člověk s
neuvěřitelnými znalostmi a rozhledem. Bude mi chybět,“ napsal na Facebooku předseda Poslanecké
sněmovny Jan Hamáček.
Vzpomínám s úctou na kard. Vlka. V čele s ním se církev vyrovnávala s následky komunistického
diktátu a hledala místo v demokratické společnosti. Nelehký úkol. – Petr Fiala
„Je to smutný den. Miloslav Vlk byl velký a moudrý člověk, kterého jsem osobně znal. Jistě je
právě teď u pána Boha,“ napsal na sociální síti Facebook předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík.
Cestou trnitou služebník Boží, prošel dobrý pastýř k Otci svému. Pán Bůh zaplať za celoživotní
práci a příklad Otče kardinále Vlku. - Marian Jurečka
Zemřel kardinál Miroslav Vlk, velká osobnost a moudrý člověk. Ať odpočívá v pokoji a v radosti
nebe. – Jan Bartošek

Čas je drahocenný dar, který na konci života odevzdáme
Někdy čas běží rychle, jindy se vleče
Žijeme ve zvláštním žaláři času. Když prožíváme něco krásného, zdá se nám, že čas běží příliš
rychle. Když naopak prožíváme něco bolestného, vleče se pomalu. A když se srdce člověka zastaví,
zastaví se i čas. Nelze ho prodloužit. Nejsme pány času. Jsme jen jeho správci. Čas je drahocenný dar,
který dostáváme od Boha. Na konci svého života ho zase odevzdáváme. Tak je to u všech lidí. Nikdo
nad ním nemá větší moc, i kdyby byl nejmocnější na tomto světě.
Záleží na tom, čím svůj čas naplňujeme
Pokud má mít náš čas nějaký smysl, záleží jen na tom, co do té míry času nám přidělené
vkládáme, čím ho naplňujeme. Jestliže svůj čas naplňujeme třeba i jen drobnými činy lásky vůči
druhým, náš čas neuběhne neužitečně a nenávratně do minulosti, ale zůstává, a dokonce nás předchází,
vstupuje do naší vlastní věčnosti.
Aby se nám dařilo čas naplňovat, je zapotřebí být ve spojení s tím, který je skutečným pánem
času - s Bohem. Plody naší spolupráce s ním tak zůstávají navěky. A on nám k tomu poskytuje svou
proměňující moc. "Vše, co činí Bůh, zůstává navěky" (Kaz 3,14).
převzato „Slova z katedrály – z úvah kardinála Vlka“.

Zpráva z jednoty Orla
Mladí florbalisté vystrkují růžky
V sobotu 18. března vyslali florbalisté z Orla na
turnaj v Měříně hned 2 družstva, aby se zde utkala s
dalšími 5 týmy z celé Vysočiny. Telč A po vítězstvích
6:1 s Velkou Bíteší a 5:0 s Kněžicemi a remíze s domácím Měřínem bezpečně postoupila z prvního
místa ve skupině. Týmu Telč B po zavání s druhým domácím týmem nezbývalo, než zabojovat v
druhém zápase. Podařilo se a po těsném vítězství 1:0 nad Okříšky uhájil postup ze skupiny z druhého
místa.
V prvním semifinále bylo derby dvou telčských týmů, ve kterém ukázal svou herní převahu tým
Telč A a vítězstvím 3:0 si připravil cestu do finále. Telči B nezbývalo, než se pokusit bojovat o
bronzovou příčku s domácím týmem děvčat z Měřína. Po krásném zápase ale telčští o jeden gól
podlehli. Telč B hrála ve složení gólman Libor Nosek, Ludmila Krejčová, Eliška Truhlářová, Martina
Šalandová, Pavla Přibylová, Radek Trojan a Jiří Líbal.
Finálové želízko v ohni nezklamalo. V zápase s Kněžicemi uhráli přesně opačný výsledek co tým
B. Za vítězství 2:1 dostali právem zlatou medaili na krk. Nelepším střelcem turnaje byl vyhlášen náš
Adam Jirásek s 9 vstřelenými góly. Tým A hrál ve složení gólman Ondřej Kučera, Michal Kovář,
Štěpán Kuhn, Adam Jirásek, Jiří Tomandl a Pavla Přibylová. Fotky z turnaje si můžete prohlédnout na
webu www.oreltelc.cz

Světlo pro kardinála

foto KK

5

Na posledním Pinci bylo živo
Poslední zimní Pinec v orlovně byl letos opravdu na poslední zimní den. A byl o něj zájem. Na
dvou soutěžních stolech bylo plno, 14 účastníků. A na „dětském“ stole se střídala jen o něco menší
skupinka dětí. Radost máme i z toho, že na chvilku přišli na turnaj i náš pan děkan s panem kaplanem.
A nenechali se dlouho pobízet, vzali pálky a zahráli si jedno vzájemné utkání.
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Po dvou vítězstvích se nemohl účastnit suverén Láďa Šaman z Brtnice, dal tedy šanci na úspěch
dalším. Bohužel pro Telč, hozenou rukavici nejlépe dovedl zvednout Pavel Nováček a první místo si
odvezl do Dačic. Další místa už ale patřila místním. Na druhém se umístil Václav Krmíček, na třetím
Martin Tupý a na čtvrtém Jakub Kadlec. Nejdůležitější ale je, že se Pinec líbil a dá-li Pán Bůh na
podzim se zase sejdeme s pálkou v ruce v orlovně.
Florbalový turnaj v Telči
Orel Telč zve všechny příznivce florbalu v sobotu 29. dubna na turnaj starších žáků (do 16 let) do
haly za Sokolovnou. Turnaj bude probíhat v dopoledních hodinách od 9:00, vstupné je zdarma. Turnaj
je finančně podpořen z Kraje Vysočina

Jednota Orel Telč a Telčský ochotnický spolek Za Paravánem při TJ Sokol
Telč
Si Vás dovolují pozvat na divadelní komedii mladých francouzských autorek:

SNĚŽÍ
V sobotu 29. dubna 2017 v Orlovně v Telči - bývalé kino, začátek v 18:00 hod.
Občerstvení v Prostoru zajištěno, teplé oblečení sebou.
Vstupné dobrovolné, doporučené 70,- Kč

Pěvecký sbor Santini hledá muzikanty do nově
vznikajícího orchestru. Práší se Vám doma na hudební nástroj?
Máte chuť si zahrát? Přijďte mezi nás! Pro více informací
kontaktujte
Silvii
Frydrýškovou
(email:
silviefryd@gmail.com). Těšíme se na Vás.

Diecézní setkání mládeže 2017 s otcem biskupem
Již po dvacáté sedmé se setká diecézní biskup Vojtěch Cikrle s mladými lidmi z brněnské diecéze.
Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v sobotu 8. dubna
2017 od 8.30 do 16.00 hodin. Mottem letošního setkání je biblický citát z Lukášova evangelia: „Veliké
věci mi učinil ten, který je mocný.“
Více informací a rezervace do dopoledních skupin na www.brno.signaly.cz
Online rezervace končí v pátek 7. 4. 2017 v 8:00 hod. Poté bude možné přihlášení pouze na
místě.
Visačku na vstup do zamluvené skupinky si vyzvedni 8. dubna přímo u registrace před katdrálou
sv. Petra a Pavla na Petrově, kde i zaplatíš příspěvek 50 Kč.
Z farní knihovny
Úvahy o životě a smrti - Miloslav Vlk
Úvahy na různá témata a pronesené při různých příležitostech (při setkání
s lidmi ve farnostech, při znovuvysvěcení kaple sv. Kříže na Karlštejně, při
ekumenickém pohřbu pozůstatků obětí bitvy na Bílé Hoře, k výročí
teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, k 1000.
výročí založení benediktinského kláštera na Ostrově u Davle atd.), které z
magnetofonových pásek vybrala redaktorka Rádia Svobodná Evropa Olga Kopecká-Valeská.
Vítězství Krista - Miloslav Vlk
Kardinál Vlk si pro své meditace mohl těžko zvolit příhodnějšího umělce: Mistr třeboňského
oltáře (činný v 80. letech 14. století) je jedním z nemnoha českých umělců beze sporu evropského
formátu. Kardinál své reflexe rozvíjí zejména nad stěžejním dílem třeboňského výtvarníka, nad
deskami z oltáře augustiniánů v Třeboni. Kniha jasně dokládá, že kvalitní dílo je i po staletích aktuální
a platné.
Postní a velikonoční zamyšlení - Viliam Judák
„Jestliže Kristus nevstal, marná je naše víra,“ říká apoštol Pavel. Velikonoce jsou těžištěm naší
víry. Tehdy nám Ježíš projevil tu největší možnou lásku, jaká na světě existuje – dát za někoho svůj
život. //Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce. Můžeme
zde upevnit svou víru v to, že on skutečně vstal a předešel nás do Života, a znovu s ním prožít jeho
strastiplnou cestu, kterou nám získal spásu; načerpat sílu k přesvědčení, že jako nebylo nesmyslné
utrpení jeho, tak nejsou beze smyslu ani strázně naše. //Tyto úvahy jsou bezesporu vhodnou inspirací
k přípravě na oslavu velikonočního tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc.
Z matriky
V měsíci březnu nás předešli na věčnost:
Vojtěch Burian
Zdeněk Melichar
Marta Procházková
Alois Šefčík

Uzávěrka příštího čísla je v neděli 23. 4. 2017
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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