Farní věstník
KVĚTEN 2022
Vydává Římskokatolická farnost Telč
ročník XXX, číslo 5

Bratři a sestry, a především vy, mladí
přátelé,
příští neděli bude církev slavit Neděli
Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena
s modlitbami za nová povolání ke služebnému
kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době
s nedostatkem duchovních povolání, která jsou
tak důležitá pro život církve, Kristova těla.
Po dvou „covidových“ letech jsme letos
opět mohli slavit největší svátky normálním
způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít a oslavit
Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska
se dotýká lidských srdcí i ve 21. století a věříme,
že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování a službě.
V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme, abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě přitahuje. Vězte, že vás chce
ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi
setká. Církev vás potřebuje!
Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách i sami osobně
na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána, Denní modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na ten to úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy.
Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají Boží slovo, vy sluhují svátosti a vedou lid do Božího království.
Všem vám žehnáme
Vaši čeští a moravští biskupové
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Zápis z Farní rady 22. 3. 2022
1. Oprava kostela sv. Jakuba – bude provedena v nutném rozsahu, podrobná informace k opravě bude
na samostatné farní radě.
2. Zábradlí před vchodem do kostela Jména Ježíš – předběžné souhlasné vyjádření Památkového
ústavu, před vydáním Závazného stanoviska.
3. Oprava kostela Jména Ježíš – krov, krytina.
4. Reklamace oprav, které jsou v záruční lhůtě – nátěr u svatého Jana, zeď u Matky Boží.
5. Oprava sv. Vojtěcha – informace k opravě, v tomto roce obdrží farnost 300 tisíc z havarijního
programu.
6. Noc kostelů – bude probíhat ve farním kostele sv. Jakuba a na hradě Roštejn dne 10. června 2022.
Zpřístupněna bude kromě kostela také věž. Spoluúčast na programu přislíbili zástupci Českobratrské
církve evangelické a Sboru církve adventistů sedmého dne. Informace podal Martin Kohoutek.
7. Farní setkání – je naplánováno na 17. 6. 2022.
8. Farní pouť – 1. 10. 2022, cíl je v jednání.
9. Květinová výzdoba – hledáme spolupracovníky k péči o květinovou výzdobu farního kostela.
10. Představení tématu, které si zvolila jedna ze skupinek (misie a evangelizace), podnět k uspořádání
svatodušní duchovní obnovy.
Úkoly: Krátký článek do FV, který představí farníkům plánované opravy – M. Brychta
V Telči dne 23. 3. 2022
Zapsala: Tripalová
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Zprávy z jednoty Orla

Elévové jeli změřit síly do Jaroměřic

Milí přátelé,
letošní Noc kostelů se vrací k tradičnímu průběhu, který v uplynulých dvou letech narušila pandemická omezení. Získali jsme však během nich zkušenosti, jak reagovat v mezních situacích, a byli
jsme svědky vynalézavosti a obětavého nasazení pořadatelů, kteří i v náročných podmínkách připravili
stovky programů.
Máme stále zač děkovat, a v těžkostech a nejistotách naší doby také zač prosit. Kostely či modlitebny jsou stabilními body, kde je možné najít pokoj a duchovní povzbuzení. Stačí přijmout
pozvání…
Mons. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Pozdrav kardinála Schönborna Noci kostelů v České republice
Právě ve Vídni vznikla před sedmnácti lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen,
která se během několika let rozšířila do celého Rakouska, do České republiky, na Slovensko, do Eston ska a Lotyšska.
Pozdrav u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph
Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká.
Po dvou letech pandemie můžeme konečně, doufejme bez obav, opět otevřít naše kostely a přivítat 10. června mnoho návštěvníků Noci kostelů. Letošní Noc kostelů je dvojnásobně ovlivněna událostmi těchto dnů. Na jedné straně dlouho očekávaný konec pandemie, kdy se mnoho lidí stále bojí o
své zdraví, a na straně druhé válka v nedaleké Ukrajině.
Otevřené dveře kostelů mohou přinést poselství, že důvěra v evangelium může zmírnit lidské
obavy. Naše otevřené dveře zvou ke společné modlitbě. Přeji všem návštěvníkům kostelů, aby zažili
pokoj a zklidnění, načerpali nové síly a mohli společně s ostatními přijímat životní výzvy budoucnosti.

Poslední dobou se mnoho turnajů ve florbalu
pro malé hráče v našem regionu nekoná. Také proto florbalisté Orla Telč z kategorie elévů přijali pozvání z Jaroměřic nad Rokytnou, aby přijeli na jejich trénink a sehráli zde vzájemné přátelské utkání.
Telčský tým reprezentovali Štěpán Adam, Jan Hložek, Tomáš Jančar, Matouš Jiráček, Viktor Kloiber,
Ota Kovář, Patrik Porochnavec a Dominik Poukar. Branku jistil Prokop Kovář.
V prvním dvacetiminutovém zápase se oba týmy spíš oťukávali a ze soupeře měli respekt. Díky
chybám jaroměřického brankáře se nám podařilo dostat do vedení 2:0, ale získanou převahu jsme ne využili. Domácím se podařilo dotáhnout a zápas skončil remízou 3:3. Aby si oba týmy mohli oddech nout následovali samostatné nájezdy. Zde jednoznačně střelecky dominovala Telč a ani gólman Prokop
Kovář nedal soupeři mnoho šancí. Výsledek 7:3 mluví jasně.
Následně pokračovalo odvetné utkání. Domácí vyměnili brankaře a našim už se nedařilo tolik gó lově prosazovat. Hrálo se hodně defenzivně. Nakonec po dvaceti minutách uhráli Jaroměřice zasloužené vítězství 4:2. Nejlepším střelcem za Telč byl Tomáš Jančar.
Na závěr si domácí trenéři připravili příjemné překvapení, když všem dětem rozdali čokoládové
medaile. Domů jsme odjížděli spokojení a věříme, že se do Jaroměřic ještě někdy vypravíme.
Pinec v orlovně završil svou 6. sezónu
V neděli 24. dubna se letos naposledy sešlo 7 hráčů nad pingpongovými stoly, aby strávili příjemné odpoledne na posledním turnaji ze série Pinec v orlovně. Nakonec se nám v této sezóně kvůli různým omezením podařilo uspořádat jen 3 turnaje. Celkově se jich zúčastnilo 15 hráčů. Většina byla z
Telče, ale dorazila i návštěvnice z Moravských Budějovic.
Již po čtvrté se nejlepším hráčem turnaje stal Pavel Němeček z Dačic, který letos sesbíral 57 bodů
z celkových 60 možných. Následoval ho David Kovář se ztrátou 6 bodů a stupně vítězů uzavíral Martin Tupý se 49 body. Bramborovou medaili vybojoval Pepa Rod, kterému ale k zisku 38 bodů stačila
účast na 2 turnajích.
Pingpongové stoly jsou uklizeny, sportovní aktivity se přesunuly ven, tak věříme, že na podzim
budeme moci bez omezení zahájit novou pingpongovou sezónu opět v orlovně.

Vážení přátelé,
přijměte pozvání na náš tradiční koncert. Je to neuvěřitelné, ale bude
se konat už po sedmé.
Děláme vše pro to, abychom Vám připravili vystoupení, u kterého
byste si mohli odpočinout, uvolnit se, popovídat a načerpat energii.
Všichni se na Vás těšíme. Nezapomeňte pozvat své přátele.

Dr. Christoph Kardinal Schönborn - arcibiskup vídeňský
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Za sbor Santini Jana Křížková
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Telčský pěvecký sbor Santini si Vás dovoluje pozvat na 7. koncert

„Santini v akci“
v Orlovně v Telči v neděli 29. 5. 2022v 16.00.
Zazní skladby české i světové, duchovní, světské, romantické, lidové, spirituály ….
Účinkuje: pěvecký sbor Santini
Diriguje: Anežka Tichá
Vstupné dobrovolné
Budete mít možnost si zakoupit CD Santini v říši divů, vánoční CD Gaudete a nové CD
Santini v akci.
Koncert bude s přestávkou, při které bude malé pohoštění připravené sborem Santini a jeho příznivci. Všem předem děkujeme za pomoc. Bez Vás by to nešlo.
Santini hledá zpěváky i muzikanty do nově vznikajícího orchestru!
Zájemci se mohou hlásit u:
Silvie Frydrýškové email: silvie.marie@volny.cz
Jany Křížkové 776278508, email: jkmakler@seznam.cz
Anežky Tiché 723766825, email: anezka.ticha@santini-telc.cz
nebo kteréhokoli člena sboru Santini
Více na www.santini-telc.cz

Diecézní ministrantský tábor 2022
Čtvrtý ročník Diecézního ministrantského tábora, který pořádají kněží a bohoslovci brněnské
diecéze společně s Diecézním centrem mládeže i DCŽM, se uskuteční ve dnech 16. až 23. července
2022 na faře v Osové Bítýšce.
Cena tábora je 2000 Kč, sleva 200 Kč pro sourozence. Tábor je určen pro kluky ministranty na
druhém stupni ZŠ (od ukončené 6. třídy).
Počet míst je omezen. Více informací a přihlášku najdete na
https://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/diecezni-ministrantsky-tabor
Kontakt: Webová stránka: www.mladez.biskupstvi.cz/mnistranti
Email: ministrantibrno@gmail.com, janpattypavlicek@gmail.com
Telefon: 720 612 426 – P. Jan Patty Pavlíček, hlavní vedoucí
Tábor je podpořen: Biskupství brněnské, Sdružení Petrov, DCŽM Mamre, Live4G, z.s., Ministranti brněnské diecéze.

Knižní tipy do Vaší knihovny
Odvaha milovat - Duchovní cvičení s apoštolem Petrem - Carlo
Maria Martini
Úvahy známé osobnosti katolické církve o víře a zrání na křesťanské
duchovní cestě. Křesťanská víra není něco předem daného či triviálního.
Je to cesta naslouchání Bohu a zároveň vědomé rozhodnutí. Víru doprovázejí pochybnosti, rozpaky, chyby i křehkost. Víra je i odvahou udělat krok do neznáma a riskovat.
Kardinál Martini ukazuje na apoštolu Petrovi, jak mocná a zároveň křehká může víra být. Tak
jako Petr následujeme a milujeme Ježíše – a stejně jako on si mnohdy nevíme rady, jsme zkroušeni
nebo bojujeme s „ateistou v nás“. Síla víry je v tom, že zapojuje celého člověka – naše srdce, mysl i
ducha.
Knížka, napsaná formou biblické meditace pro účely duchovních cvičení, je určena zejména těm, kdo
v církvi vedou druhé – kněžím, jáhnům a dalším osobám působícím v pastoraci – aby si stále připomí nali jediný zdroj své víry: Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného.
Ani v ráji není dobré být sám - Láska a manželství v židovských příslovích - Tomáš Novotný
Vztahy mezi muži a ženami jsou předmětem zájmu myslitelů, literátů i výtvarníků od nepaměti.
Věnují se jim také lidová přísloví různých národů. Zvláštní půvab mají židovská lidová přísloví z východní Evropy tradovaná v jidiš – až do 20. století hlavním obcovacím jazyce židovského obyvatelstva
od Německa na východ. Jde v podstatě o starou němčinu, obohacenou o hebrejskou a slovanskou
slovní zásobu.
Modlí se celá rodina - Alvaro Grammatica
Modlitbu v rodině označuje papež František za přednostní prostředek k tomu, abychom se spojili
před živým Pánem, děkovali mu za všechny dobré věci a přednesli mu prosby za potřeby své rodiny i
svých blízkých. Knížka “Modlí se celá rodina” nabízí pro takovou příležitost sedm světel a z nich vyplývajících sedm skutků pro každého člena rodiny. Týdenní cestu společné rodinné modlitby provází
slova Písma, komentář, myšlenka církve a prosby.

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 22. 5. 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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