
Krátké zimní večery

Přítomný  čas,  plný  omezení,  nás  mnohé  nutí
trávit  více  času  doma.  Zkusme si  vzpomenout,  co
všechno jsme v minulosti odkládali na dlouhé zimní
večery. Komu všemu jsme chtěli zavolat, napsat,, za
koho jsme se chtěli pomodlit … .

Věřím,  že  když se do toho s vervou pustíme,
budou  nám  nakonec  krátké,  nejen  ty  přicházející
zimní večery,  ale i dny,  které musíme, a z ohledu-
plnosti k druhým, vlastně chceme, trávit doma.

 A vám,  kdo  v této nelehké  době nevíte  kam
dřív skočit, protože pečujete o své blízké, ze srdce
děkuji za vaši obětavost a modlím se za vás 

o. Josef Maincl 
     

Bohoslužby v měsíci listopadu 2020

Vzhledem k současné situaci a současným i předpokládaným omezením není možné předpovědět
přístupnost bohoslužeb v měsíci listopadu, proto uvádíme plánované pořadí.

Ne    1. 11. 2020    7:30 sv. Jakub
9:00 sv. Jakub

                            10:30 Matka Boží
So    7. 11. 2020               17:00 Matka Boží
Ne    8. 11. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    14. 11. 2020               17:00 Matka Boží
Ne    15. 11. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    21. 11. 2020               17:00 Matka Boží
Ne    22. 11. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    28. 11. 2020                           17:00 Matka Boží
Ne    29. 11. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Možnost  získat  dušičkové  odpustky  bude
kvůli pandemii prodloužena 

Z  důvodu  pandemie  Covid-19  je  možnost  získat
plnomocné  odpustky  pro  zemřelé  prodloužena  na  celý
měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou
přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z
pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoš-
tolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem bis-
kupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem. 

Apoštolská  penitenciárie  s  osobním  pověřením
papeže  Františka  stanovila,  že  je  letos  možné  získat
plnomocné  odpustky  po  celý  měsíc  listopad. Tato
možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pou-
ze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý
měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice

je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky
spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.
Podmínkami jsou:

v daný den
návštěva hřbitova, 
modlitba za zesnulé, 
modlitba na úmysl Svatého Otce, 
vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, 
svaté přijímání; 
a v okruhu těchto dní svátost smíření.
 
Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat

kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:
v daný den
návštěva kostela nebo kaple, 
modlitba Otčenáš, 
modlitba Věřím, 
modlitba na úmysl Svatého Otce, 
vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, 
svaté přijímání; 
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

                                     Farní věstník 
                                                            LISTOPAD 2020 
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Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště
kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě
spojí  se společenstvím církve,  zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit,  jakmile to bude
možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem
Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Ko-
runka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba
úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojené-
ho s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

Apoštolská penitenciárie v dekretu zároveň žádá, aby byli kněží k dispozici pro věřící v udělování
svátostí smíření a svatého přijímání nemocným. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná
nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.

Závěrem jsou všichni kněží naléhavě vyzýváni, aby na svátek Vzpomínky za všechny věrné ze -
mřelé sloužili třikrát za den mši.

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 22. října, o památce sv. Jana Pavla II., papeže
 

MAURO KARDINÁL PIACENZA 
velký penitenciář 

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
„VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI“

Milé sestry, milí bratři,
dnešní neděle je slavností Všech svatých.
Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je

zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježíšem Kristem se obrací k Otci, hle-
dá, co se mu líbí, a podle toho jedná. Bůh v osobě Ježíše Krista k sobě

v průběhu novozákonních dějin přitahoval a stále přitahuje lidi, kteří
se  tak,  jako  on,  stávají  jeho  viditelnou  tváří.  Je  to  obdivuhodně
rostoucí strom, jehož kořeny sahají od svatých osob Starého zákona
až k Panně Marii a k jehož kmenu patří všichni, které si dnes připomí-
náme. Včetně těch,  které si  pamatujeme z nedávné minulosti,  jako
svatého papeže Jana Pavla II., Matku Terezu z Kalkaty a další. Tito

lidé jsou s Bohem důvěrněji spojeni nejen blízkostí, ale i starostí o nás a tvoří s námi jednu rodinu,
jedno společenství.

Naši předkové stavěli podél cest sochy světců – a mělo to pro jejich život velký význam. Ob-
divovali Boží působení v lidech, kteří dokázali žít s Bohem a s jeho pomocí zvládat své životní situa-
ce. Dnes nás obklopují nepřehlédnutelné reklamy, které radí, jakou si vybrat značku auta, jaký počítač,
jakou vůni, v jakých botách chodit a co si obléknout, abychom byli in… Sochy světců byly a jsou re-
klamy na to, jak žít. Svatí se nikdy nevznášeli v oblacích, ale žili v každodenní tvrdé realitě. Často jim
šlo nejen o zdraví, ale také o život. My občas sami sebe přesvědčujeme, nebo nás o tom přesvědčují
druzí, v jak těžké situaci a nepřízni doby žijeme – a tím nemyslím jen aktuální koronavirovou. Svěd-
kové víry takto neuvažovali. Naopak. Ve všech životních situacích, nejen těch dobrých či úspěšných,
ale i obdobích moru, hladu, válek, rozvratů a nejrůznějších ohrožení a krizí se v úzkém společenství s
Kristem stávali pro druhé světlem, které díky okolním temnotám víc vynikalo. Odkazují nám nepo-
chybnou zkušenost, že řešení jakýkoliv životních situací je nám vždycky tak vzdálené, jak jsme my

sami vzdáleni od Boha.
Přejeme si být zdraví, úspěšní, milovaní. Kolik z nás dnes touží stát se svatým?
Bůh ke svatosti nevolá vznešené, nehřešící, nejšikovnější, nejpilnější. On si volá obyčejné lidi,

kteří znají svou slabost a omezenost, aby zahanbil ty, „kteří smýšlejí pyšně“ (Lk 1,51), kteří se do-
mnívají, že jsou něco víc, že mají dobré pracovní postavení, politickou či jinou moc, dobré finanční a
materiální zajištění. Světci si přáli jediné – žít v úzkém přátelství s Ježíšem Kristem. Nesnažili se Boha
pochopit, ale prostě s ním žili. A protože s ním žili, mohli lépe chápat, co se mu líbí. Každý z nás má
možnost je následovat v tom nejniternějším – v jejich bezvýhradném odevzdání se Kristu. A to je vr -
cholné  umění  života.  „Mějte  v  sobě  to  smýšlení,  jaké  měl  Kristus  Ježíš,“  radil  Filipanům  sv.
Pavel. (Flp 2,5) Vyjdeme-li na tuto cestu, octneme se bez ohledu na věk a na všechno, co jsme dosud
prožili, na prahu velkého dobrodružství. Nebudeme vědět, co nás čeká zítra, za měsíc, za rok. Přesto
bude naše srdce – v pokoře a důvěře obrácené k Ježíši – zakoušet mír a jistotu.

Život s Ježíšem je cesta v realitě tohoto světa. Tohoto. Ne nějakého vysněného, ideálního. Nebýt
právě našeho tolik kritizovaného světa a jeho nedostatků, žádný světec by nevyrostl. A to skýtá šanci
pro každého z nás. Nebojme se mít odvahu odpovědět s izraelskou dívkou Marií na Boží pozvání:
„Jsem tvá služebnice, jsem tvůj služebník. I já chci to, co chceš ty, můj Pane.“ (srv. Lk 1,38) A skrze
takový postoj člověka přichází do našeho světa Ježíš Kristus.

Přál bych si, aby osobní svědectví života každého z nás bylo věrohodné. Abychom dokázali svěd-
čit, že nás na našich cestách vede Ježíš Kristus. Kde to tak není, jsou všechna slova zbytečná. A jak už
jsem uvedl – viny, zklamání, bezmoc, zkoušky a jakákoliv myslitelná noc se mohou stát prostorem, ve
kterém zazáří  díky Vzkříšenému Kristu světlo.  V tomto světle zahlédneme nejen nesmírnou lásku
Boha Otce a jeho Syna, ale pocítíme i moc Ducha Svatého, který z nás tvoří „svědky“. Modleme se a
jednejme tak, abychom se v dnešním nejistém a v mnoha ohledech nemocném světě stali znamením
naděje a svědky jistoty, po které lidé touží.

Milé sestry, milí bratři, doby krizí a přerodů byly vždy dobami světců. Také dnešní doba je prosto-
rem  a výzvou ke svatosti. K opravdovosti života a věrnosti evangeliu. Bůh od nás nepožaduje úspěch.
Požaduje od nás jenom upřímnou snahu. I v naší době je žeň hojná, i dnes je mnoho hladovějících a
žíznících po živém Bohu, ale dělníků je málo! Staňme se těmito dělníky i my. (Mt 9,37; Lk 10,2) Na
každém z nás nesmírně záleží.

Kéž bychom mohli spolu se svatým Pavlem radostně zvolat: „Už nežiji já, ale ve mně žije Kris-
tus!“ (Gal 2,20)

K tomu každému z vás žehnám.
Váš biskup Vojtěch

Z jednání Farní rady
        Zápis jednání farní rady farnosti Telč z 6. 10. 2020

 Přítomni:
Josef Maincl, farář, Jaroslav Jurka, kaplan, Václav Husták, Daniel Janek, Tomáš Jirásek, Jana Kříž -
ková, Jana Prokopová

 Omluveni:
Miloš Horník, František Švarc, Marie Tripalová, Jana Tichá

 Host:
Miroslav Brychta, technik stavebních investic

Z jednání:  -  aktuální  informace z probíhajících stavebních akcích na objektech naší farnosti:
Třetí  závěrečná  etapa  obnovy  střešního  pláště  sv.  Anna,  oprava  mříže  u  kostela  sv.  Jakuba.
Připravované  akce oprava střechy a  fasády kostela  sv.  Jana Nepomuckého,  střechy kostela  Jména
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Ježíš, statické zajištění věže kostela Jména Panny Marie, restaurování varhan u sv. Jakuba, odvlhčení
farního průjezdu a především náročná a urgentně potřebná rozsáhlá oprava střechy kostela sv. Vojtěcha
- podal Miroslav Brychta

– farní pouť letos v důsledku epidemiologické situace nebude

Úkoly:
1.)  Zjistit  možnosti  opravy  hřebenu  střechy  Jm.  Ježíš,  zajistí  M.  Brychta,  do  31/12/2020
2.)  Poslat  farní  radě  staré  foto  křížové  chodby,  zajistí  M.  Brychta,  do  31/10/2020
3.)  Zajistit  rozpočet  na  opravu  parapetních  kamenů  oken  u.  Sv.  Jakuba,  zajistí  M.  Brychta,  do
16/10/2020
4.) Výroba nových plachet na boční oltáře v kostele sv. Jakuba, zajistí J.  Křížková a F. Švarc, do
31/12/2020
5.) Do kostelů v Telči zajistit stálé kasičky na příspěvky na květiny, zajistí J. Křížková, do 31/12/2020

Příští koordinátor: T. Jirásek , Zapsal : T. Jirásek

Příští jednání 10.11. 2020 v 19:30 případně v pozdějším termínu dle aktuální epidemiologické situace.

Zprávy jednoty Orla

Rekordní Roštejnské stráně

Těsně před tím, než přísná hygienická opatření dopadla na celou společnost, se na tradičním místě pod
Studnickým kopcem konal 8. ročník přespolního běhu Roštejnské stráně. A i počasí letos drželo tuto
symboliku. Celé dopoledne na všechny svítilo sluníčko, po skončení závodů se ale nekompromisně za-
táhlo, začalo pršet a tak to vydrželo po celý následující týden.

Rekordní byly letošní Roštejnské stráně v počtu běžců. Možná to bylo kvůli rostoucím číslům na-
kažených a obavám že by se mohlo jednat o poslední závod na dlouhou dobu, každopádně telčskou
trať si přišlo vyzkoušet 134 běžců z 28 měst a klubů. Jako každý rok jich nejvíce přijelo sbírat body do
Orelské Běžecký Ligy z Vyškova (25), z Židenic (23) a Domanína (21). Až na 4. místě v počtu účast -
níků bylo 16 zástupců z Telče a blízkého okolí. 

V hlavní mužské kategorii se po několika letech vítězství vrátilo díky Josefovi Vítů do Telče, tedy
přesněji do Studnic. Náročnou pětikilometrovou trať zdolal v čase 20 minut 39 sekund s bezpečným
19 sekundovým náskokem před Janem Procházkou z Třeštice.

V kategorii Ženy A opět nenašla přemožitelku Anežka Langhammerová, která má své kořeny v
Telči, ale teď běhá za Orel Židenice. Na tříkilometrové trati dosáhla času 13:05 a zlepšila svůj loňský
čas o jednu a čtvrt minuty. Za pozornost stojí i Pavla Houdková, zkušená běžkyně z Telče, která skon-
čila s časem 14:02 na druhém místě a v napínavém finále přesprintovala o mnoho mladší Šárku Čej-
kovou, reprezentantku třešťského EUROFOAM SPORT TEAM.

Jako  perličku  doplním,  že  věkový  rozdíl  mezi  nejstarším  běžcem a  nejmladší  běžkyní  bylo
úctyhodných 78 let. Oba dostali od pořadatelů za svou vytrvalost drobnou odměnu.

       Na stupně vítězů z telčských závodníků ještě vystoupili:
Atletická školka chlapci (200 m)    2. Máca Richard
Přípravka dívky (200 m)   3. Houdková Markéta
Ženy B (1000 m)   3. Křížová Jana
Muži E (3000 m)   3. Kuchler Karel

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

Brněnské  biskupství  zve  k  za-
pojení  do  projektu  Náš  společný
domov

 
Svatý  František  z  Assisi  řekl:

„Příroda je krásná kniha, v níž k nám
promlouvá Bůh a sděluje nám něco ze
své krásy a dobroty.“ Aby i další gene-
race  „měly  co  číst“,  zve  Biskupství
brněnské skrze své Diecézní kateche-
tické centrum k zapojení do projektu
Náš společný domov. 

 Ten začíná 24. 10. 2020 a končí
s rokem Laudato si´ 24. 5. 2021. Za-

pojit se do něj může kdokoliv - rodiny, společenství nebo jednotlivci. „Projekt nám pomáhá obejmout
tento svět v duchu a v myšlenkách encykliky papeže Františka Laudato Si´,“ říká ve videopozvánce
pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul. Vedoucí Diecézního katechetického centra ThLic.
Tomáš Koumal považuje za velkou výhodu projektu to, že se dá realizovat i v těchto dnech, kdy nemů-
žeme do kostela, mezi přátele nebo do kulturních či sportovních zařízení. Projekt nabízí k plnění úko-
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ly, které se týkají našeho vztahu k druhým lidem, k přírodě i k samotnému Stvořiteli. 
Jak se účastníci zapojí?
Nejdříve si vytisknou plán projektu a seznam úkolů. Obojí najdou na webu <kc.biskupstvi.cz>.

Pak už se mohou pustit do plnění úkolů a kreativně se jich zhostit.
Odměnou jim bude nejen dobrý pocit z toho, že udělali něco pěkného pro sebe, pro své bližní a

pro tento svět. Když své snažení fotograficky zdokumentují,  budou mít i naději na nějakou malou
věcnou odměnu nebo na to, že se jejich fotografie stane součástí plánované výstavy v brněnské ka -
tedrále. 

K projektu jsou založeny i facebookové stránky Náš společný domov, kde budou organizátoři po-
stupně publikovat různé podněty a zajímavosti, které s tématem souvisí.

„Věřím, že už přečtení úkolů vás aspoň trochu nadchne a že se rozhodnete zapojit,“ píše nejen
svým farníkům Tomáš Koumal. I když doba trvání projektu je poměrně dlouhá, úkoly nejsou náročné a
barevný „plán projektu“, který si dá rodina doma na viditelné místo, bude výzvy projektu stále připo-
mínat. Organizátoři si přejí, aby projekt přinesl jeho účastníkům a hlavně rodinám také radost a  zážitek
společenství. 

Z farní knihovny

Informace knihkupectví z Kostelního Vydří:
Od  22.10.2020 je naše prodejna do odvolání uzavřena. Děkujeme za

pochopení.
V  případě  zájmu,  si  můžete  knihu  koupit  na  našem  e-shopu  -

www.ikarmel.cz     Budeme rádi za Vaši podporu.

Ty jsi kněz navěky – Zdeněk Jančařík – rozhovory s Ludmilou Javorovou
Ludmila Javorová (* 1932) byla od roku 1964 pravou rukou tajně vysvěceného katolického bisku-

pa Felixe M. Davídka (1921–1988), který byl vůdčí osobností skryté církve u nás. Ten po návratu z
čtrnáctiletého vězení připravil a vysvětil v 60. a 70. letech na kněze řadu mladých mužů, a to celibát -
ních i ženatých. V dramatické situaci nastupující normalizace se rozhodl vysvětit na kněze západního
obřadu římskokatolické církve i  Ludmilu Javorovou. V rozporu s oficiálním učením církve a přes
značný odpor i v řadách biskupů a kněží skryté církve z okruhu Koinótés tak učinil v prosinci 1970.
Ludmila Javorová nemohla kněžskou službu nikdy vykonávat zcela veřejně, ale dodnes vnímá kněž-
ství jako své životní  poslání.  Knižní rozhovor s ní  je nejen unikátním svědectvím o životě  skryté
církve, ale především rozpravou o kněžství, jeho spiritualitě, o postavení žen v církvi a o možném pří -
nosu ženství do všeobecně mužského prostředí katolického kléru.

Andělé na vánoční pouti – Ingrid Biermannová, Lucie Dvořáková
Existuje mnoho symbolů, které patří k vánočnímu a předvánočnímu času, bez nichž si už neumí-

me tuto dobu představit. Adventní věnec, vánoční stromek, svíce nebo zvonek jsou takové symboly, s
nimiž má každé dítě spojen nějaký význam. K této době však patří nejen symboly, ale i některé osoby,
jako Mikuláš, Jezulátko a andělé. Ti nás doprovodí až ke Štědrému večeru. Každý den si můžete vy -
střihnout jednoho anděla a zavěsit ho na krásnou andělskou girlandu. Každý anděl je jiný a je také spo -
jen s jiným příběhem. Na konci této cesty možná jednotliví strážní andělé získají pro vás nový vý-
znam.

Nedělní promluvy B – Vojtěch Kodet
Autor předkládá krátká zamyšlení nad úryvky evangelia, které se předčítají při nedělních boho-

službách. Užitek z nich mohou mít nejen kazatelé, ale i každý, kdo se chce nad texty v modlitbě za-
myslet, dříve než se nedělní liturgie zúčastní. V Písni písní čteme, že naše srdce dokáže bdít, i když
spíme. To je srdce, které čeká na milovaného. To, že neznáme čas Pánova příchodu nás nemá vést ke
zvědavosti ani ke zjišťování, kdy to bude, ale k připravenosti. ( z úvodní kapitoly)

Výzva  Stálé  rady  České  biskupské  konference  k
modlitbě růžence 

7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady
ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za
ukončení pandemie COVID-19.  

Pozdravujeme  Vás  z jednání  Stálé  rady  ČBK  v den
památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu
posvátného růžence na úmysl  ukončení  pandemie nemoci
COVID-19.  Modlitba  růžence  je  mocným,  a  přitom
snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispo-
zici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností
účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě
na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či
společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů
proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konfe-
rencí evropských zemí:

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Mons. Jan Graubner
Mons. Jan Vokál
Mons. Jan Baxant
Mons. Martin David

__________________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   22. 11. 2020
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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