
Bolestná matka

Patnáctého září  budeme opět slavit  památku Panny
Marie Bolestné. Naši bratři Slováci ji dokonce od roku
1966 uctívají jako hlavní patronku svého národa. Úcta k
sedmi bolestem Panny Marie se začíná šířit v církvi již od
15. století. Nejdříve se tato památka slavila v pátek před
květnou nedělí.  Od roku 1667 ji  slavil  řád servitů jako
hlavní  svátek  třetí  zářijovou  neděli;  Pius  VII.  zavedl
(1814) i tento druhý svátek pro celou církev jako podě-
kování za svůj šťastný návrat ze zajetí a v roce 1913 byl
pro něj stanoven den 15. září. Při úpravě kalendáře po II.
vat.  sněmu byly oba tyto svátky spojeny a slaví se 15.
září.

Jistě nebude na škodu si připomenout, které bolestné
okamžiky v životě Panny Marie si vlastně připomínáme.

1. při předpovědi Simeonově
2. při útěku do Egypta
3. při hledání ztraceného Ježíše v jeruzalémském chrámě
4. při cestě na Golgotu
5. při ukřižování Ježíše
6. při snímání Ježíše z kříže
7. při ukládání Ježíše do hrobu.

Stejně důležité je však vědět, proč si vlastně tyto bolesti připomínáme. Mariin život je protkán bo -
lestnými okamžiky právě tak, jako ten náš. Maria však nikdy nepřestala Bohu důvěřovat. Přes všechnu
bolest, a nebylo jí málo, vytrvá v povolání, které od Boha přijala. V tom je pro nás velkou výzvou i
osobním příkladem. Také my vytrvejme v povolání, které jsme ve křtu přijali.  Nedejme se odradit
těžkostmi a překážkami, které se nám staví do cesty.

Požehnaný začátek nového školního roku přeje svým farníkům

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci  září 2018

So 1. 9. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 2. 9. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 8. 9. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 9. 9. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 Matka Boží
              10:30 Matka Boží

So 15. 9. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 16. 9. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Štěpnice

So 22. 9. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 23. 9. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Pá 28. 9. 2018 sv. Václav            9:00 sv. Jakub
So 29. 9. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 30. 9. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

(bez záruky)

     Nový pan kaplan se představuje

Jmenuji se Jaroslav Jurka, narodil jsem se 1. 9. 1988 v Třebíči, kde jsem také prožil krásné dětství.
Mám pět mladších sourozenců: dvě sestry – Kateřinu (28 let) a Renatu (16 let) – a tři bratry – Petra (27
let), Tomáše (23 let) a Ondřeje (18 let). Rodiče Jaroslav a Renata nás od mala vedli k Bohu, za což

jsem jim velmi vděčný. Stu-
doval  jsem  na  Katolickém
gymnáziu v Třebíči, kde jsem
v  roce  2008  úspěšně  složil
maturitní  zkoušku.  Po matu-
ritě jsem šel do Brna studovat
informatiku  na  Masarykově
univerzitě. V roce 2011 jsem
studium informatiky  ukončil
a  nastoupil  do  Teologického
konviktu  (přípravný  nultý
ročník) a o rok později do Ar-
cibiskupského kněžského se-
mináře  v  Olomouci.  V roce
2017  jsem  úspěšně  ukončil
studium na Cyrilometodějské
teologické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci a 24.
června  2017 jsem byl  v  ka-
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tedrále sv. Petra a Pavla v Brně vysvěcen na jáhna. Svou jáhenskou službu jsem vykonával, stejně jako
otec Zdeněk, ve farnosti Brno-Zábrdovice. Po uplynutí jáhenského roku jsem 23. června 2018 z rukou
otce biskupa Vojtěcha přijal kněžské svěcení. Farnosti Telč, Mrákotín, Radkov a Urbanov jsou tak
mým prvním kněžským působištěm, a proto prosím omluvte mou nezkušenost. Moc se mi tu mezi
Vámi líbí a těším se na naši spolupráci.

Všem Vám žehná a o modlitbu prosí
o. Jaroslav Jurka

Statistika světové katolické církve za rok 2016

V červnu představil Vatikán statistickou ročenku katolické církve Annuarium Statisticum Ecclesi -
ae 2016. Ročenka přibližuje současně trendy v počtech a rozložení věřících, kněží a zasvěcených osob
a jiných pastoračních pracovníků. V roce 2016 vzrostl počet pokřtěných o 1,1 %, přičemž největší ná-
růst byl v Africe, zatímco Evropa poněkud zaostává. V katolické církvi nadále ubývá kněží, řeholnic a
bohoslovců, oproti tomu stoupá počet trvalých jáhnů. Průměrně spadá pod jednoho biskupa 78 kněží a
243 000 věřících, na jednoho kněze pak 3 130 věřících, rozdíly mezi kontinenty jsou ale značné. I přes
značný úbytek tvoří řeholnice 59 % všech duchovních osob. 

Data poslední statistické ročenky, která se vztahují k roku 2016, Vatikán porovnal s předchozím
rokem, ale i s rokem 2010, aby zachytil vývoj ve střednědobém horizontu. Počty byly také konfron-
továny s celkovým demografickým vývojem.

V loňském roce 2017 bylo ustaveno šest biskupství a čtyři eparchie; jedna diecéze byla po-
výšena na metropolitní a tři apoštolské vikariáty byly povýšeny na diecéze.

Počet pokřtěných katolíků ve světě
Počet pokřtěných katolických křesťanů se celosvětově zvýšil z 1,285 miliardy v roce 2015 na

1,299 miliardy v roce 2016, což představuje nárůst o 1,1 %. Katolíci tvoří 17,67 % všech obyvatel.
Největší nárůst katolíků je v Africe, kde žije 17,6 % ze všech katolíků na světě a jejich počet se

zvýšil od roku 2010 o 23,2 % (ze 185 na 228 milionů). Nejvíce pokřtěných je v Demokratické republi-
ce Kongo (44 milionů) a dále v Nigérii (28 milionů).

V Americe žije 48,6 % ze všech katolíků ve světě, a země s největším počtem katolíků na celém
světě je Brazílie.  V Argentině, Kolumbii a Paraguayi tvoří katolíci více než 90 % obyvatelstva.

Mírně roste počet katolíků v Asii, kde žije 11 % ze všech katolíků na světě. Nejvíce katolické
země jsou Filipíny (85 milionů) a Indie (22 milionů).

Evropa, kde žije 22 % ze všech katolíků na světě, je nejméně dynamickým kontinentem, nárůst
počtu katolíků od roku 2010 je pouhých 0,2 %. Tento stav souvisí se stagnujícím demografickým vý-
vojem. Země, ve kterých je více než 90 % obyvatelstva pokřtěno, jsou Itálie, Polsko a Španělsko.

V Oceánii, kde žije cca 10 milionů katolíků, byl v roce 2016 zaznamenaný mírný nárůst, od roku
2010 činí tento nárůst 10,4 %.

Počet biskupů, kněží a trvalých jáhnů
V roce 2016 žilo ve světě 5 353 biskupů, 414 969 kněží a 46 312 trvalých jáhnů.
Počet biskupů vzrostl za posledních šest let o 4,88 %. Průměrný počet katolíků na jednoho bisku-

pa ve světě je 243 000 (v Africe je to 313 000, zatímco v Evropě 169 000 a v Oceánii 79 000). V prů-
měru připadá na jednoho biskupa 78 kněží.

Celkový počet kněží za 2016 je o 687 menší než v předchozím roce, pokles zaznamenala Severní
Amerika (-2,7%), Evropa (-2,8%) a Blízký východ (-1,7%), ostatní oblasti zaznamenaly nárůst o 2-5
%. V porovnání se situací v roce 2010 se jedná o nárůst o 0,7 % celkového počtu kněží.

Přibývající tendenci mají diecézní kněží, kteří tvoří 67,9 % všech kněží, zatímco řeholníci s kněž-
ským svěcením, kteří tvoří zbývajících 32,1 %, mají tendenci klesající. Největší a kontinuální nárůst
kněží je v Africe, tj. 23,1 %. Z celkového počtu kněží na světě jich 42,6 % žije v Evropě, 29,5 %

v Americe, 15,9 % v Asii, 10,9 % v Africe a 1,1 % v Oceánii. Počet katolíků na jednoho kněze stoupl
od roku 2010 z 2 900 na 3 130 v roce 2016 (v Evropě je to 1 600 katolíků na jednoho kněze, zatímco
v Jižní Americe je to 7 200 a v Africe 5 000).

Počet trvalých jáhnů má stoupající tendenci, v roce 2016 o 2,34 %. Největší nárůst byl v roce
2016 v Africe, Střední a Jižní Americe. Na 100 kněží připadá průměrně 11,2 jáhnů (nejméně v  Asii
0,48 a nejvíce v Americe 24,8).

Počet řeholníků bez kněžského svěcení
Počet řeholníků, kteří nejsou zároveň kněžími, klesl  v roce 2016 o 3 %, konstantní zůstává

pouze v Africe. V roce 2016 žilo ve světě celkem 52 625 řeholníků-laiků (tj. o 1 604 méně než v roce
předchozím).

Počet řeholnic
Na světě žilo v roce 2016  659 000 řeholnic,  od roku 2010 pokračuje klesající tendence, která

v těchto šesti letech činila pokles o 8,7 %. Tento fakt je dán především tím, že spousta řeholnic je již
vysokého věku a umírá. Největší úbytek byl v Severní Americe (21%) a dále v Evropě (16%). Úbytek
se netýká Afriky (v období 2010-2016 je zde nárůst o 9,2 %) a jihovýchodní Asie (zde je nárůst za
stejné období o 4,2 %).

Počet bohoslovců
Již několik let na světě klesá  počet bohoslovců: v roce 2016 jich bylo o 683 méně než v roce

předchozím, tj.  116 160. Celosvětově připadá 8,94 bohoslovců na 100 000 obyvatel, nejméně v Jižní
Americe (5,13) a Evropě (6,17).

Nejvíce stoupá počet bohoslovců v Africe, za posledních šest let o 13,1 %, a to zejména na Mada-
gaskaru (65,6%), v Tanzanii (39,5%), dále pak Kamerunu a Ugandě. Z ostatních zemí světa stoupl po-
čet bohoslovců nejvíce ve Vietnamu (48,3%). Největší pokles je naopak v Americe, především pak
Jižní.

Shrnutí
Ve statistikách si lze povšimnout rostoucího počtu katolíků ve světě v letech 2010-2016.
Celkově bylo v roce 2016  15 zemí s počtem 830 milionů katolíků, což  odpovídá 64 % všech

pokřtěných katolíků po celém světě. V Americe žilo 49 % katolíků a v Evropě 22 %. Z těchto 15
zemí jsou 4 v Africe (Demokratická republika Kongo, Nigérie, Uganda a Angola) a ty samy tvoří 47 %
katolíků celého kontinentu. V Americe žije více než 64 % katolíků v Brazílii, Mexiku, Spojených stá -
tech a Kolumbii. V Asii je to téměř 77 % katolíků, kteří žijí na Filipínách a v Indii. 74 % všech katolí-
ků Evropy žije v Itálii, Francii, Španělsku, Polsku a Německu.

Dalším důležitým aspektem je, že během zkoumaného období dochází k lepší  rovnováze geo-
grafického rozložení církevních obvodů a pastoračních center. Také počet biskupů se zdá více har-
monicky rozmístěný a má stoupající tendenci.

Co  se  týče  vývoje  ostatních  pastoračních  pracovníků,  dochází  k  evidentnímu  poklesu  ře-
holníků-laiků, řeholnic a kněží. Počet kněží poklesl ale pouze v poslední fázi sledovaného období.
Největší úbytek je zaznamenán v Evropě a Americe, je ale kompenzován dynamickým růstem diecéz-
ních kněží v Africe a Asii.

I přes úbytek počtu řeholnic v posledních letech představují řeholnice 59 % všech duchovních
osob.

Počet bohoslovců na celém světě má klesající tendenci, nejvíce pak v Evropě a Americe, zatím-
co v Africe a Asii je tomu naopak.

(Převzato: Tiskové středisko Svatého stolce)
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     Zpráva z jednoty Orla

Pétanque v orlovně

Na hřišti u orlovny v neděli 9. září opět zavládne
francouzská pohoda. Přijďte si také zahrát u nás netra-

diční hru pétanque, ve které se hráči ve dvou družstvech snaží hodit železné koule co nejblíže dřevěné
kuličce. Začínáme ve 14 hodin. Neformální turnaj je vhodný pro všechny, malé i velké, staré i mladé,
ženy i muže. Vhodné i pro rodiny s dětmi (je zde k dispozici pískoviště s hračkami a ty starší co ještě
neunesou kouli na pétanque si budou moct zahrát klasické cvrnkací kuličky).

Turnaj je otevřený, bez startovného, občerstvení možno zakoupit na místě. Podrobnosti na
www.oreltelc.cz/petanque. Přihlaste se zavčas, ať si rezervujete místo.

Florbal pro radost
Chcete, aby vaše děti provozovaly moderní aktivní sport, který plně rozvíjí motoriku celého těla a

podporuje fyzickou zdatnost? Ale nechcete z nich sportovní profesionály? V novém školním roce Orel
otevírá kroužky nesoutěžního florbalu pro holky i kluky ve 4 věkových kategoriích:

Přípravka 2013 – 2011
Elévové 2010 – 2008
Kluci a holky dohromady. V tělocvičně gymnázia v pondělí od 17:00. První schůzka 17. září.

Mladší žáci, žákyně 2007 – 2005
Starší žáci, žákyně 2004 – 2003
V hale Sokola ve čtvrtek od 18:00. První schůzka 20. září.

Pod vedením zkušených trenérů. V případě potřeby dětem vybavení do začátku zapůjčíme. Nová-
ček si může přijít florbal nezávazně vyzkoušet. První měsíc může hrát zdarma a bez přihlášky. Po-
drobnosti na tel. 603 494 660 nebo na www.oreltelc.cz/florbal.

Jubilejní 15. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 2018

 
se bude také letos konat pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, a to v sobotu 1. září

2018.
O letošní pouti by se dalo říct, že proběhne „trochu jinak“. Dle slov organizátorů tentokrát půjde o

skutečnou pouť s cílem v poutním areálu kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad
Sázavou.  Je  připraveno  několik  tras  v  různých  vzdálenostech,  každá  skupina  poutníků  bude  do-

provázena knězem, který bude k dispozici pro duchovní rozhovory a sv. smíření.

Program na Zelené hoře:
od 13.30 hodin stanoviště s úkoly a výtvarné tvoření pro děti, komentované prohlídky kostela pro

dospělé
15.00 hodin modlitba tancem,  příprava procesí  k  bazilice  Nanebevzetí  Panny Marie  v areálu

zámku
15.30 hodin procesí k bazilice Nanebevzetí Panny Marie
16.00 hodin pontifikální mše, hlavní celebrant diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle

        17.00  požehnání na cestu, ukončení poutě

Rozkvetlá Zelená hora

Květinka Marie Horáková, Ing Michal Haut, přední flo-
risté  Česka  i  Slovenska  a  Řkf  Žďár  n.  Sázavou II  si  Vás
dovolují pozvat na výstavu Rozkvetlá Zelená hora. 

Netradiční květinová výzdoba bude instalována v  chrá-
movém prostoru poutního kostela svatého Jana Nepomucké-
ho na Zelené hoře od 30. srpna do 10. září 2018.

Výstavu  si  bude  možné  prohlédnout  v  rámci  komen-
tovaných prohlídek denně od 9:00  do 16:00 nebo bez ko-
mentovaných  prohlídek  denně  od  16:30  do  17:30  za
dobrovolné vstupné.

A zvony zvoní

Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního
dědictví proběhne v tento den akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé
Evropě  co  největší  počet  zvonů  jako  symbolů  míru.  Česká  biskupská  konference  na  svém  114.
plenárním zasedání rozhodla o tom, že se naše církev k této akci připojí. 

„Zvuk zvonů ať ohlašuje mír“
V Evropě po dlouhá staletí zvony ohlašovaly čas na práci, odpočinek a modlitbu. Zvony byly ne-

oddělitelnou součástí náboženského a světského života. Po celé Evropě i dnes je možné slyšet miliony
zvonů denně. Zvony kostelních věží, městských síní, hřbitovů a pamětních míst jednoznačně před-
stavují základní evropskou hodnotu, která je nejen vidět ale i slyšet. Proto se v den přimínky míru při-
pojujeme k ostatním evropským zemím a chceme zvonit na oslavu Mezinárodního dne míru.

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili,  aby se v pátek 21. září v době od
18.00 do 18.15 hodin rozezněly kostelní zvony. 

Organizátoři této akce připravili také webovou stránku https://sharingheritage.de/en/ringing-bells-
across-europe/, kde je možné jednotlivá místa zaregistrovat. Následně budou tyto informace zaneseny
na interaktivní google mapu. Prostřednictvím této stránky také bude možné sdílet fotografie a videa
z průběhu akce.

Převzato: Ministerstvo kultury ČR

5 6

http://www.oreltelc.cz/petanque
https://sharingheritage.de/en/ringing-bells-across-europe/
https://sharingheritage.de/en/ringing-bells-across-europe/
http://www.oreltelc.cz/florbal


Z farní knihovny

 Myšlenky svatého Šarbela – Šarbel Machlúf
Šarbel  Machlúf  (1828–1898)  je  jeden  z nejznámějších  světců

Středního východu z nedávné doby. Žil jako poustevník v Libanonu, ale
díky pověsti Božího muže jej vyhledávali křesťané i muslimové z celého
Blízkého východu. Po jeho smrti  začaly proudit  tisíce poutníků k jeho
hrobu, na jeho přímluvu se děje mnoho zázraků i uzdravení.

Knížečka obsahuje stručný životopis otce Šarbela a úryvky z jeho
promluv. Z textů je patrná duchovní hloubka tohoto světce, jeho pokora a nevýslovná láska k Bohu a
k lidem. 

Od jarmulky ke kříži – Jean-Marie Élie Setbon
Jean-Marie Élie Setbon vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti ob-

jevil Ježíše Krista a moc jeho kříže. V roce 2008 byl pokřtěn, po smrti své manželky se znovu oženil a
má osm dětí.

Ukřižovaný jej zvláštně přitahoval už od chlapeckých let, ale cesta za Kristem byla dlouhá a sple-
titá. Jeho typicky židovský způsob vnímání se nepřestal srážet s tím křesťanským ani během přípravy
na křest. Později autor napsal: „Po dlouhém putování Bůh konečně sňal závoj z mých očí. Najednou se
všechno vyjasnilo, Bůh mi dal nové smýšlení a já jsem vše uviděl v novém světle. Tato kniha vypráví
o obrácení. Je to ale hlavně příběh člověka, který velmi dlouho bojoval s Bohem Ježíše Krista, jenž ho
očekával a dával mu znamení.“

Neobyčejný příběh, jenž dokazuje, jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží.

Velký objev – naše cesta do katolické církve – Ulf Ekmaan, Brigitta Ekmanová
V životním hledání manželů Ekmanových sehrála důležitou úlohu slova svaté Brigity Švédské:

„Pane, ukaž mi svou cestu a dej mi ochotu se po ní vydat.“ 
Své obrácení prožili jako mladí v prostředí luterské církve, Ulf se stal pastorem. Roku 1983, po

návratu z pobytu v USA založil v Uppsale biblickou školu a vzápětí první sbor církve Slovo života.
Zatímco se kostely ve Švédsku vyprazdňovaly, jejich církev se dynamicky rozrůstala. Biblická škola
v Uppsale formovala zástupy pastorů a kazatelů z mnoha zemí světa. Nejprve se Ekmanovi silně vy-
mezovali vůči tradičním církvím, především vůči církvi katolické, avšak léta studií pramenů a mnohá
setkání s „probuzenými“ katolíky v nich vyvolala změnu smýšlení. Proces hledání trval dlouhých dva-
cet let. Krátce poté, co Ulf oslavil své šedesátiny, se manželé rozhodli zažádat o přijetí do římskokato-
lické církve. Jejich krok pochopitelně vyvolal bouřlivé reakce po celém světě.

Své svědectví nesepsali  za cílem živit  kontroverzi;  jejich vyprávění dýchá zralostí,  pokorou a
vděčností za všechny etapy životní cesty, za všechna setkání, která je na cestě posunula o krůček dál.
Cenné jsou i jejich protrpěné pohledy na roli papeže v církvi, na jednotu církve, slavení eucharistie,
mariánskou úctu… Knihu lze chápat jako „katechismus v kostce“: mnoha katolíkům může pomoci
lépe pochopit a zamilovat si svou církev.      

Z matriky

___________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 23. 9. 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 červenci a srpnu přijali svátost křtu:
Vilém Svoboda
Josef Kamaryt
Tadeáš Čeloud
Aneta Františka
Špačková
Tomáš Tušer

V měsíci červenci a srpnu nás předešli na věčnost:
František Zelenka
Marie Strohmayerová
Marie Uchytilová
Josef Tušer
Josef Hrdý 
Marie Emmerová
Marie Michálková
Jaroslav Tomšů
Zdeněk Zamazal

V měsíci červenci a srpnu nu přijali svátost manželství: 
Jan Antoňů a Jana Čeloudová
Karel Mareček a Lucie Líbalová
Petr Talach a Kateřina Horníková
Jakub Mironiuk a Anna Bínová
Tomáš Tušer a Tereza Gardlová


