
Láska v metru
 
Kdybych hory přenášel,  ale  neměl  lásku,

nejsem nic. Kdybych pro druhého do ohně sko-
čil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Lás-
ka je shovívavá,  láska je dobrosrdečná,  láska
nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá,
nejedná nečestně, nemyslí jen a jen na sebe, ne-
rozčiluje  se,  zapomíná,  když  jí  někdo  ublíží,
není škodolibá… (srov. 1 Kor 12,31-13,13)

Když jsem jel dnes do práce, sedl jsem si
na volnou sedačku, otevřel jsem si jako obvykle
knížku a začal číst.  Víc než pěkná knížka mě
ale  zaujala vzniklá  scenérie  v metru.  Na další
stanici totiž do dveří vozu, kde jsem seděl, při-

stoupili nějací lidé. Dva staří manželé a jedna atraktivní mladá žena, která měla na břiše pod bundou
miminko v klokance.

Dvojice starých manželů našlapovala nejistě, protože paní byla očividně nemocná. Patrně jí již
příliš nesloužilo vnímání reality… Sotva se držela na nohou a pán ji pevně ale laskavě vedl k sedačce.
Paní si vzdorovitě odmítala sednout, a tak ji muž jednoduchým chvatem s použitím jemného násilí po-
sadil, protože by za jízdy zaručeně upadla. Manžel si k ní pak přisedl, pevně ji chytil za obě ruce, aby
nespadla ze sedačky, a něco jí začal tiše zpívat, hladil jí po ruce, občas se navzájem zadívali navzájem
do očí a někdy se vědomě dotýkali svými čely. Vedle nich byla ona maminka s  miminkem, které vyku-
kovalo z pod bundy a sledovalo oba seniory. Pohledy všech čtyř se občas navzájem setkávaly.

Byla to velmi dynamická a hluboká scenérie, která nelze popsat slovy.  A já tušil,  že se stane
podkladem pro toto dnešní zamyšlení nad výše uvedeným biblickým textem, kterému se říká „velepí-
seň na lásku“ (1 Kor 12,31-13,13). A upřímně řečeno, je mi jasné, že asi dost dobře nebudu schopen
vyjádřit hloubku zážitku a symboliku toho, co jsem viděl v metru. Pokusím se alespoň načrtnout pár
bodů, které vám snad dají podnět k vlastnímu uchopení tématu.

Scénu tvořili dva senioři a dvojice matky s dítětem. Vše bylo zasazeno do běžného všedního dne.
Na manželském páru bylo vidět, že za sebou měli patrně dlouhý společný život. Jistě krásný, jistě i
těžký a bolavý, prostě takový, jaký život bývá. Určitě před mnoha lety byli „krásnými mladými lidmi“,
kteří prošli krásnou vzletnou zamilovaností. A následně pak dlouhým životem, kdy už ale křídla zami-
lovanosti mizí a je třeba se „pěšky“ vydávat na dlouhou, náročnou, dobrodružnou a i bolavou cestu.
Cestu lásky a za plnou láskou.  Avšak povrchním měřítkem světa nebyli oni manželé nyní nijak „atrak-
tivní“.  Krása  jejich  vztahu  z nich  přesto  zářila.  Vedle  nich  pak  byla  atraktivní  mladá  maminka
s krásným miminkem. V této chvíli se v tomto metru cesty všech čtyřech účastníků scenérie jakoby

protnuly na startu, na cestě a u cíle. Každý z těchto čtyř aktérů byl v jiné části jejich celoživotní cesty
k tomu, co je označeno ve výše uvedeném biblickém citátu jako naplněná a opravdová láska.

Legendární Francouz Abbe Pierre se jednou vyjádřil, že „Život je trocha času, který nám byl dán,  
abychom se naučili milovat,a tak se připravili na setkání s Věčnou Láskou.“

                      Převzato www.vira.cz - IMA

Bohoslužby v měsíci únoru 2022

St      2. 2. 2022   Uvedení Páně do chrámu            8:00 Matka Boží
                18:00 Jména Ježíš
So      5. 2. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne      6. 2. 2022    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    12. 2. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne    13.  2. 2022    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    19. 2. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne    20.  2. 2022    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    26. 2. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne    27.  2. 2022    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

Při návštěvě bohoslužeb je nutné dodržovat aktuální proti-epidemiologická opatření
(bez záruky)

TKS 2022

Letošní Tříkrálová sbírka se po roce vrátila do ulic a skupinky Tří
králů navštěvovaly naše domácnosti.  Mnohým koledníci se svým zpě-

vem a přáním chyběli a těšili se na jejich příchod. I v této podivné a pro mnohé nelehké době se přesto
letošní sbírka stala rekordní. V Telči a okolních obcích štědří dárci do kasiček vložili 341 124,- Kč..
Tento rok se ke sbírce připojila i třída "Broučci" z MŠ Nerudova Jany Kosové a Nikoly Feitlové. Děti

                                     Farní věstník 
                                                                                         ÚNOR 2022

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                    
              ročník XXX,  číslo 2                              

 2



s vlastnoručně vyrobenými korunami prošly a zazpívaly kolem bytových domů v ulici Jana Žižky. 
Poděkování patří všem dárcům, koledníkům a aktivním pomocníkům.

Jaroslav Kadlec
Jak jsme koledovali:

Kasičky Online koleda bezhotovostní dary

Arcidiecéze olomoucká 31 642 845,-        525 541,-              286 220,-
Arcidiecéze pražská   6 533 754,-               402 704,-              168 649,-
Diecéze brněnská                            30 020 430,-                599 750,-              469 456,-
Diecéze českobudějovická                 8 867 283,-               109 343,-              101 247,- 
Diecéze královéhradecká                 19 768 612,-               362 890,-              281 165,-  
Diecéze litoměřická                  2 006 412,-               107 252,-                22 702,-  
Diecéze ostravsko-opavská              19 612 485,-                371 805,-             669 904,- 
Diecéze  plzeňská                  5 590 099,-                132 647,-               48 574,-  

Tříkrálový koncert                           1 069 044,- 

Celkem k 29. 1. 2022              130 756  336,- Kč

Děkujeme

Zprávy z jednoty Orla

       

O Vánocích se opět rozjel Pinec

Po téměř dvou letech se povedlo obnovit nefor-
mální turnaj amatérských hráčů Pinec v orlovně. Ve

středu 29. prosince 2021 se zde sešlo 11 hráčů, aby si v přátelské atmosféře zahráli na 50 vzájemných
zápasů. Na výsledky se můžete podívat na webové stránce http://www.oreltelc.cz/pinec. Ale v duchu
tohoto turnaje, kde „není důležité zvítězit, ale prostě si zahrát“ nebudu vypisovat kdo zvítězil, jen vás
pozvu na další setkání nad pingpongovými stoly, které se uskuteční 30. ledna 2022 od 14 hodin v or-
lovně. Pokud nemáte, pálku vám rádi půjčíme.

Emeritní generální vikář Jiří Mikulášek oslaví osmdesátiny

Děkan  a  první  prelát  Královské  stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla a bývalý dlouholetý
generální  vikář  brněnské  diecéze  Mons.  Jiří
Mikulášek oslaví 5. února 2022 své osmdesáté
narozeniny.

Při  této  příležitosti  jsme  otci  Jiřímu
Mikuláškovi položili několik otázek.

Otče,  Jiří   co  považujete  v současné
době za nejdůležitější?

Abychom  jako  církev  dokázali  nabízet
společenství církve jako domov, kde se všichni
cítí být přijati.

Kdo byl pro Vás v životě největším vzo-
rem?

Největším vzorem pro mne byl a je svatý
Jan Bosko. A také několik dobrých kněží, které
jsem poznal a díky kterým jsem si postupně vy-
tvářel  obraz,  jak  by  měl  kněz  žít  a  působit.
Hodně mi dal příklad otce Františka Vavříčka,

ke kterému jsem byl ustanoven jako novokněz, a prožil jsem s ním v Jedovnicích pět kaplanských
roků.
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Telč                           149 036,-
Mrákotín                      25 585,-
Krahulčí                19 824,-
Sedlejov                       14  830,-
Mysliboř                      14 025,-
Nevcehle                     11 470,-
Urbanov                      11 370,-
Radkov                        11 020,-
Žatec                             8 261,-
Řásná                            7 823,-
Olší                               7 780,-
Černíč                           7 020,-
Řídelov                         5 760,-
Ořechov                 5 627,-
Zadní Vydří                  4 400,-
Studnice                       4 118,-
Dobrá Voda                  3 940,-

Strachoňovice     3 912,-
Mysletice                        3 202,-
Volevčice                3 180,-
Myslůvka                        2 891,-
Kostelní Myslová           2 696,-
Dolní Dvorce          2 125,-
Dyjice                       2  095,-
Doupě                      2 053,-
Dyjička + Rozsičky        1 929,-
Borovná                  1 880,-
Stranná                    1 722,-
Slaviboř     1 550,-

Celkem             341 124,- Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
Orel jednota Telč ve spolupráci s telčskou farností zve všechny děti (v maskách i bez

masek) na dětský karneval v neděli 27.2.2022 od 14:00 hod. do orlovny. Hry a soutěže
připraveny.



Na co ze svého sedmadvacetiletého působení ve funkci generálního vikáře nejčastěji vzpomí-
náte?

Jako generální vikář jsem byl připraven o pravidelný život s konkrétní farní rodinou. Chyběly mi
zvlášť děti v náboženství a na dětských mších, a také  příprava snoubenců. Rád vzpomínám na  svě-
tová setkání mládeže, kterých jsem se rád zúčastňoval a  kde jsem se tak trochu  cítil jako jeden z  nich.
Protože v té době ještě nebyl  v Brně pomocný biskup,  uděloval jsem častěji  svátost  biřmování  ve
farnostech. Pravidelně jsem se  při tom ptal biřmovanců, jakého patrona si zvolili, a proč. Většinou se
otevřeli a dali před společenstvím farnosti nahlédnout do své duše. Bylo to často jejich první veřejné
svědectví. Občas jsem se dozvěděl i něco nového. Jedna dívka si zvolila za patronku Veroniku, protože
ráda fotí, a Veronika je patronkou fotografů. To mě nikdy nenapadlo, ale teď to šířím. Popřál jsem jí,
aby Pán Ježíš vtiskl svoji tvář do její duše. 

Mají to dnes mladí kněží těžší než v době Vašich začátků?
To se asi nedá srovnávat, protože jde v první řadě o tajemství, o důvěrný vztah mezi Ježíšem a

tím, koho On volá. Tento vztah pokračuje i po vysvěcení, je to příběh, který se nedá vysvětlit ani po-
chopit světskou logikou úspěchu a kariéry. Je to opakování příběhu učedníků, kteří „opustili všechno a
šli za ním“. V evangeliu můžeme číst: Ježíš na ně pohlédl s láskou a řekl jen: „Pojď za mnou“. A oni
nechali všeho a šli za ním do nejistoty a do neznámé budoucnosti, protože jejich jistotou byl Pán. Dů-
ležité však je prožívat svůj kněžský život pevně zakotvený ve společenství církve, vedeném nástupci
apoštolů,  protože církev se svými pastýři  je viditelným znamením Kristovy přítomnosti  ve světě.
Hodně záleží na tom, k jakému faráři přijde na začátku své kněžské dráhy a jestli najde kněžské spole-
čenství, ve kterém by našel své zázemí.

Otče Jiří, děkujeme za rozhovor.

Životopis Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška
Jiří Mikulášek se narodil 5. února 1942 v Brně, kde také maturoval na Průmyslové škole elektro-

technické a poté byl osm let zaměstnaný jako technik v brněnské Zbrojovce. Od roku 1968 studoval na
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v roce 1973 přijal v brněnské katedrále sv. Petra
a Pavla kněžské svěcení.

Jako  duchovní  pak  působil  v  řadě  farností  brněnské  diecéze  (Jedovnice,  Ostrov  u  Macochy,
Blansko, Hovorany, Brno-dóm), v letech 1992 – 2019 byl jejím generálním vikářem. 

V roce 1994 byl jmenován druhým prelátem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně,
v roce 2008 byl zvolen jejím děkanem a I. prelátem.  V Jubilejním roce 2000 jmenoval Svatý otec Jan
Pavel II.   Jiřího Mikuláška "prelátem Jeho Svatosti".  Při  příležitost  225.  výročí založení brněnské
diecéze ocenil generálního vikáře brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělením medaile sv. Petra a Pavla
za obětavou kněžskou službu. 

Jiří Mikulášek je také autorem řady knih - např. Kde by se vzalo to dobro? (1999), Stříbrné vteři-
ny  (2000), Sejdeme se v nebi  (2003), Přichází král  (2005),  Sešívané srdce (2007),  Někdo tě má rád
(2015)  - v nichž přináší čtenářům krátké příběhy pro povzbuzení na jejich cestě k Bohu.  Namluvil
také dvě  CD – „Všem“ a   „Ke tvé chvále  zpívám“, která  doplňují  další  příběhy a  malá  životní
ohlédnutí.

Osobní stránky Mons. Mikuláška najdete na adrese: www.otecjirimikulasek.cz

Martina Jandlová, tisková mluvčí

Letos 22. února si brněnská diecéze připomene 50. výročí úmrtí
12. sídelního brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého.

Karel Skoupý se narodil 30.12.1886 v Lipůvce (okr. Blansko),
kněžské svěcení  přijal  16.7.1911 v brněnské katedrále  sv.  Petra  a
Pavla a jeho prvním působištěm se staly Dyjákovice. Odtud byl po-
volán zpět do Brna, aby se stal prefektem chlapeckého semináře. Od
roku  1923  byl  pak  celých  25  let  jeho  rektorem  -  až  do  svého
jmenování  biskupem (1946).  Roky 1953-1968 prožil  v  internaci.  
V období Pražského jara se brněnští kněží a věřící dožadovali jeho
návratu do Brna,  což se po delším jednání podařilo.  22.6.1968 za
velké účasti  věřících proběhlo jeho „druhé“ uvedení na biskupský
stolec. Po srpnu 1968 však krátké období relativní svobody skončilo

a následovala normalizace a nový útlak církve. 
Karel Skoupý zemřel 22. února 1972 a po jeho smrti zůstal brněnský biskupský stolec 18 let ne -

obsazen. Diecézi v té době vedl kapitulní vikář Ludvík Horký (1913), prelát Královské stoliční kapi -
tuly sv. Petra a Pavla v Brně. 

Dne 11. září 2021, při příležitosti oslav 650. výročí založení obce Lipůvka, udělila obec biskupovi
Karlu Skoupému, svému rodákovi, čestné občanství in memoriam.

Ještě pár fotografií z Tříkrálové sbírky 2022



Knižní tipy do Vaší knihovny

Wakan  Tanka  -  Hodiny  náboženství
pro věčné začátečníky - Marek Vácha

Budu v této knize často používat
jméno Wakan Tanka.  Moc se omlou-
vám  všem  ortodoxním  katolíkům,
klidně si pokaždé dosaďte to naše staré
dobré  „Bůh“,  přesně  to  tím  myslím.
Wakan Tanka by snad šlo přeložit jako
„Velké Tajemství“. Jméno jsem zvolil
z  osobních  důvodů.“
Jestli budeme mít otevřené supermar-

kety, a nebudeme mít otevřené kostely, nač ještě žít? Co by na nás řekli jezuité, ptám se, ti, co přijeli
do Gran Chaca a založili první reducciones a vydřeli to potem a krví a nechali tam svá těla, pohřbená
kdoví kde v bažinách, nebo ti z Québecu, sevřeni mezi Huróny a Irokézy? Co by na nás řekli Jean de

Brébeuf a Isaac Jogues? Když nebudeme umírat my, kdo bude? 
        Děj se co děj, nemáte se čeho bát - Dana Němcová, Jan Horník

Psycholožka  Dana  Němcová  (*  1934)  patří  k  významným  osobnostem  poválečné  české
společnosti. Svými myšlenkami, postoji a charakterem ovlivnila velké množství významných osobnos-
tí - jako přední osobnost českého disentu let sedmdesátých a osmdesátých a členka Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných, po roce 1989 pak jako poslankyně a charitativní pracovnice, věnující se po-
moci druhým zejména ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové. Během posledních třiceti let po-
skytla řadu rozhovorů, včetně vzpomínek rozhlasových. Její memoáry jsou cennou součástí české ná-
rodní paměti. Kniha vychází z dochovaných rozhovorů, výpovědi z nich pečlivě spojuje a vytváří z
nich tak souvislé svědectví o ní i o více než šedesáti letech českého kulturního, společenského a ve-
řejného života. Cennou součástí knihy je její bohatý fotografický doprovod. Editorem textu svazku,
vycházejícího v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů, je Jan Horník. 

Karel I. - Světec a poslední král v Čechách - Milan Novák
Karel I. (1887–1922), poslední z českých králů (1916–1918), byl Habsburk i potomek Přemyslov-

ců. V mládí sloužil u dragounského pluku v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi, dobře mluvil
česky a brandýský zámek si v roce 1917 koupil do osobního vlastnictví. Čechy měl rád, rád sem zajíž-
děl a pozitivní vztah k zemím i lidu Koruny svatováclavské si zachoval až do své předčasné smrti ve
vyhnanství na ostrově Madeira v roce 1922. V roce 2004 jej papež Jan Pavel II. prohlásil blahosla-
veným a v dlouhé řadě českých panovníků se tak stal druhým světcem po svatém knížeti Václavovi. V
tragickém a dojemném životní příběhu císařského páru Karla a Zity sehrála důležitou úlohu celá řada
lidí z českých zemí a českého původu, a i proto by se v naší historické paměti měl stát příběhem znovu
živým, chceme-li se konečně objektivně ohlédnout za vlastní minulostí a lépe se pak orientovat v sou-
časném, neméně komplikovaném a ohroženém světě. 

Titul pro děti a mládež:
Báječný Bůh: 100 povídání o Bohu a o vědě - Louie Giglio, Nicola Anderson
Kniha Báječný Bůh: 100 povídání o Bohu a o vědě vám svými povídáními, ilustracemi a foto-

grafiemi přiblíží nádheru Božího stvoření. Ve 100 kapitolách můžete žasnout nad Boží vynalézavostí a
tvořivostí v těchto oblastech:

– Vesmír, galaxie, planety a hvězdy
– Země, geologie, oceány a počasí
– Živočichové – od hmyzu až po dinosaury
– Lidské tělo, rozum, city a představivost

        Na celém světě by se nenašel lepší vynálezce než Bůh. Právě on odstartoval čas, vypustil světlo a
povolal svým slovem k životu úplně všechno – od těch největších hvězd na obloze až po ty nejmenší
hvězdice v oceánech. Pán Bůh je opravdu mocný a cílevědomý stvořitel, se kterým se nikdo nemůže
srovnávat, a přitom se s ním můžeme setkat a povídat si s ním. Tato kniha je dalším pokračováním kni-
hy Úžasný Bůh: 100 povídání o Bohu a o vědě, která vyšla v roce 2020. 

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   20. 2. 2022
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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https://eshop.cirkev.cz/autor/louie-giglio_1402
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