
Jít cestou Mariinou

Na  samém  začátku  Ježíšova  ve-
řejného  působení  nacházíme  příběh,
který  se  odehrál  uprostřed  svatební
hostiny.  Ježíš  při  ní  promění  vodu ve
víno  a  to  v  tak  velkém množství,  že
nám to dodnes připomíná, že Bůh není
žádný skrblík.  První  kdo si  všímá,  že
něco  není  v  pořádku  je  však  Maria.
Zdánlivě se tím míchá do věcí do kte-
rých jí nic není. Ona jistě nebyla pově-
řena hlídáním zásob vína. Je však vší-
mavá  a  nedostatek  jí  neunikne.  V  té
chvíli si neřekne, není to má starost. Ví
že sama asi nic nezmůže, ale svěřuje se
s tímto nedostatkem svému synu.  Zdá
se pak, že je velmi uctivě, ale přece jen
odmítnuta. Neváhá však dodat, "udělej-
te všechno co vám řekne". Znala svého

syna lépe než všichni ostatní. Možná že i tato její slova povzbudila služebníky k tomu, že naplnily
džbány až po okraj. Jak to tehdy dopadlo víme. Kvalitního vína bylo dostatek na celý zbytek svatební
hostiny.

I dnešní svět a společnost, kterou vytváříme, trpí řadou nedostatků. Některé můžeme řešit sami,
jiné spolu s ostatními a některé nezbývá než vložit do upřímné modlitby. Jestli nakonec vše dopadne
nad očekávání dobře, jako tehdy v Káně Galilejské záleží na nás. Říká se, že každý problém má řešení,
jen je potřeba najít někoho, kdo to řešení zná. Maria to dokázala, jděme její cestou, buďme vnímaví k
nedostatkům dnešní  společnosti  a  na místo lhostejné pohodlnosti  či  laciného kritizování  hledejme
někoho, kdo zná řešení. Kdo umí pomoci. Občas možná s úžasem zjistíme, že ta pomocná ruka, kterou
hledáme je na konci naší vlastní paže. Věřím, že to umíme, a pokud ne, můžeme se to naučit. Požeh-
nanou cestu Mariinou stopou spolu s Ježíšem přeje

o. Josef Maincl 
     

Bohoslužby v měsíci říjnu 2020

So    3. 10. 2020               18:00 Matka Boží
Ne    4. 10. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
                            10:30 Matka Boží

So    10. 10. 2020               18:00 Matka Boží
Ne    11. 10. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    17. 10. 2020               18:00 Matka Boží
Ne    18. 10. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    24. 10. 2020               17:00 Matka Boží
Ne    25. 10. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    31. 10. 2020                           17:00 Matka Boží

(bez záruky)

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s ak-
tuální situací pandemie COVID- 19

S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské
diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě.

Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou
teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i
pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví České republiky, platným od
18. září 2020 od 18.00 hodin, dále biskup Vojtěch Cikrle vyzývá duchovní správce farností brněnské
diecéze k dodržování limitovaného počtu osob na bohoslužbách a dalších akcích i k dodržování hygi -
enických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou
a bezpečné rozestupy.

V kostelích a kaplích má být z kropenek odstraněna svěcená voda a při bohoslužbách vynecháno
pozdravení pokoje. Svaté přijímání mají kněží podávat na ruku a dodržovat přitom hygienická opat -
ření. Tam, kde je to možné, doporučuje biskup Cikrle obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří
se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit.

Závěrem biskup Vojtěch Cikrle vzkazuje: „Prosím, abychom všechna nařízení a omezení přijímali
jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. A stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji
za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás
provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost
mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života, ale abychom s
vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou
modlitbu a ze srdce vám všem žehnám.“

                                     Farní věstník 
                                                                     ŘÍJEN 2020 

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                    
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Charitní sbírka

V sobotu  10. 10. 2020 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Cha-
ritní sbírka šatstva a pod.  v prostorách bývalého Školním statku v Tel-
či, vstup nebo vjezd nejlépe zadní bránou z ulice Batelovská.

Darované věci prosíme ukládejte do papírových krabic nebo pytlů
pro snažnější manipulaci při skladování a dopravě. 

Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552 

Děkujeme.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné
získat už před 1. listopadem 

Apoštolská  penitenciárie  dne  2.  1.  2020  (Prot.  N.
4/20/I)  prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8.  8.
2012 (Prot. n. 79/12/I),  na jehož základě věřící v České
republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v
očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné ze-
mřelé.  

Pokud  tedy  věřící  z  vážných  důvodů  nemohou
navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu,
mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do
1. listopadu. 
Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy
do roku 2026.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: 
– daný den přijmout eucharistii,
– navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé 
– a pomodlit se na úmysl Svatého otce;
– v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. 

První svaté přijímání 2020

Pokud to situace dovolí, bude zakončení přípravy a vlastní první svaté 
přijímání probíhat následujícím způsobem:

společně:
Pá  25. 9. 15:30 fara -Možnost doplnění testu či ústní zkoušky pro ty 
kdo nebyli přítomni.
Pá  25. 9. 16:00 fara -Závěrečné setkání rodičů a dětí.

Telč:
Pá  2. 10. 17:00  kostel sv. Jakuba -Mše svatá a nácvik obřadu pro děti které přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání a jejich rodiče
So  3. 10. 15:00 kostel Matky Boží -První svatá zpověď pro děti a případně další členy jejich rodiny.
Ne  4. 10. 9:00 kostel sv. Jakuba -Mše svatá s prvním svatým přijímáním.

Urbanov:
So  3. 10. 16:30  kostel sv. Jana Křtitele -První svatá zpověď pro děti které přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání. Nácvik obřadu. Po skončení nácviku příležitost ke svaté zpovědi pro rodiče a 
případně další členy jejich rodiny.
Ne  4. 10. 9:00  kostel sv. Jana Křtitele -Mše svatá s prvním svatým přijímáním.

Zprávy jednoty Orla

Raptorcup opanovaly opět Staré pušky

Tradiční poprázdninový florbalový turnaj Raptorcup se v Telči konal již po desáté. Krom stálic
tohoto utkání, kteří přijíždějí z různých koutů Vysočiny, dorazili nově i Jäger team z Ivančic, Bulls z
Třebíče nebo Slonokobra z Brna. Dva týmy se i přes naléhání do soupisky nevešly, což svědčí o tom,
že zájem o jubilejní ročním byl velký.

Letošním vítězem se opět stal veteránský tým Staré pušky z Jihlavy. Favorit a vítěz předchozích
tří ročníků si nenechal zlato ujít, přestože v tomto roce to neměl úplně jednoduché. Ve čtvrtfinále i se -
mifinále si nechal soupeře uniknut o 2 branky, pak se ale projevily zkušenosti a zodpovědná hra týmu
a také schopnosti nejlepšího střelce turnaje Davida Rauschera. Zápas vždy dokázali obrátit a dovést
Staré pušky k třetímu turnajovému vítězství v řadě. O to větší bylo překvapení, když kapitán Lukáš
Matoušek putovní pohár hned na místě vrátil pořadatelům a se slovy díků to vysvětlil: „Rozhodli jsme
se, že jako Staré pušky končíme a příští rok už nepřijedeme. Pět vítězství stačilo. Dáme šanci jiným
týmům.“

Pořadatelé také děkují Starým puškám, které se nesmazatelně zapsaly do turnajové historie. Kdo
bude dalším vítězem si musíme počkat do příštího roku. Mohl by to být třeba PH Retro Telč, tým s ko-
řeny v Telči, posílený o hráče z Pacova, který letos vybojoval druhou příčku. Stříbrné medaile si odve-
zl tým Tatchenta do Zhoře a smolné čtvrté místo patří Pološíleným veverkám z Jihlavy a okolí.

Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na http://www.raptorcup.cz/rozpis-utkani-vysledky

Z Prahy do Teplic ve jménu Jana Bosca
Ale ne napřímo. Seriál štafetových závodů Boscorun nemohl ve svém 5. ročníku vynechat vý-

znamné Salesiánské středisko v Rumburku. Po předchozím roce, kdy jsme si užívali rovinatého polabí,
nám bylo jasné, že teď všechny čekají kopečky. Trasa závodu byla nemilosrdná 255km a přes 3800
výškových metrů. Toto asi za jeden den nestihneme.

V letošním ročníku jsme tým značně obměnili, nafoukli na 8 členů a zaregistrovali zcela nové
uskupení hochů z Vysočiny pod názvem Highland runners. Z telčského Orla zůstal bohužel pouze je-
den zástupce. Do optimálního počtu nám chybí ještě 2 běžci případně běžkyně. V dalším ročníku tedy
máte stále příležitost zažít nevšední zážitek s námi.
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Sjíždíme se v Praze na dvoře Salesiánského střediska v Kobylisích, pozdravíme s přáteli a cítíme,
že letos nás čeká krom prudkých kopců ještě jeden nepřítel. Ukrutné horko. Na asfaltovém parkovišti z
každého kape a to jsme ještě nevyběhli. Poslední šance nabalit auto spacáky, oblečením, vitamíny, jíd-
lem a hlavně vodou ve všech tvarech a chutích a už je tu sedmnáctá hodina.  Dostáváme důležité
požehnání na cestu a je odstartováno. Vojta, Petr, Lojza a Karel se zakusují do první čtyřicítky kilo -
metrů rozpálenou Prahou a povltavím. Nám zbývají poslední 4 hodinky času před převzetím štafety.
Ideální čas se navečeřet a dojet do Lužce nad Vltavou.

Krátce před devátou hodinou přebírá Hozna štafetovou vlaječku a vybíhá na potemnělou trať
vstříc Mělníku. Tam na něj bude čekat Pavel, po pěti a půl kilometrech před Liběchovem já. Docela
jsem se už těšil až vyběhnu. V deset hodin večer teplota už klesla. Na začátek mě čekalo ostré stou -
pání. Na zahřátí by se dalo říct. Kdyby cesta hned neklesla zpátky na tu silnici ze které jsem vybíhal.
Navíc sedmkrát blbě odbočit na 6 kilometrech a přidat si tak necelý kilometr navíc, to není na po-
chvalu.  Měl bych se naučit  lépe běhat podle navigace.  Nakonec rád předávám vlaječku Patrikovi.
Tomu naopak selhala technika, když nás v půli noci informoval: „V Čertově rokli se mi zasekl telefon,
ale naštěstí to tu znám. Byl jsem tady na dovolené.“

Noční  krajina CHKO Kokořínsko nabízí  řadu překvapení,  jako například jelena na cestě.  Do
druhé hodiny v noci se stihneme protočit ještě jednou, proběhnout checkpointem v Holanech a rádi
předáme vlaječku druhé půlce Highland runners. Snad se kluci trochu prospali, my jdeme také.

V sobotu nad ránem nás probouzí kromě Petrova telefonátu lehký deštíček. Nakonec je to úleva,
že dneska nebude horko. Vybíháme přes Krásnou Lípu směr Rumburk krajem Lužických hor a záhy
zjišťujeme, že sil oproti předchozímu dni už dost ubylo. Některé kopce už radši vycházíme, ještě nás
čekají dlouhé úseky přes České Švýcarsko. Navíc začalo hustě pršet. V národním parku není nouze o
prudké strže, jeskyně, skály, kluzké schody nahoru i dolu. Být tu na výletě, bylo by tu krásně. Takto
jen v rychlém sledu míjíme turisty schované před deštěm pod přístřešky.

Na Mezní Louce se potkáváme s druhou půlkou týmu a nejkrásnější pasáže Českého Švýcarska s
Hřenskem už přenecháváme jim. Když ale máme později problém autem vyjet prudký kopec na Pas-
týřskou rozhlednu v Děčíně k poslednímu checkpointu, tak jsme vlastně rádi. Při pomyšlení, že kama-
rádi musí na devíti kilometrech vystoupat od Labe na Děčínský Sněžník 690 výškových metrů, tak
před nimi smekám. 

Poslední etapy štafety přebíráme necelých 40km před cílem, kousek před Rájcem. Déšť ustal.
Rozlehlé louky podél Německých hranic na naučné stezce Zapomenuté pohraničí nabízí nádherné vý-
hledy. Poslední výstup na Komáří hůrku už je ale zhalen hustou mlhou. Skoro jsme se na vrcholu ani
nenašli. Cestou necestou, křovím nekřovím, snesu vlaječku 520 výškových metrů dolu do Krupky a
jdeme do finále. 

Jako obvykle se scházíme necelých 200m od Salesiánského střediska, tentokrát před poštou Tepli-
ce 10. Do cíle dobíháme jako tým společně na nádherném třetím místě. Čas 26 hodin, 46 minut. Na ví -
těze z Českých Budějovic nám chybělo tři a půl hodiny. Čtvrtý tým Adam to už doběhne na nás ztrácel
další dvě hodiny. 

Letos to bylo tvrdé jako křemen, počasí nám ukázalo všechny své tváře až na sněžení a kroupy,
ale  ten zážitek za to  stál.  Věříme,  že  naše úmysly,  za  které  jsme tento běh obětovali,  padnou na
úrodnou půdu a už se těšíme na další konec srpna, co pro nás přichystají pořadatelé na trase z Teplic
do Plzně.

Cross u Roštejnské stráně po sedmé
Rádi bychom vás pozvali na osmý ročník přespolního běhu po březích rybníka Roštejn, který se

bude konat v sobotu 10. října. Běžecké závody proběhnout ve všech věkových kategoriích a jako tra-
dičně budou součástí Orelské Běžecké Ligy. Nebude chybět ani Lidový běh, který je zaměřen na ne-
běžce. Registrace do všech kategorií, štafety rodin i lidového běhu začíná v 9:00 v místě startu. On-li-
ne se můžete registrovat již nyní na www.oreltelc.cz/rostejnske_strane. Vezměte své děti či vnoučata a
sami si přijďte vyzkoušet, jestli ještě uběhnete kilometr. 

Orlovna Telč ožívá

Jednota Orel Telč a Petra Vaňková si vás dovolují pozvat na poutavé vyprávění a
videoprojekci o životě na Islandu

Život pod severským nebem

Čtvrtek 1. 10. 2020 v 18.30 v Orlovně v Telči , Jihlavská 77
Těší se pořadatelé

http://www.oreltelc.cz/rostejnske_strane


Z farní knihovny

Kniha modlitby pro malé myšky – Stefano Gorla
Co myslíte – může se myška přátelit s papežem?
Myšák  Jirka  se  přátelí  s  papežem Františkem.  Tráví  spolu  spoustu

času. Jirku to baví a pamatuje si každé slovo, které mu jeho přítel řekne.
Může pak také svým sourozencům,  bratránkům a sestřenicím hodně vy-
právět. O Bohu, modlitbě, andělech, o Ježíšově nebeském Otci i jeho ma-

mince Marii. A zjišťuje samé zajímavé věci. Třeba že „znamení kříže je jako velikánské Boží objetí“,
„modlitba může být nádherný dárek“ nebo že „Bůh musí být asi moc bohatý, když svým dětem pořád
něco rozdává“.První seznámení se základními křesťanskými modlitbami pro předškoláky a malé ško-
láky ocení všichni ti, kdo chtějí vést děti dál než k pouhému opakování modliteb nazpaměť.

Christus vivit  - Kristus žije – papež František
Posynodní apoštolská exhortace mládeži a celému Božímu lidu.

Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a sou -
časně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním povolání. František se nechal inspirovat
bohatými úvahami a rozhovory na synodě o mládeži v roce 2018. Inspirativně, důkladně a mnohdy
překvapivě pojednává o tématech,  jako jsou domov, autorita,  různé formy zneužívání, osobní růst,
partnerské vztahy, stále větší propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a
mnohé další.

Čas prázdných kostelů – Tomáš Halík
Kniha Čas prázdných kostelů přináší ucelený soubor kázání a zamyšlení z podivuhodných Veliko-

noc roku 2020. Jednotlivá nedělní zastavení, která byla původně přenášena on-line z prázdného kostela
Nejsvětějšího Salvátora, reflektují nejvýznamnější křesťanské svátky i s ohledem na dobu koronavi-
rové pandemie. Na pozadí aktuální situace připomíná Tomáš Halík i hlubší rány tohoto světa – upozor-
ňuje na krizi církve a novodobé farizee, problémy politického populismu či fundamentalismu. Čas
prázdných kostelů je adresován široké veřejnosti – ukazuje, že se doba pandemie nemusí nahlížet jako
Boží trest, ale spíše jako otevřená výzva k solidaritě a k hluboké vnitřní proměně: „Jsem přesvědčen,
že Boží výzvou této doby je usilovat o globalizaci soucitu a solidarity, snažit se proměnit nezadržitelný
proces globalizace v proces komunikace a empatie.“ 

Papež František: Doba si žádá hledící srdce, konající ruce a fantazii milosrdenství 

“Modlitba, čin, oběť” – římský katolický spolek “Kruh svatého Petra” si zvolil toto programové
trojsloví za základ své charitativní práce, která obnáší rovněž organizaci sbírky Svatopetrský haléř. Při
loňské audienci pro toto sdružení se papež František zamýšlel nad modlitbou, dnes uvažoval o činu v
souvislosti s naléhavými otázkami, které klade nynější pandemie., 

Běžné charitativní dílo totiž ztížila nutnost sociálních distancí a zároveň se množství rodin ze dne
na den ocitlo v ekonomické nouzi. Jak římský biskup podotkl, bída nadále poroste, protože  „účinky
pandemie budou strašlivé.  Nesmíme se však vylekat”.  Tato výjimečná situace vyžaduje novou, ne-
všední reakci: srdce schopné zahlédnout rány společnosti a tvořivé ruce činné lásky, zdůraznil papež.

„Je třeba pohlížet na lidská zranění srdcem, abychom si vzali k srdci život druhého člověka, který
tak není pouhým neznámým, nýbrž především bratrem žebrajícím o lásku. Na jeho očekávání můžeme
odpovědět jedině tehdy, když si ho připustíme k srdci a pocítíme vůči němu milosrdenství. Náš svět, jak
před čtyřiceti lety upozornil sv. Jan Pavel II., »jakoby milosrdenství neponechával prostor« (Dives in
misericordia, 2). Každý z nás je proto povolán ke změně kurzu, která nastane, pokud sami povolíme,

aby se nás mocně dotklo Boží milosrdenství. Privilegovaným místem této zkušenosti je svátost smíření.
Předkládáme Pánu svou ubohost a Otec nás zahaluje svým milosrdenstvím, které jsme povoláni pře-
dávat dál. Toto milosrdenství přichází od Boha a je určeno nám i druhým.”

Kromě hledícího srdce si doba žádá tvořivé, konající ruce a fantazii, pokračoval Svatý otec a pou-
kázal na drobné, avšak důležité a konkrétní gesto mladých lidí z katolického bratrstva, kteří za státem
nařízené karantény obtelefonovávali starší členy. „Děkuji vám, protože ztělesňujete papežovu lásku k
chudým lidem a různým formám chudoby ve Věčném městě”, loučil se římský biskup s Kruhem sv.
Petra, od něhož převzal výnos letošní sbírky.

Spolek „Kruh svatého Petra“ byl založen v Římě v roce 1869 skupinou mladých lidí, povzbuzený
blahoslaveným papežem Piem IX., Který je s předvídavostí a moudrostí pověřil zajištěním jídla pro
chudé Říma. 

Zdroj: Vatican News
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Uzávěrka příštího čísla je v neděli   18. 10. 2020
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