
Nenechejme děti hladovět

V měsíci květnu dokončily děti v naší farnosti přípravu a při-
stoupili k prvnímu svatému přijímání. Od této chvíle se jim otvírá
příležitost setkávat se s Kristem v eucharistii při každé mši svaté.
Záleží však hodně na vzoru nás dospělých zda pro tyto děti bude
pravidelné přijímání Kristova těla něčím opravdu vzácným a po-
třebným. Je to pro nás nová příležitost zamyslet se nad tím, co

jsme ochotni sami udělat pro to. abychom se mohli účastnit slavení mše svaté a přijímat eucharistii. 
Jsme Pánu opravdu vděční za to, že se nám dává za pokrm? Co všechno jsme nejednou ochotni

obětovat pro to,  aby naše děti byly zdravé,  vychované a vzdělané. Dopřejme jim také dobrý vzor
zdravé úcty k eucharistii. Nedopusťme, aby jim eucharistie "zevšedněla" a časem o ni ztratily zájem.

Přeji vám všem abychom pro naše děti byly i ve vztahu k eucharistii dobrým vzorem.

o. Josef Maincl 

Bohoslužby v měsíci  červnu 2017

So    3. 6. 2017                       18:00         Matka Boží
Ne 4. 6. 2017 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 10. 6. 2017               18:00 Matka Boží
Ne 11. 6. 2017 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 17. 6. 2017                18:00 Matka Boží
Ne 18. 6. 2017 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 24. 6. 2017               18:00 Matka Boží
Ne 25. 6. 2017 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

(bez záruky)

Duch Svatý

»Svatý  Otče,  všemohoucí  věčný  Bože,  tys  o  Letnicích
dovršil dílo našeho vykoupení, a těm, kteří se v Kristu stali tvými
syny, sesíláš svého Svatého Ducha. V něm dáváš své církvi život,
v něm tě lidé nacházejí,  v něm tě vyznávají  všechny národy a
jazyky…«

– těmito slovy se obrací vděčná církev k Bohu, našemu Otci,
o slavnosti Seslání Svatého Ducha. Písmo mu dává titul Paraklé-
tos  –  to  lze  vyložit  jako  Utěšitel,  Přímluvce,  Zastánce,
Prostředník či  Pomocník.  Doslovný překlad by však byl  „Ten,
který je přivolán“. Skutečně první křesťané často volali k Duchu
Svatému, resp. vzývali Boha s prosbou o Ducha Svatého.

Zdá se, že se časy od dob prvních křesťanů změnily a dnes
to vypadá spíše  tak,  jako by Duch Svatý byl  pro nás jakýmsi

„Velkým Neznámým“.  A přitom bez pomoci  a působení Svatého Ducha by veškeré naše snažení,
včetně liturgie, šlo vepsí. Nabízí se citovat:

»Bez něho je Bůh vysoko,  Kristus  zůstává daleko v minulosti,  evangelium je mrtvou literou,
církev je pouhou organizací, autorita je jenom vládou, misie jsou pouhou propagandou, liturgie se
stává zaříkáváním, křesťanské jednání zůstává pouhou morálkou pro otroky.

V něm se však celý vesmír pozvedá a štká v porodních bolestech rodícího se Království, vzkří-
šený Kristus je přítomen, evangelium je mocí života, církev nabývá významu trinitárního společenství,
autorita je osvobozující službou, misie jsou trvalými Letnicemi, liturgie je zpřítomněním a předchutí,
lidské konání je zbožštěno.«

(o Duchu Svatém; Ignác Latakia: Promluva na Třetím světovém shromáždění církví; in: Ctirad
Václav Pospíšil: Dar Otce i Syna; MCM, Olomouc 2003)

Jak nás učí církev, Duch Svatý je »Duch života a pramen vody, která tryská do věčného života.
Skrze něho Otec oživuje lidi mrtvé hříchem, a jednou v Kristu vzkřísí jejich smrtelná těla. Duch pře-
bývá v církvi i v srdci věřících jako v chrámě, modlí se v nich a vydává svědectví o jejich přijetí za
děti. Uvádí církev do veškeré pravdy, sjednocuje ji ve společenství a ve službě, vybavuje ji a řídí růz -
nými hierarchickými a charizmatickými dary a zdobí svými plody. Omlazuje církev silou evangelia,
bez ustání ji obnovuje a přivádí k dokonalému sjednocení s jejím snoubencem. Neboť Duch i nevěsta
praví Pánu Ježíši: „Přijď!“« (LG 4)

o. Zdeněk Drštka

Farní pouť
V sobotu 6. května jsme se vydali v ranních hodinách na již tradiční jarní pouť. Letos jsme vybra-

li některá poutní a zajímavá místa v brněnské a olomoucké diecézi. 
Před odjezdem z Telče vyprovodil k autobusu pana děkana otec Zdeněk a všem nám před odjez-

dem na pouť požehnal a popřál nám šťastné putování.  Po krátké ranní modlitbě v autobuse  pozoruje-
me jarní přírodu, jak se mění s ubíhajícími kilometry do teplejších míst kolem Brna.

První naší zastávkou je poutní místo Lutršték. Je to krásná kaple na kopci uprostřed zeleně, seve-
rozápadně od Němčan v slavkovské farnosti.  Kaplička byla postavena z milodarů poutníků, kteří sem
přicházeli  k nedaleké studánce a  svěřovali  se  zde pod ochranu Panny Marie  Sedmibolestné.  Tady
společně slavíme mši svatou a do ní vkládáme všechny naše prosby, radosti i starosti o naše rodiny a  
celou farnost. 

Druhým zastavením naší poutě je kostel v Bukovanech u Kyjova. Nový kostel je zasvěcen sv.
Janu Pavlu II.  A kostel byl posvěcen v říjnu roku 2013. Je to krásný nový kostel, který tato obec nutně
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potřebovala, protože zde žádný nebyl a tak se zde vytvořilo místo, kde se mohou farníci scházet ke sla-
vení mší svatých, májových pobožností a je to místo k setkávání se celé obce k oslavě Boha. A tak
jsme také využili této příležitosti a společně jsme se zde s  místním duchovním správcem pomodlili
mariánské litanie a vydali se na další naše dnešní putování.

Na kopci za obcí Blatnice  se nachází  významné poutní místo – Svatý Antonínek, je to na hranici
Zlínského a Jihomoravského kraje, kam jsme dnes také doputovali. Poutníci sem každoročně přicháze-
jí prosit svatého Antonína, přímluvce v naléhavých potřebách. Tato kaple je celoročně otevřena a je
zde strážce, který nás ochotně s historií této kaple seznámil. Společně jsme se zde pomodlili, nakoupili
nějaké obrázky či poutní oplatky. Nikomu se odsud myslím ani nechtělo odjíždět, jak silně na nás toto
poutní místo zapůsobilo. Ale čas je neúprosný a ještě máme v plánu navštívit poslední místo pro tuto
pouť.

A tím posledním místem je známé poutní místo Rajhrad – benediktinský klášter. Tady nejprve
navštěvujeme Muzeum Památník písemnictví a dále se nás v kostele ujal bratr Naum, který nám pově-
děl o historii řádu  i současném působení bratrů benediktinů. V tichosti kostela můžeme každý z nás
poděkovat za vše, co jsme dnes  společně prožili…. Před klášterem jsme také ještě poseděli a občerst-
vili se nějakými dobrotami v přilehlé klášterní taverně, kterou bratři benediktini pronajímají. 

Asi trochu unavení, ale myslím plní dojmů z krásných a opravdu velkých zážitků jsme se šťastně
navrátili do svých domovů. 

Díky Pane za všechno krásné, co jsme dnes mohli s Tebou prožít!
MT

 

Noc kostelů 2017 v Telči

V pátek  9.6.2017 se  od odpoledních až
do  pozdních  večerních  hodin  opět  otevřou
kostely  po  celé  republice  a  také  v Telči.  I
v letošním roce se můžete těšit na velice zají-
mavý  a  bohatý  program nejen  pro  dospělé,
ale také pro děti. Pro ty bude připraven speci-
ální dětský program.

Na náměstí  budou již tradičně otevřené
věže a kostely Sv. Ducha, Jména Ježíš a Sv.
Jakuba Staršího. V každém z nich je pro vás
připraven velice pestrý program. Již tradičně
se budete moci za zvuku varhan zahledět na
překrásnou architekturu nebo si  vyslechnout
jejich historii. V každém kostele bude na vý-

běr z mnoha rozmanitých přednášek a workshopu. Smysly mladých zajisté potěší koncert moderní ro-
ckové křesťanské hudby a ostatní se mohou nechat unášet tóny klasické hudby v mnoha podáních.

Ve volné chvíli si můžete v budově Římskokatolické fary vychutnat dobrou kávu, shlédnout bib-
lické tance nebo navštívit unikátní výstavu papírových modelů kostelů. Letos navíc ožije i prostor před
kostelem Jména Ježíš. Se svojí pojízdnou kovárnou vás tu přivítá pan David Habermann, který vám
nejen ukáže své kovářské umění, ale sami si zde budete moci ukovat upomínkový předmět na tuto
zvláštní noc.

Pokud Vás láká turistika, můžete od brzkých ranních hodin podniknout „mini pouť“ ke kapli Sv.
Karla Boromejského, vzdálenou cca 3 km o Telče. Bude zpřístupněna kaple i  Boží hrob, který se
ukrývá pod ní. I zde uslyšíte historický výklad a dozvíte se další zajímavosti, třeba o nedaleké „Golgo -
tě“.

Jako v každém roce připravujeme občerstvení v křížové chodbě, které potěší naše smysly a zpří-
jemní volné chvíle s přáteli. Toto a ještě mnoho dalšího Vás čeká na letošní Noci kostelů. Těšíme se na
společně strávené chvíle.

Zpráva z jednoty Orla

3. ročník Orelcupu
Florbalový turnaj Orelcup pro starší žáky měl le-

tos již třetí ročník. Pořadatelům udělalo radost, že celá
polovina týmů byla z Telče. Proti sobě se postavili ve
skupině A Florbal Telč Dorostenci, SK JeMoBu a Mla-

dý Pušky Dačice. Ve skupině B se spolu utkali Orel Telč, Florbal Telč Starší žáci a PSKC Okříšky. Náš
Orelský tým sice hluboce podlehl PSKC Okříšky 0:11, ale s druhým Telčským týmem si dokázal pora-
dit a zvítězit 2:0. Tím si vybojoval postup do semifinále.

Zde narazil na suverénní Mladé Pušky a setkání to bylo opravdu hořké. Ze začátku se naši celkem
drželi, ale po nepříjemném vlastním gólu a několika dalších rychlých od soupeře už hru naprosto vy-
pustili a zápas skončil 0:15 pro Dačický tým. V utkání o 3. místo jsme se postavili proti týmu Florbal
Telč Dorostenci. Zápas to byl velice vyrovnaný a nebyl rozhodnut v základní hrací době. Ke slovu
tedy přišli samostatné nájezdy. Zde patří velká pochvala brankáři Ondřeji Kučerovi, který si nenechal
dát ani jeden gól z nájezdu. Stačil tedy jeden gól od Adama Jirkáska, který rozhodl, že Orel Telč bral
pěkné třetí místo. Vítězem se nakonec staly Mladé Pušky Dačice následované PSKC Okříšky. Náš Li-
bor Nosek byl vyhlášen jako Fair play hráč pro své chování v zápasech. 

Orel Telč hrál ve složení Jan Muchiň, Michal Kovář, Martina Šalandová, Adam Jirásek, Jiří Líbal,
Pavla Přibylová, Štěpán Cébe, Libor Nosek, Prokop Kadlec, Eliška Truhlářová, Lída Krejčová a gol-
man Ondřej Kučera.

Kompletní výsledky a fotografie najdete na www.oreltelc.cz/orelcup.

Orel na Gladiátor Race
V neděli 7. května se na tankodromu v Milovicích běžel extrémní překážkový závod Gladiátor

Race.  Tentokrát  i  s  telčskou účastí.  Na Jirku  Kováře,  Honzu Ondráčka,  Martina Petrů a  Martina
Tupého čekala 8 km trať s 25ti náročnými překážkami a spoustou bláta. Mezi 619 účastníky nejen z
ČR se ale neztratili. V kategorii Tým nastoupili společně za Orel Telč a skončili na 3. místě z 38 týmů.
Po závodě ho Martin Tupý okomentoval: „Běželi jsme hlavně pro diváky, ale pak mě to 3. místo pře-
kvapilo. Vědět, že na druhé máme jen minutu ztrátu, tak bychom zabrali víc.“ a Jirka k tomu dodal
„Nikdy bych neřekl, jak je při plazení pod tankem málo místa“.

Velká cena v atletice
V sobotu  24. 6. 2017 se uskuteční od 8.30 hodin v atletickém areálu u gymnázia druhý ročník

„Velké ceny v atletice“ pro děti a mládež do 15 let. Soutěžit se bude ve šesti kategoriích, krom nej-
mladších dětí zvlášť kluci a děvčata. Utkají se v atletickém víceboji, kde každá disciplína je ohodnoce-
na body dle tabulek atletického svazu a pořadí se určí podle dosažených bodů. Pro první tři nejlepší at -
lety v každé kategorii jsou připraveny odměny. Navíc ze všech závodníků vylosujeme jednoho spor-
tovce, který dostane dron na dálkové ovládání s videokamerou. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se. Pošlete své děti sportovat!!! Podrobnosti na www.oreltelc.cz/atletika.

Neplatí se žádné startovné ani vstupné, po celou dobu bude otevřen bufet. Přijďte se v sobotu
24. 6. podívat na velké souboje malých atletů. Bude to skvělá atletika!
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Nad Petrovem vzlétne 240 balónků
 
Ve  čtvrtek  29.  června  2017 v pravé  „petrovské“

poledne v 11.00 hodin vzlétne z Petrova k nebi 240 nafu-
kovacích  balónků  jako  symbolické  poděkování  Bohu.
Brněnské biskupství si tak v den slavnosti diecézních pat-
ronů sv. Petra a Pavla připomene 240. výročí svého za-
ložení (5. prosince 1777).

 Již  v 9.30  hodin  bude  brněnský  diecézní  biskup
Mons. Vojtěch Cikrle předsedat pontifikální bohoslužbě
při příležitosti ukončení školního roku. 

 Poté (v  9.55 hodin) biskup Cikrle promluví k výro-
čí založení diecéze a v 11.00 hodin vypustí přítomní 240
modrých,  bílých,  žlutých  a  červených  balónků.  (Barvy
vycházejí z barev vlajky brněnské diecéze.) 

Jsou  zváni  všichni  fotografové,  kteří  mohou  své
snímky z vypouštění balónků následně zaslat na adresu brno@biskupstvi.cz. Nejzdařilejší záběry bu-
dou zveřejněny na webu biskupství.

 Večerní mši v 17.30 hodin bude předsedat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a met-
ropolita moravský. Právě z olomoucké diecéze se v roce 1777 brněnská „odpojila“ a v Olomouci tím
vzniklo arcibiskupství.

 
Založení Biskupství brněnského 
je spjato s církevními reformami Marie Terezie a  Josefa  II.,  které  v sedmdesátých letech 18.

století radikálně zasáhly do života církve v celé habsburské monarchii.
Na přímý podnět císařovny Marie Terezie a na základě buly papeže Pia VI. bylo roku 1777 po -

výšeno olomoucké biskupství na arcibiskupství a na jihozápadě Moravy došlo k založení biskupství
nového, se sídlem v Brně. Stalo se tak 5. prosince 1777. 

 Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské, do-
savadní probošt brněnské kapituly a pomocný biskup olomoucký. 

Brněnská diecéze v první fázi zahrnovala 151 farností v osmnácti děkanátech.
 Současným diecézním biskupem brněnským, v historickém sledu třináctým v pořadí,   je Mons.

ThLic. Vojtěch Cikrle (*1946), kterého jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. dne 14. února 1990.
 Svatý otec Benedikt XVI. byl prvním papežem, který navštívil brněnskou diecézi. V neděli 27.

září 2009 slavil na tuřanském letišti bohoslužbu společně se sto dvaceti tisíci poutníky.
 Do začátku třetího tisíciletí vstoupila brněnská diecéze s počtem 452 farností, což bylo nejvíce v

české i moravské církevní provincii. 
 Hlavními patrony brněnské diecéze stejně jako katedrály v Brně na Petrově jsou   svatí apoš-

tolové Petr a Pavel (29. června). Slavnost posvěcení katedrály je připomínána 21. května.
 Rozloha diecéze je 10 668 km 2. Na tomto území  žije  1 386 928 obyvatel (údaj ze sčítání  lidu,

domů a bytů z roku 2011), z toho se k římskokatolické církvi hlásí cca 500 000 osob (tj. 36 %).
 O současných 450 farností se stará  346  kněží, z toho je 90 řeholních. Působí zde také 43 trva-

lých jáhnů.
K počtu  608 kostelů,  531 kaplí a 220 kapliček přibylo v letech 1990 až 2013 dvanáct novostaveb

kostelů a 32 novostaveb kaplí. 
 Na území brněnské diecéze se nachází 61 poutních míst, z nichž třiatřicet   je zasvěceno Panně

Marii. K nejvýznamnějším poutním místům patří Brno-Tuřany, Hluboké Mašůvky, Kostelní Vydří, Kř-
tiny u  Brna,  Přibyslavice,  Sloup  v  Moravském krasu,  Vranov u  Brna,  Zelená  hora  u  Žďáru  nad
Sázavou a  Žarošice.

 Po roce 1990 obnovilo nebo zahájilo svou činnost v brněnské diecézi  jedenáct církevních škol v
Brně, Jihlavě, Slavkově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. 

 
 Další připravované akce k oslavě založení brněnské diecéze:
Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a Ad Hoc Quartet

přednesou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově 18. června 2017 v 17.00 hodin oratorium
Mesiáš, a to v rámci oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

V sobotu 2. září 2017 oslaví více než dva tisíce přítomných založení diecéze s brněnským diecéz-
ním biskupem Vojtěchem Cikrlem na XIV. diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou – II.

Biskup Cikrle jubilejní rok ukončí v sobotu 2. prosince 2017 děkovnou bohoslužbou v katedrále
sv. Petra a Pavla spojenou s oceněním farníků.

Vranov u Brna – po stopách poutní tradice

 Jako  příspěvek  k le-
tošnímu výročí 240 let od za-
ložení  brněnské  diecéze  při-
pravilo Diecézní muzeum vý-
stavu  „Vranov –  po  stopách
poutní  tradice“,  která  se
uskuteční od 15. června do 1.
října 2017 v kryptě brněnské
katedrály  sv.  Petra  a  Pavla.
V letošním roce si též připo-
mínáme 400 let od pomyslné-
ho znovuobnovení poutní tra-
dice  na  Vranově,  který  je
místem  bohaté  historie  spo-
jené  s poutníky.  Ti  sem  pu-
tovali  již  ve středověku,  aby
se  modlili  k Panně  Marii  za
uzdravení.  Podle  legendy se

zde roku 1240 měla zjevit slepému maršálkovi Vilémovi Panna Maria. Vilém jí slíbil vystavět kostel,
pokud bude uzdraven, a to se také stalo. Od té doby putovali na Vranov lidé z blízka i zdálky a prosili
Pannu Marii o uzdravení. 

Rod Lichtenštejnů, bezpochyby jeden z nejvýznamnějších rodů u nás, si zvolil Vranov za repre-
zentační místo. Poté, co první lichtenštejnská knížata přestoupila na katolickou víru, začala významně
podporovat duchovní i kulturní tradice Vranova. V roce 1617 požádali tehdejšího olomouckého bisku-
pa, Františka kardinála z Ditrichštejna, aby byly přezkoumány zázraky, které se na tomto místě udály.
Tak se měl rozšířit věhlas poutního místa a také úcta k Panně Marii, jejíž milostná soška se dodnes na
Vranově nachází.

Lichtenštejni  se  zasloužili  o  přestavbu  poutního  kostela  Narození  Panny  Marie  i o výstavbu
paulánského konventu, v jejich službách pracovali významní barokní umělci jako Jan Jiří Etgens, Paul
Troger, Martin Jan Schmidt, zvaný Kremerschmidt, Gottfried Fritsch, Ondřej Schweigel a stavitel On-
dřej Erna.  Vranov si  rod Lichtenštejnů vybral za místo,  kde měli  po smrti  spočinout všichni jeho
členové. Pro tento účel zde byla vybudována na začátku 19. století monumentální hrobka umístěná
pod lodí poutního kostela.

Poutní místo Vranov u Brna je také spjato s řádem Nejmenších bratrů sv. Františka z Pauly. Ti
sem byli  pozváni Maxmiliánem z Lichtenštejna, který jim roku 1633 postoupil pozemek na stavbu
klášterní budovy a zahrad. Pauláni zde působili až do roku 1784, kdy byl zásahem josefínských refo-
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rem konvent na Vranově zrušen, a mniši se přestěhovali do jiných klášterů v Evropě. Na začátku 20.
století byl klášter opět navrácen svému účelu a duchovní správa byla svěřena řádu salvatoriánů. Po his-
torických událostech na konci minulého století se mohli pauláni na Vranov opět vrátit a od té doby se
věnují obnově a správě tohoto poutního místa. Od jejich návratu v roce 1992 letos uplyne 25 let. 

Návštěvníci  si  budou  moci  v rámci  výstavy  prohlédnout  kopii  milostné  sochy Panny Marie
vranovské  včetně  některých  jejích  šatů,  řád  Zlatého  rouna,  který  věnoval  soše  Jan  Adam Ondřej
z Lichtenštejna, nebo také votivní obraz věřících z Poysdorfu a další zajímavé exponáty. Výstavu bude
možné navštívit každý den kromě pondělí od 10.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek do 16.15 hodin.

Hra Poklady brněnské diecéze

U příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum po-
znávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdí-
lu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017.

Cílem hry je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa spojená s  význam-
nými osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61 pokladů (po třech
v každém z dvaceti  děkanství  +  brněnská katedrála).  Účastníci  hry,  kteří  navštíví  minimálně devět
„pokladů“ a splní další podmínky, budou zařazeni do slosování. Začátkem listopadu bude ze všech
účastníků hry vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni 2. 12. 2017 na Petrov a obdrží ceny. Informa-
ce,  pravidla  hry  a  podrobné  podklady  budou  k dispozici  na  stránkách
<http://biskupstvi.cz/poklady2017> koncem května 2017.

 
Hrníčky pro orlovnu

Vážení farníci, chceme vás porosit, zda byste nenašli ve svých domáctnostech nějaké přebytečné
skleničky a hrníčky různých velikostí na kávu a na čaj. Před několika roky se konala úspěšná sbírka
hrníčků na Farní kavárnu. Tentokrát by se tato sbírka konala pro orlovnu. Díky novým oknům se začí -
ná probouzet k životu. Konají se tam divadla, přednášky, koncerty, farní karneval, turnaje v pin-ponku
a ve fotbálku. Nedávno byla orlovna vybavena novým hřištěm na badminton. O provozování tohoto
hřiště budeme v brzké době informovat. Sejdeme se tam i na noc kostelů. Káva ze šálku se lépe vy-
chutnává,  než z umělého kelímku. Pokud máte nějaké skleničky,  šálky a hrníčky a přebývají  vám
v kredenci, přineste je přímo do orlovny - stačí je položit pod přístřešek na dvoře nebo i na faru, kde
bude v průjezdu na viditelném místě zřízena krabice na tuto sbírku. 

Ještě sháníme nějakou skříň nejlépe uzamykatelnou, aby se do ní získané nádobí dalo umístit a
nemuselo se stále ukládat do krabic.

Chceme zřídit v orlovně kuchyňku. Sháníme kuchyňskou linku s dvojdřezem, džbány, hrnce, pří-
bory a věci potřebné v kuchyni. 

Předsálí i dvůr orlovny propůjčíme i na různé rodinné a přátelské akce.
Kontaktní osoby: Jaroslav Kadlec   mob.: 732157552  email: aljaka@seznam.cz 
                             Jana Křížková     mob.: 776027508  email: jkmakler@seznam.cz

S přáním všeho dobrého Jana Křížková

  Z farní knihovny

Kniha radosti – 2. Vydání – Eduard Martin
Eduard Martin přijímá život jako příležitost přinášet radost, usmívat se

na lidi kolem, umět potěšit,  podělit se o svou laskavou životní moudrost.
V této sbírce příběhů zachytil radostné i méně veselé příběhy svých bližních,

na nichž nám chce přiblížit, jak lze z každé události a v každém prostředí vykřesat jiskřičku radosti.
Pro velký zájem čtenářů vychází Kniha radosti už v druhém vydání.
Malý král – Ivan Renč
Jsou v mém království dobří a poctiví lidé? Jsou hodní na děti? Starají se o ně pečlivě a mají je

rádi nade všechno bohatství? Odpovědi na takové otázky hledá mladičký král při šesti výpravách po
svém království. Na nich zažívá různá dobrodružství a zároveň poznává lidské vlastnosti, jakými jsou
obětavost, vlídnost, pracovitost, ale i zloba, chamtivost a zlomyslnost. Kniha nabízí dětskému čtenáři
zábavné čtení i poznání, co je pro dobré vztahy mezi lidmi podstatné a nezbytné. 

 
Boží vůle:bludiště nebo cesta? – Veronika Barátová
Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho dopouští? Má pro náš život

předem určený plán? Je Boží vůle čitelná v každé životní situaci? Chce Bůh všechno, co se nám v
životě stane? Jak rozpoznat Boží vůli v životních rozhodnutích? Co když se spleteme a Boží vůli ne-
rozpoznáme?Podobné otázky si kladou mnozí křesťané, kteří chtějí žít s Bohem. Zaslouží si naší po-
zornost, protože odpovědi na ně formují náš pohled na Boha, na život s ním a na život obecně.

Kněžské a jáhenské svěcení 2017
V sobotu 24. června 2017 v 9.00 hodin přijme při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení jáhen brněnské diecéze
Ing. Ladislav Bublán (*1982) z farnosti Měřín.

Současně přijmou jáhenské svěcení bohoslovci brněnské diecéze:
– Jaroslav Jurka 1988) … z farnosti Třebíč – zámek
– Tomáš Marada, DiS. (*1989) … z farnosti Hodonín
– Vojtěch Zahrádka (*1991) … z farnosti Třebíč – město

bohoslovec novoříšské kanonie premonstrátů:
Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem. (*1984)  z farnosti Hanušovce nad Topľou (arcid. Košice, SK)

         
        kandidáti stálého diakonátu:

– Ing. Pavel Čech (*1965) … z farnosti Dalečín
– Ing. Petr Hráček (*1976) … z farnosti Brno – Kr. Pole
– Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (*1976) … z farnosti Brno – Komín
– Ing. Martin Klusáček (*1969) … z farnosti Boskovice

Z matriky

V měsíci dubnu byli pokřtěni:
Martina Marie Galová
Erik Petr Gala

        Samuel Jan Gala

Uzávěrka příštího čísla je v neděli 18. 6. 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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