
Svatost pro každého 

Dva prázdninové měsíce,  do  kterých  právě  vstupujeme,
nám poskytují  v liturgickém kalendáři  velké bohatství vzorů
křesťanského života. Od prosté, chudé, mladičké dívky Marie
Gorreti  po  energického  krále  Štěpána  Uherského.  Od kající
Marie z Magdaly po velké teology a vzdělance své doby, jako
byl například sv. Bonaventura. 

Co je však všechny spojuje? Mají  jeden společný znak.
Jejich víra nebyla vlažná. Jejich každodenní život byl stále více
proniknut živou láskou ke Kristu a jeho církvi. Někteří vynika-
li hlubokou zbožností již od útlého dětství, jiní jako třeba Ignác
z Loyoly, našli živý vztah ke Kristu až v dospělém věku. Měli
ve svém životě různé startovní pozice, ale všichni směřovali
dříve či později ke stejnému cíli. 

Pokusme se také my, v době prázdnin a dovolených, udě-
lat další krok k prohloubení své víry. Nikdo z nás se jistě ne-
stane kopií sv. Brigity či sv. Dominika. Naše osobní povolání
je totiž v dějinách církve jedinečné. Není ani tak důležité, co
dosáhneme, ale kam směřujeme. 

Přeji nám všem, abychom v těchto letních měsících, povzbuzeni příklady svatých, rostli k plnosti
víry a jednotě křesťanské lásky. 

o. Josef Maincl 

Bohoslužby v měsíci červenci 2019

Pá 5. 7. 2019      Slavnost  sv. Cyrila a Metoděje      8:00 Matka Boží
              18:30 sv. Jakub

So 6. 7. 2019               18:00 Matka Boží
Ne 7. 7. 2019 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 13. 7. 2019               18:00 Matka Boží

Ne 14. 7. 2019     7:30 sv. Jakub
9:00 sv. Jakub

              10:30 Matka Boží
So 20. 7. 2019               18:00 Matka Boží
Ne 21. 7. 2019     7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 27. 7. 2019               18:00 Matka Boží
Ne 28. 7. 2019     7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 sv. Anna

(bez záruky)

Jáhenské a kněžské svěcení v Brně 22.června 2019

V  sobotu 22.června  jsme se vydali autobusem
do Brna na jáhenské a kněžské svěcení. Z rukou otce
biskupa Vojtěcha Cikrleho přijal jáhenské svěcení také
náš farník Jan Patty Pavlíček. Na tyto okamžiky jsme
se velmi těšili, a proto jsme už v autobuse  za všechny
kandidáty svěcení  prosili  ve  společné modlitbě sva-
tého růžence.

Do katedrály sv. Petra a Pavla jsme přijeli včas a
tak jsme si mohli zaujmout i místa v lavicích. Do za-
plněné  katedrály v devět hodin vešel slavnostní prů-
vod ministrantů, jáhnů, kněží, kandidáti svěcení,  pan
biskup Vojtěch Cikrle,  pan biskup Pavel  Konzbul  a
pan opat  Marian Kosík.  V průběhu mše svaté  jsme
mohli  být  svědky jáhenského  a  kněžského  svěcení,
vzácných okamžiků nejen v životech kandidátů svě-
cení, ale nás všech. Po mši svaté jsme se ještě mohli
osobně setkat před katedrálou s novojáhny a novokně-
zi.  Kromě přání  do  nového jáhenského života  jsme
předali  za  farnost  Pattymu  také  štoly,  které  budou
provázet našeho jáhna v jeho jáhenské službě. Z Brna
jsme se  přesunuli  autobusem do Křtin,  kde  pro nás
všechny měl náš jáhen  připraveno pohoštění. V pout-
ním kostele  jsme  se  také  mohli  seznámit  s  historií
tohoto  poutního  místa  i  s  působením premonstrátů,
kteří poutní místo od loňského roku spravují.  A vyvr-
cholením tohoto odpoledního setkání byla Mariánská
pobožnost, kterou vedl náš novojáhen, při pobožnosti
zazpíval telčský sbor Santini...  Po požehnání  násle-
dovalo pobavení mládeže a všech ostatních s Pattym v

prostoru zahrady u kostela. A pak už následovalo loučení a odjezd do Telče. Cestou jsme ještě podě-
kovali v modlitbě za vše krásné , co jsme mohli dnes společně prožít.

Pane, děkujeme za všechny krásné okamžiky, které jsi pro nás v tento den připravil!

                                     Farní věstník 
                               ČERVENEC - SRPEN 2019 

Vydává Římskokatolická farnost Telč                                 
ročník XXVII, číslo 7 - 8                                  
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Cyklopouť 2019

Letošní cyklopouť směřovala do Orlických hor – konkrétně do poutního místa Neratov zasvě-
ceného  PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ.

Cykloputování jsme zahájili v pátek 7.6.2019 asi o půl čtvrté odpoledne. I letos jsme využili do-
provodného automobilu, který nabídla paní Zboroňová a všem nám vozila zavazadla, takže jsme si
mohli opět vyšlapávat nalehko. Patří jí velký dík. Ale i ona se s námi částečně, dle možností, podílela
na ušlapaných kilometrech. 

Naším pátečním cílem bylo městečko Polná. Zde jsme měli zajištěno od jednoho našeho cyk-
lopoutníka, který se sice letos nemohl s námi zúčastnit, ale za to nám zajistil nocleh v místní tělo-
cvičně při učňovské škole a sám nám připravil zajímavé ukázky a povídání o dravcích, o které se
v tomto malebném městečku stará. Jedná se o Luboše Kousala a my mu tímto ještě jednou velmi dě -
kujeme.

Ráno jsme naše další kilometry započali návštěvou místního kostela zasvěceného též Nanebevza-
té Panně Marii. Dostalo se nám možnosti částečného výkladu o historii a návštěvy věže nejen s  dalším
výkladem, ale i krásným výhledem do krajiny. A poté jsme šlápli do pedálů směr Litomyšl, kde jsme
měli zajištěný sobotní nocleh na faře. Počasí nám přálo, a tak cesta byla velmi příjemná, kilometry
dobře ubíhaly.

Nedělní bohoslužbu bychom v Neratově neměli šanci stihnout, a proto jsme volili účast na ne-
dělní mši svaté v Litomyšli v kostele Povýšení svatého Kříže. Spolu s námi se krom farníků účastnili
také sboristé z Levoče, kteří obohatili mši svatou svým zpěvem s místní scholou, takže nás čekalo
pěkné a milé překvapení.  Posilněni nejen fyzicky ale i duchovně jsme vyrazili  vstříc kopcům Or -
lických hor a cíli naší pouti – NERATOV! Při dojíždění do cíle naší cesty nás uvítalo vyzvánění zvo-
nů.  Bylo to další  krásné překvapení,  které  jsme od Pána měli  nachystané,  protože na kole přesný

dojezd na určitou hodinu se dá naplánovat velmi těžko, pokud to není jen dva tři kilometry. Panně Ma-
rii jsme předkládali nejen sebe, své prosby a díky, ale také celou naši farnost. Je to velmi krásné poutní
místo, které, stojí za to navštívit. Nedá se nezmínit, jak si tento chrám Panna Maria ochránila před
úplnou demolicí. Na konci druhé světové války vyhořel, když byl zasažen protitankovou střelou vypá-
lenou vojákem Rudé armády. Požárem byla zničena střecha, dřevěné schodiště, hodinový stroj a zvon.
Krátce po požáru se započalo s opravami. Jejich průběh se však potýkal s nepřízní komunistického
režimu a roku 1956 byly zcela zastaveny. Koncem následujícího roku se zřítily promáčené klenby.
Kostel byl navržen na demolici roku 1960 a poté ještě v roce 1973. Ta byla odvrácena požadavkem
památkářů na přemístění cenného vstupního rokokového schodiště do parku zámku Skalka v Podbřezí.
Později pak již kvůli nedostatku finančních prostředků k demolici nedošlo. Od počátku 21. století pro-
chází rekonstrukcí, o kterou se začal starat neratovský farář Josef Suchár. Velmi ojedinělé a moc pří-
nosné mi přijde, že je toto poutní místo stále otevřené k návštěvě poutníků v kteroukoli denní i noční
dobu. Nocleh v Neratově se nám zajistit nepodařilo, takže jsme se v podvečer ještě vydali do nedale-
kého Rychnova nad Kněžnou, kde jsme měli možnost přenocovat v orelské klubovně.

Pondělním cílem s noclehem byl naplánován Mrákotín, což zní trochu zavádějíce, proč nocovat
tak blízko domova?! Jedná se totiž o Mrákotín u Hlinska a ne u Telče. Tam jsme opět měli možnost
nocovat v orelské základně.  Dobré pohoštění a milé posezení nám připravila rodina Adámkových.
V úterý ráno nás paní Adámková vzala na kávu na obecní úřad, provedla nás a seznámila s veřejným
děním obce, za což ji velmi děkujeme. Každý si od nich odvezl ještě malou pozornost na památku. Pak
již jsme se společně vydali vstříc našim domovům, od kterých nás dělilo 122 km a 1687 nastoupaných
výškových metrů.

V podvečer jsme všichni šťastně dojeli domů. Značně vyčerpáni, protože silný protivítr, který nás
celou poslední etapu provázel nám dal pořádně zabrat, ale šťastní a bohatí o další dobrodružství. 

Pokud se někdo bude chtít dozvědět více podrobností o našich zážitcích a společných kilomet-
rech, pak neváhejte přijít až dáme dohromady fotky a videa. Termín povídání včas oznámíme v ohláš-
kách nebo na internetových stránkách naší farnosti.

                                                                                            HV

  Zpráva z jednoty Orla

Velká cena v atletice již po čtvrté v Telči

Poslední červnovou sobotu již tradičně Orel Telč
připravil pro děti a mládež atletické dopoledne. Ani le-
tos nám počasí moc nepřálo, spíš naopak. Během celé

registrace a na začátek závodů celkem hustě pršelo. Proto si vážíme všech 46 odvážných účastníků a
jejich rodičů, že se odhodlali vyrazit. A určitě nelitovali, protože po 10 hodině se počasí umoudřilo a
zbytek dopoledne byly ideální sportovní podmínky. Na tvářích účastníků bylo vidět, že se nakonec
jednalo o příjemně ztrávený čas.
Stejně jako v předchozích ročnících nejvíce účastníků dorazilo z Telče (25). Nechyběli ale zástupci z
okolních obcí a ani z dost vzdálených míst naší republiky (Praha, Brandýs nad Labem, Poděbrady či
Stará Boleslav). Reprezentanti jednoty Orla Telč se umístili:

       Benjamínci
Vít Kovář 9. místo
Kategorie Atletická školka
Ota Kovář 2. místo
Kategorie Mladší přípravka
Prokop Kovář 1. místo
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Starší žáci
Prokop Kadlec 1. místo

I  letos  jsme  vylosovali  jednoho šťastlivce,  který  si  domu  mohl  odvézt  zajímavou  stavebnici
Gravitrax s rozšířením. Stala se jí Barbora Šimková z Prahy 10. Děkujeme všem sponzorům a pořada-
telům, kteří umožnili, že se tato akce uskutečnila.

Kompletní výsledky a fotky z akce najdete na www.oreltelc.cz/atletika.

Dny lidí dobré vůle na Velehradě připomenou tři výročí
 
Letos uplyne dvacet let od prvního ročníku Dnů lidí dobré vůle. Ty se

konají každoročně ve dnech 4. a 5. července u příležitosti státního svátku
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Letos si na Velehradě
navíc připomeneme i tři důležitá výročí – 1150 let od smrti sv. Cyrila a sou-
časně jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje, 200. výročí
jmenování Jana Rudolfa Habsbursko-Lotrinského olomouckým arcibisku-

pem a 30. výročí svatořečení Anežky České. Právě poslední zmíněné stálo na počátku zásadní změny v
naší společnosti v roce 1989. 

 
Nabitý program pro celou rodinu
Ve čtvrtek 4.  července proběhnou tradiční  projekty jako Velehrad dětem s Michalem Nesvad-

bou, Aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu v Modré, Soutěž ve fotbalových dovednostech s
Antonínem Panenkou a pingpongový turnaj s Orlem, Mladí fandí Velehradu letos se zpěvákem Se-
bastianem a charitativní akcí Oranžové kolo, unikátní Ruční přepisování Bible, Mezinárodní setkání

vozíčkářů či zajímavé výstavy, například z prostředí vězeňské duchovní péče, z návštěvy papeže Bene-
dikta XVI. v ČR před deseti lety nebo o olomouckém arcibiskupu Rudolfu Janovi. Soutěživým dětem i
dospělým je určena fotografická soutěž nebo rodinná cestovatelská hra Velehradský pas, v níž se hraje
o zájezd k moři pro celou rodinu. Součástí nabitého programu budou také hry, kvízy a soutěže pro
malé i velké, dětská představení nebo interaktivní workshopy. Rodičům je určen vzdělávací seminář,
na který přijede autor mnoha knih, benediktinský mnich a kněz Anselm Grün.

Večer lidí dobré vůle
„Oslavy státního svátku České republiky zahájíme 4. července v 17.40 Modlitbou za vlast, která

se bude konat v bazilice ve spolupráci s Armádou ČR,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Ko-
řenek. V 19.30 hodin pak začne na pódiu před bazilikou slavnostní benefiční koncert Večer lidí dobré
vůle, kterým provede duo Barbora Černošková a Filip Tomsa. Divákům a posluchačům se představí
Nadační fond ADIUVARE, na který může každý přispět formou DMS VELEHRAD. Jako vždy si na
své přijdou mladí i ti dříve narození. Hudební hostitel velehradského Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica
s Hradišťanem pozval zpěváka Marka Ztraceného, houslisty Bohuslava Matouška a Jakuba Junka, sku-
pinu Javory Beat s Hanou a Petrem Ulrychovými, zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů a velehrad-
ský sbor gymnázia Stojanov. Koncert bude v přímém přenosu vysílat Česká televize a Český rozhlas
Dvojka.

Národní pouť 2019
Dny lidí  dobré  vůle  2019 vyvrcholí  v  pátek  5.  července  v  10.30  na  nádvoří  před  bazilikou

Slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem a kazatelem bude apoštolský nuncius a diploma-
tický zástupce Vatikánu v ČR Charles Daniel Balvo. Koncelebrovat budou biskupové nejen z Čech,
Moravy a Slezska, ale také ze zahraničí.

DEN BRNA  15. - 17. srpna 2019

Oslavy dne Brna jsou neodmyslitelně spojeny s jezuitským knězem P. Martinem Středou. Jak uvá-
dí brněnský biskup Vojtěch Cikrle: „Jeho vnitřní síla a víra dokázaly podle zapsaných svědectví z po -
hnutých časů,  kdy švédská  děla  střílela  na město,  udržet  v  našem městě  naději  na vítězství  proti
mnohanásobné přesile. Tehdejší brněnský primátor Jan Metzger z Brisachu vydal dne 23. listopadu
1671 prohlášení, v němž připomíná v té době stále živé vědomí o působení jezuitského kněze P. Marti -
na Středy, jehož modlitby provázely v roce 1645 brněnské obránce. Primátorovo prohlášení je svědec-
tvím, že velké věci, které se jeho zásluhou odehrály, nejsou nějakým církevním výmyslem, ale jsou
opravdu stvrzeny městským úřadem a tehdejší společnost je přijímala jakou samozřejmou součást své-
ho života.“ 

Úcta k Martinu Středovi v moderní době  (z www.jesuit.cz a www.biskupstvi.cz)
Už v době totality v roce 1978 vznikl v Brně branný Závod Martina Středy, zkráceně ZMS, který

byl z důvodů utajení veřejně vydávaný za Závod mladých svazarmovců. Utkávala se v něm mládež
několika farností. Tradice tohoto závodu přetrvala i nadále v podobě mezi-farnostního orientačního zá-
vodu tříčlenných hlídek chlapců a děvčat. V některých letech i v době totality se závodu zúčastňovalo
ke stovce závodníků. 

Roku 1995 se o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna, začala z iniciativy brněnského bis-
kupa Vojtěcha Cikrleho konat pravidelná oslava  Dne Brna.

Roku 1996 byla zahájena tradice pěších poutí brněnské mládeže do Křtin, které se konají (v sou-
časné době jako Brněnská pouť do Křtin) pravidelně každý rok 8. května. 

Roku 2004, 2. října, byla slavnostně požehnána budova Duchovního centra P. Martina Středy a bl.
Marie Restituty Kafkové v Brně-Lesné (Nezvalova ulice) a byl zahájen provoz tohoto centra. 

Dnes se u duchovního centra dokončuje nový kostel podle návrhu architekta Marka Štěpána.
Roku 2005 zahájilo duchovní centrum v Brně-Lesné další tradici pro děti a mládež – Věroučnou

soutěž pátera Martina Středy. Své znalosti v ní prokazují jednotlivci a tříčlenná družstva. 
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Roku 2009, 11. listopadu, byl v jezuitském kostele v Brně slavnostně instalován nový zvon Marti-
na Středy, který při své návštěvě Brna v září 2009 požehnal papež Benedikt XVI. Zvon byl odlit a do
Brna byl přivezen 21. září 2009. 

Od roku 2009 pořádají ministranti z brněnského jezuitského kostela Turnaj o pohár Martina Stře-
dy, při kterém se ve futsale utkávají družstva ministrantů z celé jižní a jihovýchodní Moravy.

Roku 2012, 27. ledna, byla na jevišti Národního divadla v Brně uvedena divadelní hra Černá Ma-
dona brněnská, která pojednávala o obléhání Brna Švédy.

Roku 2015, 8. října, uspořádalo brněnské Vysokoškolské katolické hnutí (VKH Brno) noční hru s
názvem Braňte Brno se Středou!.

Roku 2017 vyhlásila Rada města Brna veřejnou výtvarnou soutěž o návrh na ztvárnění sochy
Martina Středy, která má v rámci projektu "Sochy pro Brno" vyrůst na nároží ulic Jezuitské a Beetho -
venovy, nalevo od hlavního vstupu do jezuitského kostela. Návrhy bylo možné zasílat do 28. března
2018.

Po pateru Středovi je také pojmenována nejkratší brněnská ulice − Středova.

Diecézní pouť rodin 2019

Šestnáctá diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese motto:
„Rozdávat pokoj a naději“.

Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Poutníci
se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude příležitost
ke svátosti  smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí
Panny Marie  a  poutního  kostela  na  Zelené  hoře,  koncert,  divadlo,  přednášky,  výtvarné  dílničky,
program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno.

Jste srdečně zváni.

Národní pouť do Říma – 11. - 13. 11. 2019

V listopadu 2019 uběhne 30 let od svatořečení sv. Anežky České. K této příležitosti se bude ve
dnech 11. až 13. listopadu konat národní pouť do Říma, při které budeme děkovat za dar svobody a
prosit za duchovní obrodu naší země. 

V listopadu roku 1989 se do Říma na svatořečení sv. Anežky České, přemyslovské princezny a ře-
holnice, vydalo na deset tisíc poutníků z Československa a krajanů žijících v exilu. V letošním jubi-
lejním roce jsou věřící opět zváni na pouť do Říma. Vyzvali je biskupové českých a moravských diecé-
zí na svém nedávno skončeném plenárním zasedání. Pro tuto událost byl také jmenován poutní výbor.
Jeho předsedou je královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál a členy poutního výboru byli jmenováni
Mons. Pavel Dokládal a Mgr. Jiří Uher.

Svatá  Anežka  Česká je  nejen  symbolem  české  státnosti,  ale  také  odpovědnosti  státu  vůči
nemocným, starým, sociálně slabým a vyloučeným, a v neposlední řadě symbolem milosrdenství. Nej-
mladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. se mohla stát partnerkou několika významných evrop-
ských státníků, místo toho ale zvolila dobrovolnou chudobu a péči o potřebné. Proslula milosrden-
stvím a již současníci ji pro její dobrotu označovali za svatou. Svatořečena byla více než 700 let po
své smrti, 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II., v předvečer sametové revoluce v Českoslo-
vensku.

PROGRAM NÁRODNÍ POUTI DO ŘÍMA:
1. den - pondělí 11. listopadu 2019 
Slavnostní zahájení národní pouti v Římě 
15.00 národní mše svatá v bazilice Santa Maria Maggiore

17.30 slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů v kostele Santa Maria
degli Angeli e dei Martiri (v těsné blízkosti Termini a nedaleko baziliky S. M. Maggiore)

2. den - úterý 12. listopadu 2019 
Den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České 
10.00 národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s biskupy, kněžími a věřícími.

Následovat bude společná modlitba u Svatováclavského oltáře v bazilice sv. Petra a v kryptě u sochy
sv. Anežky české, kterou Svatý otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České
republiky.

3. den - středa 13. listopadu 2019 
9.30 generální audience se Svatým otcem Františkem
15.00 národní mše svatá v bazilice sv. Jana v Lateránu, při níž bude zakončen program národní

pouti. Čeští a moravští biskupové se poté setkají v papežské koleji Nepomucenum s krajany žijícími
v zahraničí.

Z farní knihovny
 
Papež Pavel VI. Člověk dialogu – Jaroslav Šebek, Agostini Casa-

roli
Život a působení papeže Pavla VI. (1897–1978) by měl znát každý,

kdo chce dobře porozumět církvi v dnešním světě. Pavel VI. vedl církev
v obtížné době plné proměn. Zažil dvě světové války. Dovedl do úspěšné-
ho  konce  Druhý  vatikánský koncil.  Vyrovnával  se  s  revoluční  atmo-
sférou 60. let a o několik let později s fenoménem terorismu. Sepsal nád-

herné vyznání víry (Krédo Božího lidu) i kontroverzně přijímanou encykliku (Humanae vitae). Oteví-
ral se ekumenickým snahám, rozvíjel mezináboženský dialog a cíle komunikoval se světovými lídry i
s OSN. Záleželo mu na pronásledovaných křesťanech v zemích za železnou oponou, kvůli čemuž volil
mnohdy riskantní  postupy.  Ze  srdce miloval  našeho kardinála  Josefa  Berana.  Historická črta  Jaro-
slava Šebka a vzpomínky Agostina Casaroliho přibližují i jeho osobní vlastnosti. Jak řekl papež Franti-
šek: "Velikost Pavla VI. září v jeho pokoře."

Manželství: dobrodružství ve dvou
Chystáte se na velké dobrodružství jménem manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete?

Pak je tu právě pro vás tato kniha! Co vás na vašem partnerovi kdysi okouzlilo? Jaká je vaše oblíbená
píseň? Jste do sebe pořád zamilovaní? Co jste se jeden od druhého naučili? – Když si na tyto otázky
upřímně odpovíte, váš vztah se může prohloubit a můžete mít jasněji v tom, co očekávat od společné-
ho života. Knížka obsahuje řadu námětů k zamyšlení, vtipných kreseb a citátů, které potvrdí vaše zku-
šenosti, posunou vás dál a zároveň inspirují k tomu, jak vašemu vztahu dodat novou energii. Pomůže
vám  upevnit  vztah a  přistupovat  ke  vzájemným  rozdílům s  humorem,  hravostí  a  jistou  lehkostí.

Kniha je určena snoubeneckým párům, novomanželům i manželským párům, které hledají oživení své-
ho vztahu. Vítaným pomocníkem se stane pro manželské poradce a pro ty, kdo druhé oddávají či při-
pravují na uzavření manželství. 

______________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 18. 8. 2019
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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