
Hranice smrti 

V těchto dnech, možná více než kdy jindy, vzpomíná-
me na naše drahé zemřelé. Hranice smrti, která nás rozdě-
luje, je podobná jako hranice zrození či početí. Je jedno-
směrná. Kdo některou takovou hranicí prošel, nemůže se
už vrátit zpátky. První dvě hranice jsme už úspěšně překo-
nali, třetí nás teprve čeká. Je však ještě jedna hranice, kte-
rá je před námi. Je to hranice vzkříšení mrtvých. 

Podívejme  se  blíže  na  hranici  smrti,  která  je  před
námi. Je trochu jiná než ty, kterými jsme už ve svém živo-
tě prošli. Přes hranici smrti nepřejde to, co je špatné. My
nemůžeme ublížit zemřelým a oni nemohou ublížit nám.
Stručně shrnuto, hřích nemůže překročit hranici smrti ani
v jednom směru. Zkusme Bohu občas poděkovat za to, že
stanovil jasnou hranici, za kterou už nemá zlo přístup. 

Nezapomínejme využívat toho, že pro dobro je hrani-
ce smrti průchozí v obou směrech. Vzpomínejme na naše

zemřelé, obdarovávejme je svojí modlitbou, buďme si vědomi toho, že ani oni na nás jistě v Boží pří-
tomnosti nezapomínají. Pak možná zakusíme, že hranice smrti nás mnohem víc spojuje než rozděluje. 

o. Josef Maincl 

Bohoslužby v měsíci  listopadu 2018

       Čt 1. 11. 2018 Slavnost Všech svatých          8:00 Matka Boží
              18:00 sv. Jakub

Pá 2. 11. 2018 Památka Všech věrných         8:00 sv. Anna
        zemřelých               17:00 sv. Jakub

So 3. 11. 2018               17:00 Matka Boží
Ne 4. 11. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 sv. Karel - Vanov

So 10. 11. 2018               17:00 Matka Boží
Ne 11. 11. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 17. 11. 2018               17:00 Matka Boží
Ne 18. 11. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 24. 11. 2018               17:00 Matka Boží
Ne 25. 11. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

(bez záruky)

Noví světci: 

Francesco Spinelli

Francesco Spinelli je jedním ze
sedmi nových svatořečených služeb-
níků církve. Žil v severní Itálii a ve
své  službě  diecézního  kněze  kladl
velký  důraz  na  úctu  k  Nejsvětější
Svátosti  a  službu  těm  nejchudším,
postiženým a nemocným. Je zaklada-
telem Institutu sester adorátorek Nej-
světější Svátosti, který je kromě Itá-
lie rozšířen i v Africe a Argentině. 

„Aniž by hleděl na sebe, hledal
pouze  Boží  slávu  s  plnou  důvěru  v
Boha. Jeho láska zahrnovala všech-
ny,  jak  přátele,  tak  i  nepřátele.
Pokud  měl  nějakou  zálibu,  tak  to
byla jeho  záliba pro chudé a posti-
žené," charakterizoval  Francesca
Spinelliho  Don  Cesare  Perdomini,
bývalý farář z Pieve Delmona.

U jesliček uviděl ženy uctívající
Ježíše v Eucharistii

Francesco Spinelli se narodil 14. dubna 1853 v Miláně v době Risorgimenta, hnutí za svobodu a
národní jednotu Itálie. U svého strýce, kněze, v Bergamu, vystudoval nejprve liceum a poté pokračoval
ve studiu teologie v městském semináři. Na kněze byl vysvěcen v roce 1875.

V prvním roce svého kněžství navštívil Řím, kde právě probíhal jubilejní rok. Když se modlil v
bazilice Santa Maria Maggiore u jesliček, měl vidění, ve kterém se mu zjevily ženy uctívající Ježíše v
eucharistické adoraci. Tento moment mu vnukl myšlenku, kterou realizoval o pár let později.

To se stalo v roce 1882, kdy společně s Caterinou Comensoliovou, mladou ženou, která chtěla
uctívat Ježíše, založili Institut sester adorátorek Nejsvětější Svátosti. Smyslem institutu je: „Čerpat
horoucí lásku ze slavené a adorované eucharistie, abychom ji přinášeli nejchudším z našich brat-
ří.“ Své reflexe o Nejsvětější Svátosti shromáždil do knihy Eucharistické konverzace.

V roce 1889 musel Francesco Spinelli opustit svoji diecézi Bergamo i založený institut a přestě-
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hoval se do města Rivolta d'Adda, v diecézi Cremona východně od Milána. Také zde založil Instutitu
sester adorátorek Nejsvětější Svátosti a Ježíš v eucharistii zde byl uctívám dnem i nocí.

Jeho život byl poznamenaný mnoha zkouškami, které prožil ve znamení  naprostého odpuštění.
Francesco Spinelli zemřel 6. února 1913 v Rivoltě d'Adda.

Muž kontemplace a služebník nejposlednějších 
Francesco Spinelli sám trávil spoustu času na kolenou před Nejsvětější Svátostí a ve službě brat-

řím, ve kterých viděl přítomnost Ježíše, jehož je potřeba milovat bezpodmínečnou láskou.
Své aktivity směřoval především k těm nejchudším, především pak dívkám, neboť v těch nejpo-

slednějších chtěl sloužit Kristu. Kromě dvou institutů založil i další oratoře, pomáhal nemocným,
zdravotně postiženým a osamělým seniorům.

Neštítil se žádné nemoci a sám říkal: „V těch nešťastných musíme vidět Ježíše." A jedné sestře
řekl: „Byla bys spokojená, kdyby ti Ježíš při posledním soudu řekl: Štítila ses mě?..."

Zázračné uzdravení novorozence v Kongu na jeho přímluvu
První zázrak na jeho přímluvu se stal v jedné křesťanské mateřské školce Agostině Figaroliové,

která spadla do kotle s vroucí vodou a měla  popáleniny druhého a třetího stupně. Dvě řádové sestry
položily na její tělo obrázky s jejich zakladatelem a druhý den malá Agostina začala jevit známky
života. Lékaři uvedli, že kvůli tomuto těžkému zranění nikdy nebude moci mít děti. Skutečnost ale
byla jiná, a po sňatku v roce 1965 se jí narodily tři děti, což bylo lékařsky nevysvětlitelné. 

I druhý zázrak na jeho přímluvu se týká uzdravení dítěte a odehrál se v Kongu. Když se matka
Ambroze Marie Diaze, který se narodil v roce 2007, vracela domů z mateřského centra, zakopla a
malého Ambroze, kterého držela v náručí, přitiskla k sobě tak silně, že mu způsobila velmi silné krvá-
cení. Transfuze krve byla nemožná, proto jedna sestra začala prosit o přímluvu jejich zakladatele a pod
prostěradlo malého Ambroze položila obrázek Francesca Spinelliho. Po hodině lékaři našli žílu, která
byla velká jako žíla dospělého, a mohli tak dát malému pacientovi transfuzi. Jeho život tak mohl být
zachráněn. I zde lékaři uvedli, že vzhledem k podmínkám a vážnosti situace novorozence je toto vylé-
čení vědecky nevysvětlitelné.

Francesco Spinelli byl blahořečen Janem Pavlem II. v roce 1992 v městečku Caravaggio, vý-
chodně od Milána. Svatořečen byl na náměstí sv. Petra 14. října 2018 papežem Františkem.

Jeho liturgická památka připadá na 6. února.

Vincenzo Romano

Předchůdce dnešní charity,  velký
evangelizátor, vzor kněze, který se za-
sadil o to, aby mše svatá byla srozumi-
telná pro všechny, patron neapolských
kněží a přímluvce nemocných rakovi-
nou,  toto jsou atributy nového světce
Vincenza Romana, který byl také 14.
října  2018  svatořečen  na  Svatopetr-
ském náměstí. 

Vincenzo  Romano  je  předchůd-
cem zaměstnanců charity

Vincenzo  Romano  byl  italský
diecézní  knězem,  který  žil  v  druhé
polovině  18.  století  v  blízkosti  Ne-
apole. Společně s Nunziem Suplriziem
patří mezi ty, kteří byli blahořečeni bě-
hem Druhého vatikánského koncilu v

roce 1963 Pavlem VI.,  který označil  Vincenza Romana za  předchůdce sociální charity v dnešní
církvi.

Pomoc potřebným během erupce Vesuvu
Narodil se 3. června 1751 ve městě Torre del Greco, kde prožil celý svůj život. V roce 1775 se

stal knězem a sloužil jako kaplan. Během ničivé erupce Vesuvu v roce 1794 byl povolán, aby koordi-
noval operaci v této těžké situaci. Vincenzo Romano nasadil všechny své síly pro materiální a morální
rekonstrukci svého města a kostela Svatého Kříže.

„Po této zkušenosti byl ustanoven v roce 1799 farářem a jeho prioritou se stala nejen péče o věří -
cí, ale neustále vycházel i za těmi, kteří do kostela nechodili. Byl tedy velkým evangelizátorem a sta-
ral se o všechen lid ve městě Torre del Greco," uvedl dále vícepostulátor jeho procesu svatořečení Don
Francesco Rivecchio.

Vincenzo Romano zemřel v pověsti svatosti 20. prosince 1831.
Mše svatá srozumitelná pro všechny
Ve své pastoraci se velmi věnoval lovcům korálů a místním rodinám, kterým pomáhal řešit jejich

problémy. Další prioritou Vincenza Romana byla Eucharistie a slavení mše svaté, kterou chtěl, mnoho
let před Druhým vatikánským koncilem, přiblížit věřícímu lidu. „Zatímco jeden kněz celebroval mši
svatou v latině, on z kazatelny vysvětloval v italštině jednotlivé části mše svaté," uvedl dále Don
Rivecchio.

Rybář lidí
Další jeho silnou stránkou byla metoda tzv. „rybářské sítě vatky", tj. sítě, do které se snažil za-

hrnout co největší počet lidí. Vincenzo Romano vycházel do ulic, oslovoval lidi a zval je do kostela a
touto svoji evangelizační činnosti předběhl myšlenky Druhého vatikánského koncilu. 

Zázračná uzdravení nádoru na jeho přímluvu
Ve měste Torre del Greco se na jeho přímluvu se odehrály dva zázraky, které předcházely jeho

blahořečení. Jedná se o zázračné uzdravení jedné ženy, která měla nádor prsu, a jedné řádové sestry,
která měla nádor krku.

Další zázrak se odehrál v roce 1989, kdy jeden prodavač mořských plodů jménem Raimondo For-
misano měl již  4,5 kg těžký nádor. „Jeho 14 dětí, které znaly oddanost svého otce k Vincenzu Ro-
manovi, se k němu začaly ustavičně modlit. Lékaři zvedli ruce, neboť neměli na tak velký nádor žádné
léky a prostředky. Raimondo již přijal i svátost nemocných, ale následovalo jeho zázračné uzdravení,
po kterém žil ještě dalších 15 let," uvedl Don Rivecchio.  Vincenzo Romano se tak,  podobně jako
Nunzio Sulprizio, stal přímluvcem pro nemocné rakovinou, především krku.

Vincenzo Romano patronem kněží
V roce 1965 biskupové italské oblasti Kampánie prohlásili Vincenza Romana  patronem kněží

Kampánie. „Nyní uvažujeme," uvedl dále Don Rivecchio, „že požádáme papeže Františka,  aby se
Vincenzo Romano mohl stát patronem všech italských kněží, kterým může být vzorem." 

Jeho liturgická památka připadá na 20. prosince.

     Zpráva z jednoty Orla

Roštejnské stráně po šesté

Šestý  ročník  Roštejnských  strání  provázelo  pří-
jemné babí léto a na tvářích účastníků bylo vidět, že si

jim v Telči líbí. Také si jich přišlo vychutnat kopcovitý terén u rybníka Roštejn přes 120. Z řad dětí a
mládeže jich bylo 65. 

Letošní závody bez nadsázky lze nazvat jako telčské. Nejen že největší počet sportovců, celkem
28, byl z Telče. Ale hlavně, že vítězství v kategorii Muži A se díky Josefu Vítovi vrátilo po čtyřech le -
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tech zpět do Telče, nebo přesněji do Studnic. Pět kilometrů zaběhl v čase 21 minut 25 sekund. A i
ženskou hlavní kategorii vyhrála domácí Pavla Houdková.

Další početné delegace byli z Brna Obřan 23 závodníků, z Židenic 12  a z Vyškova 11.

Kromě již zmíněných Telč ještě úspěšně reprezentovali:
Houdková Markéta 3. místo v kategorii Atletická školka dívky
Kovář Prokop 3. místo v kategorii Atletická školka chlapci
Lupačová Adéla 1. místo v kategorii Mladší žákyně
Vítů Václav 2. místo v kategorii Mladší žáci
Lacko Antonio 1. místo v kategorii Starší žáci
Kadlec Prokop 2. místo v kategorii Starší žáci
Vítů Michal 3. místo v kategorii Starší žáci
Herzová Zora 1. místo v kategorii Ženy C
Irha Pavel 3. místo v kategorii Muži A
Kuchler Karel 1. místo v kategorii Muži E

Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na stránkách http://www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane.

Ústřední turnaj ve florbalu žáků

Je to již po druhé, co Kněžice hostili orelský ústřední turnaj ve florbalu starších žáků a jednota
Telč letos vyslala 2 týmy, aby zde obhajovala druhé místo z loňského roku. A povedlo se. Na vítěznou
Novou Říši jsme nestačili, ale tým Orel Telč „B“ opět odvezl domů pohár za druhé místo. Následován
byl domácími Kněžicemi a týmem Orel Telč „A“, který skončil na místě čtvrtém. Pořadí uzavírali ještě
3 týmy z SK Jihlava. Naše Ačko hrálo ve složení Bačovský, Císařová, Kešnar, Michal, Nosek a Béčko
v sestavě Dufek, Hrčka, Kovář, Tomek. Branku hlídal pro oba týmy Jirka Nyizstor. Nejlepším střelcem
se s 13 góly stal s přehledem Michal Kovář. 

Ve skupině Orel Telč „A“ remizoval s Jihlavou Holky 1:1 a prohrál s Novou Říší 1:6. V zápase o
3. místo podlehl domácím Kněžicím 0:4. O poznání lépe si vedl tým Orel Telč „B“, který po vítěz-
stvích nad Kněžicemi 1:3, Jihlavou Červení 9:3 a Jihlavou Zelení 12:0 vyhrál skupinu. Se suverénní
Novou Říší už dokázali uhrát pouze skóre 2:6.
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Divadlo v Orlovně.  Půjde i o vytápění. 

Lakomá Barka
V sobotu 17. listopadu v 16 hodin uvede v orlovně Řečická divadelní společnost

Ředidlo představení Lakomá Barka.  Na pohádku, nebo někdy také pravdivý příběh,
Jana Wericha netradičně zve za ochotníky Ředidla Pavel Račický: „Pokud jste

fanoušky komedie a plytkého zábavy přijďte 17. 11. v 16 hodin do orlovny.  

Bude zima! Vezměte si něco teplého na sebe, něco teplého do sebe bude k dostáni
na místě. Výtěžek ze vstupného bude použit na pořízení nového topení v orlovně.

Orel  jednota  Telč 

Vás zve na dokumentární videoprojekci Marie Gregorové
VÝVOJ NORMAN STYLE, před 20 lety. 

Pátek 9. Listopadu v 17.00 hod v Orlovně v Telči. 

Občerstvení zajištěno.

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás  1918 – 1938:

Leopold Škarek SJ (1874–1968)

Přednáší 
doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D

čtvrtek 15. listopadu v 18 hod. 
Knihovna Univerzitního centra (jezuitská kolej)

Leopold  Škarek  se  narodil  v Mysleticích,  v letech  1885  a  1886  byl  žákem  telčské  reálky.
Středoškolská studia zakončil na gymnáziu v Jindřichově Hradci. Od 1897 člen jezuitského řádu. Po
vzniku republiky v roce 1918 byl zakladatelem samostatné české jezuitské provincie, kterou nějaký
čas vedl. V 50. letech ho neminulo vězení a následně doživotní internace. Autor řady  knih nejen
náboženského  zaměření...  Více  na  přednášce  toho  nejpovolanějšho,  předsedy  redakční  rady
nakladatelství Refugium Michala Altrichtera. 

Slavnostní odhalení pomníku padlých v I. světové válce

Dolní Vilímeč
11. listopadu ve 14 hodin

na návsi u kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Delegace Armády ČR. Pomník požehná opat Kanonie premonstrátů v Nové

Říši P. Marian Rudolf Kosík OPraem.

        

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_premonstr%C3%A1tsk%C3%BDch_%C5%99eholn%C3%ADch_kanovn%C3%ADk%C5%AF


Z farní knihovny

Leonie Martinová – starší sestra Terezie z Lisieux – M.B.Croi-
xová

Leonie Martinová (1863–1941), starší sestra svaté Terezie z Lisieux
(1873–1897), zůstávala dlouho ve stínu svých sester a rodičů. Její život
přitom krásně ukazuje, jak Bůh umí proměnit člověka, který je v očích
druhých  „problém“ či „přítěž“.  Rodiče  mají  s  Leonií  odmala  těžkosti.
Maminka se v dopise příbuzným ptá, „jak to všechno dopadne“. Terezie

píše lapidárně „chudák Leonie“. Tvrdohlavá dívka je typická průšvihářka, není s ní k vydržení. Nikdo
neumí najít klíč, jak ji usměrnit.

Přesto se Leonie stane nadějí pro mnohé. Pro mladé je živým svědectvím, že u Boha není bezna-
dějných případů. Do kláštera vstoupí úspěšně až napočtvrté. Důležité je vydržet ve svých základních
rozhodnutích a doufat v Boha, i když se životem někdy motáme a tápeme. Pro dnešní rodiče je její pří-
běh posilou – Bůh otevírá srdce i nejnepřístupnějším povahám.

Hory a údolí života – Anselm Grün
„Čím jsem starší, tím více chápu putování jako obraz své životní cesty. Každý její úsek má jinou

tvářnost.  Putování po horách mě velmi fascinuje. Pokaždé si tu znovu otestuji vlastní meze. Ještě
pořád si na něco troufnu. Udržuji se tím v kondici. A už staří řečtí filosofové rozvíjeli své nejdůležitější

myšlenky při chůzi, proto je putování věčnou inspirací. Často při něm přicházím na nové nápady.“
(Anselm Grün)

Krása hor vede člověka ke chvále Stvořitele a jeho díla, ale též k pokoře a k potřebnému životní-
mu nadhledu. Putování po horách je skutečně symbolem životní cesty: Má-li člověk dojít do cíle, je
třeba nespoléhat se jen na sebe, neplýtvat silami, oprostit se od zbytečné zátěže a s odvahou čelit stále
novým výzvám

Každý den s Bohem – Dan Drápal
Knihu můžete využít jako každodenní pomůcku k osobnímu ztišení, nebo ji lze číst i nahodile,na

přeskáčku.  Vhodná  i  jako  hezký  dárek!  Knížka  přináší  drobné  úvahy  nad  Božím  charakterem  i
jednáním. Poskytuje náměty k úvahám, povzbuzuje k zaujímání postojů, vede ke konkrétním činům.
Malá denní pošťouchnutí mohou v delším časovém období přinést velké ovoce. Chce to jen nechat se
oslovovat. Po malých vytrvalých krůčcích trpělivě kráčet k cíli. (Hana Pinknerová) 

Ve farní knihovně si můžete od příští neděle zakoupit po ranní a deváté mši svaté stolní kalen-
dář na rok 2019.

Z matriky

___________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 18. 11. 2018
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz
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V měsíci říjnu přijali svátost křtu:
Lukáš Jiří Novotný
Kryštof Simek

V měsíci říjnu  přijali svátost manželství: 
Michal Doležal a Eva Buláková
Daniel Čáp a Linda Procházková

V měsíci říjnu nás předešli na věčnost:
Iveta Pospíchalová
Karel Svoboda
Věra Holcová

Modlitba věřících

Výročí 100 let od vzniku Československa
30. neděle v mezidobí, cyklus B

28. 10. 2018
S vědomím významu dnešního slavnostního  dne pro celou naši  zemi  a  s pohledem

upřeným na milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista společně volejme.
- Děkujme Bohu za naši zemi a prosme o požehnání a ochranu.
- Děkujme za lidi, kteří pro její existenci nasadili síly či položili život, a prosme
Pána o probuzení nových povolání ke kvalitnímu vedení země a obcí.
- Děkujme za všechny úspěchy při zlepšování podmínek života a prosme za všech-
ny vědce, zdravotníky a sociální pracovníky.
- Děkujme za Boží pomoc všem statečným křesťanům  a prosme, aby Bůh církev
v naší zemi vedl k hluboké víře a ke službě hlásání evangelia.
- Děkujeme Bohu za každý rok, kdy jsme mohli žít v míru, a prosme o ochranu
všech projektů chránících mír v naší zemi.
- Děkujme Bohu za všechny, kdo se v naší zemi podíleli na kvalitním kulturním
životě a prosme o nové probuzení skutečných  tvůrců kulturních hodnot.
- Prosme za nás, za naše společenství, abychom nacházeli odvahu jít za Kristem
tam, kde právě žijeme.  

Milosrdný Bože, činíš s námi veliké věci a naplňuješ nás radostí. Proměňuj náš svět, abychom
dosáhli věčné radosti ve tvém království, kde žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

https://www.ikarmel.cz/autori/grun-anselm
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