
       Zpátky do školy 

Prázdniny končí a děti  se pomalu vracejí  do
škol.  Zároveň  nás  všechny  pravděpodobně  čeká
nová  vlna  větších  či  menších  omezení  v  našem
každodenním životě. Je to pro nás další příležitost
uvědomit si, jaká všechna omezení přijal Boží Syn
pro  naši  záchranu.  Máme šanci  znovu vstoupit  s
Kristem do školy opravdové a hluboké lásky. Lás-
ky,  která  se  dokáže svobodně darovat  až  k oběti
kříže. Když Ježíš dovršuje svoji modlitbu v Getse-
manské zahradě slovy "ne má, ale Tvá vůle ať se
stane" není to rezignované přijetí vůle silnějšího. Je
to odvážné a svobodné vykročení na cestu ke které
mě pozval ten, v jehož lásku plně důvěřuji. 

Pokud také my do nového školního roku vy-
kročíme s hlubokou důvěrou v Boha a jeho lásku k nám, bude to jistě čas požehnaný a naplněný. Čas
nových objevů a doteků Boží lásky. 

Požehnaný vstup do nového školního roku přeje všem 
o. Josef Maincl 

Bohoslužby v měsíci září 2020

So    5. 9. 2020               18:00 Matka Boží
Ne    6. 9. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 Matka Boží
              10:30 Matka Boží

So    12. 9. 2020               18:00 Matka Boží
Ne    13. 9. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Telč - Štěpnice

So    19. 9. 2020               18:00 Matka Boží
Ne    20. 9. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    26. 9. 2020               18:00 Matka Boží
Ne    27. 9. 2020    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Po    28. 9. 2020 slavnost sv. Václava               9:00 sv. Jakub
18:00 Matka Boží

(bez  záruky)

   

Plánovaná charitní sbírka se uskuteční v měsíci říjnu 2020
Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552 

Z jednání farní rady
Po COVID přestávce dne 5.6.2020 opět jednala farní rada naší farnosti.

Projednávali jsme tyto
záležitosti :

- farní poutě, organizaci poutí budou předběžně zajišťovat- Hustákovi s dopomocí farní rady
- 1. svaté přijímání bude 4.10.2020
– pomazání nemocných – a) - individuálně na základě požadavku farníků,

b) - hromadně při mši sv. lze dle zájmu farníků
- venkovní ozvučení při pohřbech, farnost nebude zajišťovat, je možné tuto službu poptat u
pohřební služby
- farní den farnosti Telč - bude 20.9.2020 začátek 10:30, v Orlovně, společně s SHM, pěveckým
sborem, program bude upřesněn na schůzce farní rady 18.8.2020 v 19:30
- otevřené kostely v měsících 7 a 8 / 2020, pouze v kostele Jm. Ježíš, organizují Kohoutkovi
- nedělní mše sv. budou v červenci a srpnu 2020 beze změn
- podařilo se získat dotaci kraje 38 000,- Kč i příspěvek města Telč 9 500,- Kč na opravu vstupní
mříže křížové chodby farního kostela, celkový náklad cca 95 000,- Kč, farnost doplatí 47 500,-
Kč, oprava proběhne v letošním roce na základě smlouvy uzavřené s kovářem p. Habermannem
- farnost přispěla částkou 16.000,- Kč na hudební a jiné pomůcky pro pěvecký sbor a scholu
farnosti Telč
- máme připraveny HAKI podélníky na stavbu konstrukce podstavce betlému, nové podlážky
budou zajištěny dodavatelsky, předpokládaná realizace v 10/2020
- pravidelně - minimálně 2 x ročně - zvát na jednání farní rady - M. Brychtu -technika stavebních
investic, aby byl projednán plán a průběh oprav v naší farnosti
Příští jednání farní rady bude 6.10.2020           Zapsal: T. Jirásek, člen farní rady

K třetímu bodu jednání farní rady: 
Na základě dotazů z řad farníků na zjištění ozvučení hřbitova při pohřbech, zejména při obřadu

ukládání rakve zesnulého do hrobu,   byly osloveny obě pohřební služby, které v Telči působí (spol.
Vevera s. r. o a spol. Pietas – Vysibla). Po tlumočení požadavku na ozvučení bylo pohřební službou
Vevera sděleno,  že tyto služby již běžně na přání pozůstalých zajišťují  vlastními zaměstnanci.  Po-
hřební služba Pietas – Vysibla přislíbila, že v nejbližší době zakoupí potřebné technické zařízení a
službu ozvučení bude rovněž zajišťovat ve vlastní režii v souladu s požadavky pozůstalých.

Trimari

                                     Farní věstník 
                                                                     ZÁŘÍ 2020 

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                    
ročník XXVIII, číslo 9                                 
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F A R N Í   D E N
Římskokatolická farnost Telč vás zve 

20. 9. 2020  na obnovení tradice farního dne

Místo konání: Orlovna
ZAČÁTEK V 14:00

- PROBĚHNE UMÍSTĚNÍ A POŽEHNÁNÍ KŘÍŽE V PROSTORÁCH ORLOVNY

A DÁLE SE MŮŽETE TĚŠIT NA

- UKÁZKY BIBLICKÝCH TANCŮ
        - VYSTOUPÍ Šermířská škola Ballestra Telč
     -  POSEZENÍ U OHNĚ S KYTAROU S MOŽNOSTÍ OPÉKÁNÍ UZENIN (PŘINESTE SI  

SVÉ DLE SVÉHO UVÁŽENÍ)
- HRY PRO DĚTI (15:00)
- TRAMPOLÍNA, „LAJNA“

NA MÍSTĚ BUDE ZAJIŠTĚNO :

PIVO, LIMO, KÁVA/ČAJ, PŘÍP. HOŘČICE A KEČUP
POKUD SI NĚKDO ZAPOMENE, TAK SNAD I NĚCO NA OPEČENÍ  

UVÍTÁME, POKUD DOMA NĚCO PŘIPRAVÍTE NA SPOLEČNÝ STŮL. DĚKUJEME

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHEN LID.

Zprávy jednoty Orla

Jubilejní Raptorcup
Je  to  již  10  let  ode dne,  kdy v  hale  za  soko-

lovnou proběhl poprvé florbalový turnaj Raptorcup.
Že byl úspěšný o tom svědčí každoročně plná soupis-

ka. A nebude tomu jinak ani v letošním jubilejním ročníku, kdy se spolu utká 10 týmů o cenný putovní
pohár. Přijďte se podívat v sobotu 5. září a podpořit čtyři místní domácí mužstva. Celý den bude nabi-
tý napínavými florbalovými zápasy, čtvrtfinále jako vždy začíná kolem 14 hodiny.  Podrobnosti a ča-
sový rozpis zápasů najdete na  http://www.raptorcup.cz. Vstupné zdarma, občerstvení jako vždy za-
jištěno. Letos můžete navíc čekat několik novinek.

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
ve spolupráci s DDM Telč opět otevírá  kroužky nesoutěžního florbalu pro holky i kluky ve 4 vě-
kových kategoriích:

Přípravka   2015–2013
Elévové  2012 – 2010

Kluci a holky dohromady. 
V tělocvičně gymnázia v pondělí od 17:00. První schůzka 14. září.

       Mladší žáci, žákyně  2009 – 2007
        Starší žáci, žákyně  2006 – 2005

V hale Sokola ve čtvrtek od 18:00. První schůzka 17. 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. 602661023 nebo na www.oreltelc.cz/florbal.

Orlovna Telč ožívá

Orel jednota Telč a Základní umělecká škola si Vás dovolují pozvat na 

Benefiční koncert pro orlovnu

Účinkují: 
Ivana Moravcová – zpěv

Eva Pavlíková – zpěv a klavír
Hosté: Milena Svobodová (klarinet), Helena Tůmová (housle), Evžen Mašát (trubka)

Neděle 6. září 2020 v 19.30 Olovna Telč, Jihlavská 77  
vstupné dobrovolné

bar otevřený od 18.30
Výtěžek z koncertu baru bude věnován na opravy orlovny. Všichni účinkující i pořadatelé dělají

tuto akci bez nároku na honorář.
Děkujeme, že pomáháte.
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PULS slaví třetí narozeniny
Koncem září fond PULS slaví své třetí narozeniny. Při této příležitosti bych se rád podělil o ra-

dostnou skutečnost, že již zhruba každý desátý návštěvník nedělních bohoslužeb v naší diecézi je také
donátorem. Zároveň bych chtěl poděkovat za veškerou Vaši podporu.  Dary donátorů v loňském roce
přesáhly deset miliónů korun. Mám také radost z toho, že během koronavirové pandemie jste PULSu
zachovali přízeň a že i navzdory nepříznivým okolnostem se naše velká rodina malých dárců nadále
rozrůstala. Věřím, že  brzo přivítáme šestitisícího donátora.  

Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů pomáhají snížit příspě-
vek (cca 40 Kč měsíčně za dospělého farníka), kterým se  farnosti podílí na zajištění mezd kněží v naší
diecézi.  V některých farnostech dary donátorů dokonce tento podíl již zcela pokryjí. 

Od letošního roku již nebude vyhlašována sbírka na účely PULSu.  Využijme této příležitosti
k tomu, abychom se naučili  darovat i jinou formou (např. převodním příkazem, inkasem – SIPO). 
Nejedná se jen o změnu technickou, ale o změnu zažitých zvyklostí. 

Zkusme udělat krok od „příležitostného darování na nějaký účel“ k rozhodnutí pro „pravidelný
dar“. A to vyžaduje změnu našeho smýšlení. A právě k této změně smýšlení vás chci pozvat. Věřím, že
se to postupně bude dařit a osvojíme si dárcovskou mentalitu, se kterou se setkáváme u křesťanů v ji-
ných evropských zemích.

Knínická desítka

Z titulku textu byste mohli nabýt dojmu, že mám v úmyslu propagovat nějaký nový produkt ven-
kovského pivovaru, ale není tomu tak. O jednom sládkovi však přeci jen padne zmínka. Slovy „Kní-
nická desítka“ se totiž označuje unikátní křížová cesta v okolí Knínic, kterou tvoří pouze 10, ne čtrnác -
tero zastavení, jak jsme zvyklí. 

Knínice  byly  v  době  předbělohorské  sídlem Koňasů  z  Vydří.  Pro  účast  na  stavovském pro-
tihabsburském povstání jim byl majetek zkonfiskován a správu nad ním převzali jihlavští jezuité, kteří
ho pronajali  v roce 1654 jezuitům v Telči. Ti zde zřídili letní rezidenci, kde se  mj. připravovali vy-
braní adepti na misie v zámoří. Proto zde vzniká poutní tradice, uctívající odkaz největšího jezuitského
misionáře Františka Xaverského. Ostatně hrob s neobvykle sochařsky ztvárněným tělem tohoto mrtvé-
ho světce si můžete prohlédnout v jednom z výklenků knínické kaple Povýšení sv. Kříže. Světcovy
ostatky údajně přinesl z Říma do Knínic místní sládek. Právě díky jeho osobní iniciativě měla podle

dochovalé ústní tradice vzniknou i křížová cesta o deseti zastaveních, připomínající deset let misijní
činnosti Františka Xaverského ve východní Asii. V roce 1694 byla dokonce vydána speciální „modli-
tební knížka“ s názvem Desítka apoštolská, provázející poutníky po jednotlivých zastaveních této kří-
žové cesty.

Poutní okruh s deseti kaplič-
kami v blízkosti  obce je dlouhý
asi  6  kilometrů.  Můžete  vyjít,
stejně jako kdysi barokní poutní-
ci,  od  kaple  Povýšení  sv.  Kříže
po silnici směrem na Krasonice.
Lemuje ji stará lipová alej. První
kapličku  nelze  přehlédnout,  na-
chází se hned za hranicemi obce
při pravé krajnici silnice vedoucí
na  Krasonice.  Po  dalších  dvou
zastaveních  v  otevřené  krajině
dojdete  téměř  ke  Kyprovu
mlýnu. Cesta ke čtvrtému zasta-
vení  vede dnes pastvinami a  po
okraji lesa, doprovázející tok Že-
letavky  pod  skalním  útvarem
zvaným Strážnice.  Od  4.  zasta-
vení  se  poutní  cesta  stáčí  opět

směrem ke Knínicím. Za 6.  zastavením budeme stoupat k symbolické Golgotě,  kterou představuje
Babkův kopec. Na něm je umístěna kaplička s výjevem Ukřižování – duchovní, ale i krajinná domi-
nanta celé pouti. Z vrcholu kopce, jehož vrchol je ve výšce 517 metrů n.m., je velmi hezký výhled do
okolí, lze přehlédnout celou předchozí cestu a zároveň spatřit její cíl, kterým je opět knínická kaple. Z
Babkova kopce pak sejdeme svažitým terénem zpět do vesnice. Poslední kaplička není na svém pů-
vodním místě, v současnosti je přistavěna ke stěně hospodářského stavení na okraji vesnice. 

Jednotlivá zastavení jsou promyšleně zasazena do krajinného reliéfu tak, aby zpřítomňovala Ježí-
šovo utrpení a vyvolávala pocit, že se příběh Ježíšovy poslední cesty odehrál v kulisách krajiny.vysoči-
ny.

Budete li mít tedy někdy chuť vypravit se na příjemnou procházku, múžete se vydat právě do
Knínic. Trasu zvládnou i méně zdatní turisté. Ti z vás, kteří se budou chtít dovědět víc o okolnostech
vzniku poutní tradice i místní křížové cesty, mohou navštívit právě probíhající  výstavu  Telč a jezuité
v Univerzitním centru v Telči, která potrvá do 13. září 2020.

Zdroj: Regionální poutní místo Knínice ve sborníku Památky Vysočiny sv. IX/2017-2018, a Kaple
Povýšení sv. Kříže v Knínicích – NPÚ Telč a Obec Knínice 2017.

Převzato z Farních listů Řkf. Dačice  - jb

Diktatura versus naděje - do Brna míří výstava o pronásledování církve

Po Římě a dalších italských městech se v Brně představí výstava Diktatura versus naděje. Za-
chycuje období perzekuce katolické církve v Československu v letech 1948–1989, ale postihuje i širší
souvislosti. 

„Autorský tým ji profiloval také jako podnět k zamyšlení nad úlohou duchovních tradic v životě
národa. Takto byla představena na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě,“ říká kurátorka Vladi-
míra Vaníčková. Na přípravě se spojily Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium to-
talitních režimů.
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Komunistický režim po roce 1948 plánovitě likvidoval demokratické občanské svobody a práva,
včetně svobody svědomí. Katolickou církev považoval za ideového protivníka, takže proti ní vystupo -
val zvlášť důrazně: bylo třeba ji zneškodnit nebo alespoň dokonale hlídat. Komunisté záhy zjistili, že
podřídit si mužské a ženské řády nedokážou, a proto je začali systematicky ničit. Ideologická nenávist
k věřícím poznamenala osudy jednotlivců, rodin i řeholních společenství.

Diktatura versus naděje bude k vidění ve dnech 18. září až 8. října 2020 v kostele sv. Jakuba v
centru Brna denně od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli od 13.00 do 18.00 hod. Na neděli 4. října 2020 od
16.00 hodin se chystá komentovaná prohlídka. Pro školy je k volnému stažení připraven výukový ma-
teriál na adrese https://www.ustrcr.cz/vystavy/diktatura-vs-nadeje

Později se výstava přesune do kláštera sester Těšitelek v Rajhradě u Brna, otevřena tam bude od
11. do 30. října 2020.

Vernisáž výstavy proběhne 17. září 2020 v 16.00 hod. v kostele sv. Jakuba v Brně.
Kontaktní osoba: (S.M.Zdislava Nosková OSF, tel. 732 194 017, email: zdislava.noskova@se-

znam.cz)

Před 300 lety,  4. října 1720, se v Pačlavicích u Zdounek narodil Matyáš František Chorinský z
Ledské, pozdější první brněnský biskup. 

Při  příležitosti tohoto významného jubilea připravilo Diecézní muzeum v Brně drobnou pane-
lovou výstavu, která připomíná nejen samotného Matyáše Františka Chorinského a jeho rodinu, ale též
složitou dobu 18. století, v níž se biskup nově vzniklé diecéze musel dokázat orientovat.

Biskup Matyáš František byl ve své době označen farářem z Veselí  nad Moravou Leopoldem
Ignácem Thomou jako „… muž vynikající ctností i vědomostmi, v nehodách statečný, znalý jazyka
francouzského, italského a hebrejského.“ 

Výstavu je možné zhlédnout do 30. října 2020 v katedrále sv. Petra a Pavla v době otevření ka-
tedrály mimo čas bohoslužeb. 

Z farní knihovny

Mariánský sloup – P. Stanislav Přibyl
Kniha přístupnou a  atraktivní  formou pojednává  o vzniku,  stržení  i

obnově  mariánského  sloupu  na  Staroměstském  náměstí  v  Praze.
Sloup byl postaven jako pomník k poctě Bohorodičky – na poděkování za
obranu Prahy před pleněním švédských vojsk v roce 1648. Místo, kde stál a
opět stojí, lze bez obav označit za duchovní střed Prahy i Evropy. Dílo čes-

kého raněbarokního sochaře Jana Jiřího Bendla považují mnozí po zásluze za umělecky hodnotnější,
než jsou podobné sloupy ve Vídni a v Mnichově. Autor nezastírá, že sloup je předmětem ostrých histo -
rických, politických a konfesních sporů, volá ovšem po vzájemném porozumění a usmíření. Když se
sloup v listopadu 1918 stal  terčem politováníhodného vandalského činu,  nikdo netušil,  že se  jeho
obnovy dočkáme až v létě 2020. Stržení sloupu se ale mezitím stalo mohutným impulsem pro výstav-
bu řady nových kostelů na různých místech Prahy (viz epilog knihy).Autor uvádí do pozoruhodných
souvislostí stavby, události i osobnosti, spjaté s Mariánským sloupem. Jeho výklad doprovázejí desítky
fotografií, ukázky z dobových dokumentů, reprodukce výtvarných děl, ale i modlitby, dopisy, básně a
věroučné reflexe.

Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality  - Hugo Rahner
Hugo Rahner SJ se zamýšlí, způsobem volně pojatých esejů, nad charizmatem zakladatele řádu.

Vysvětluje, jaký je rozdíl mezi mnichem a jezuitou, anebo proč jsou jezuité vždy obtížně začlenitelní
do struktur svých diecézí. Zajímavé pasáže porovnávající Origena s Ignácem, nebo Ignáce s Františ -
kem z Assisi, se staly již klasickými texty v učebnicích dějin spirituality.//Jezuita není éterický spiri -
tualista nebo klášterem vázaný mnich, ani nevyhledává církevní úřad. Bojuje podle svých sil za toho,
jenž se skutečně narodil, skutečně jedl a pil, skutečně byl pronásledován za Piláta Pontského, skutečně
byl ukřižován a skutečně vstal z mrtvých. To, že jezuita do „pomoci duším“ vřadí sobě vlastní způsob
duchovního zápasu, a to až po zřeknutí se vnější přísnosti, řádového oděvu a vnějších skutků pokání,
aby se v „obyčejném životě“ nelišil  od „ctihodného kněze“,  jej  nejen činí způsobilým ke stálému
pokání a naprostému sebezapomínání v boji ve viditelné a „obyčejné“ církvi, ale přivádí jej ke svobo -
dě považovat vše za relativní kromě živého Pána.

Víno, dar nebe a země – Karel  Sládek
Víno je dar nebe i země – povznáší nás, prospívá nám i zahání naše chmury. Lidé si cenili vína

odpradávna. Víno patří neodmyslitelně k naší duchovní kultuře. Nenechalo zhasnout svobodnou a tvo-
řivou  kulturu  ani  v  dobách,  kdy  měla  navrch  průměrnost,  totalita  a  různé  formy  nesvobody.
V knížce Karla Sládka se projdeme vinicemi a prostředím, kde vinná réva roste a zraje. Seznámíme se
s prací vinařů i s tím, jak víno vzniká. Při ochutnávce vína budeme uvažovat o lásce, zamilovanosti
nebo kráse života v manželství. Při tom všem narazíme na mnoho inspirací pro náš duševní i duchovní
život.

__________________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   20. 9. 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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