
Svou budoucnost neznáme. Známe ale Toho, kdo
ji zná...

 

Školní rok, který právě začíná, je jedním ze tří roků,
který v období 12 měsíců prožíváme. Pro upřesnění: rok
občanský – od 1. ledna, rok školní – od 1. září a rok litur-
gický  (církevní)  –  od  1.  adventní  neděle.  Reklama by
řekla: „Tři v jednom“. Největší pohyby ve společnosti a
největší nutnost plánování asi přináší rok školní. Mění se
jízdní řády dopravních spojení, mění se organizace času
v rodinách, mění se programy v životě farností, mění se
rytmus a nabídka na úrovni společenského, pracovního,
politického a kulturního života. Mění se následně i naše
biorytmy, to kvůli dřívějšímu vstávání dětí a tudíž i ce-
lých rodin a následně většiny společnosti.

Spolu s těmito změnami je nutno pro příštích 10 mě-
síců rozmyslet a naplánovat rozvrhy, aktivity, akce, kroužky, bohoslužby atd. atd. Není to na člověka
příliš? V takovéto situaci jsme opět možná postaveni před otázky, které nás provázejí celým naším
životem: „Na jak dlouho si mohu plánovat svůj život já? Co mě čeká v nejbližší budoucnosti? Kam se
bude ubírat můj život? Zvládnu stanovené úkoly?“ Takovéto otázky mohou být někdy znepokojující.
Mohou nám ale pomoci. Pomoci hledět nejprve na to, co je opravdu důležité. A až následně plánovat
svou (vždy nejistou) budoucnost.

Svou budoucnost totiž neznáme nikdo. Známe ale Toho, kdo ji dobře zná a zná i nás, zná naše srd-
ce, zná naše touhy, zná naše bolesti i radosti. On ví, jak nejlépe náš život plánovat a organizovat. Není
proto na škodu využít nějaké chvíle k té nejdůležitější pracovní a strategické schůzce. Ke schůzce s
Tím, kterému na nás záleží, s tím, který jde po našich cestách s námi, a který, i když to mnohdy přímo
nevnímáme, k nám promlouvá a nás doprovází... Vždyť „Svítilnou našim nohám je jeho slovo a svět -
lem na naší stezce“ (srov. Žl 119,105).

Přejme si dobrý start do tohoto školního roku a vše dobré na cestě, která má směr a cíl.
Převzato  www.vira.cz

Bohoslužby v měsíci září 2021

So    4. 9. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    5. 9. 2021    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

St     8. 9. 2021 Svátek Narození                 8:00 Matka Boží
Panny Marie 18:30 Matka Boží

So    11. 9. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    12. 9. 2021    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 kaple Štěpnice

So    18. 9. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    19. 9. 2021    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    25. 9. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    26. 9. 2021     7:30 sv. Jakub

 9:00 sv. Jakub
               10:30 Matka Boží

Út     28. 9. 2021 sv. Václava                  8:00 Matka Boží
18:30 Matka Boží

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

Charitní sbírka

V sobotu  11. 9. 2021 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka  šatstva  a  pod.   v  prostorách bývalého  Školním statku  v Telči.
Změna je u přístupové cesty kvůli rekonstrukci ul. Jihlavské.   Vstup do
areálu  Panského dvora (dříve školního statku) je z ul. Na Sádkách mezi
benzinovou pumpou a Městským úřadem, dále po polní cestě. Vstup do
areálu bude označen logem Charity.

Darované věci prosíme ukládejte do papírových krabic nebo pytlů
pro snažnější manipulaci při skladování a dopravě. 

Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552 
Děkujeme.

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

Výtěžek finanční sbírky na pomoc Hodonínsku a Břeclavsku
340 668 469,- Kč
Děkujeme ♥

          (aktuální k 24.8.2021)

                                     Farní věstník 
                                                                                             ZÁŘÍ 2021

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                    
              ročník XXIX,  číslo 7                               
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Charita předala rodinám po tornádu další peníze ze sbírky
Pátá vlna finanční pomoci už dorazila k lidem, kteří přišli o domov při tornádu na Hodonínsku a

Břeclavsku. V polovině srpna podepsala Diecézní charita Brno s potřebnými další darovací smlouvy,
kterých je nyní dohromady 1 340. Celkem již lidem vyplatila podporu za 200 090 000 korun. Diecézní
charita Brno i nadále pomáhá lidem na jižní Moravě a plánuje předání dalších finančních prostředků
(aktuální k 24.8.2021)

Drazí  farníci,  dovolte,  abych  se  Vám krátce
představil. 

Narodil jsem se 5. září 1992 a do vstupu do
semináře  jsem  žil  s rodiči  a  mladší  sestrou  v
Blansku Po páté třídě základní školy jsem v roce
2004 přestoupil na blanenské osmileté gymnázi-
um. Když se přiblížila maturita, začal jsem pře-
mýšlet, kam bych měl pokračovat. Myšlenky na
duchovní povolání se i v předchozím životě ob-
jevovaly,  ale  nebral  jsem  je  nijak  vážně.  Ani
v maturitním ročníku jsem nebyl úplně rozhodnu-
tý.  Proto  jsem  se  poradil  s některými  kněžími.
Blanenský farář P. Jiří Kaňa mi řekl, že v těchto
záležitostech není kam spěchat a že mám klidně
začít studovat něco jiného, pokud si nejsem jistý.
Přihlásil jsem se tedy na Fakultu sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem poté rok
studoval psychologii a politologii. Během tohoto
roku jsem se rozhodl, že si přihlášku do kněžské-
ho semináře podám. Brněnský otec biskup mě do
semináře přijal a po třech letech formace v olo-
mouckém semináři mi nabídl možnost svá studia
dokončit v Římě. A tak jsem se v roce 2016 pře-

stěhoval do Papežské koleje Nepomucenum a začal studovat na Lateránské univerzitě. Svoje studia
jsem zdárně dokončil a 22. června 2019 jsem byl v Brně vysvěcen na jáhna. První farností se tak pro
mě na rok stalo Znojmo. Po tomto roce jsem byl 20. 6. 2020 v Brně vysvěcen na kněze a na první kap-

lanské místo jsem byl poslán do Hodonína, kde jsem sloužil až do konce července 2021, kdy mě otec
biskup poslal  získat další zkušenosti  sem k vám do Telče. Těším se na setkávání s Vámi a na po-
znávání dalšího krásného koutu naší diecéze!

P. Martin Mokrý, kaplan

V Kalifornii zemřel biskup Petr Esterka

V úterý  10.  srpna  2021  odpoledne  zemřel  v  Ka-
lifornii Mons. ThDr. Petr Esterka, emeritní pomocný bis-
kup brněnský a titulární biskup čefalenský. Po posledním
rozloučení v pátek 20. srpna 2021 ve společenství čes-
kých krajanů v USA, o které řadu let jako kněz a později
jako biskup pečoval v rámci České katolické misie, bude
jeho tělo převezeno do České republiky. Po zádušní mši v
Brně na Petrově a v jeho rodišti  Dolních Bojanovicích
zde bude pochován na místním hřbitově.

Mons.  ThDr.  Petr  Esterka se  narodil  14.  listopadu
1935  v  Dolních  Bojanovicích  (okr.  Hodonín).  Pro  ná-
božensko-politické  přesvědčení  byl  už  jako  student
perzekuován a po mnoha obtížích maturoval  až v roce
1956 na jedenáctiletce v Hodoníně. Dne 15. června 1957
emigroval  do  Rakouska  a  tři  měsíce  pobýval  v
uprchlickém táboře v Glassenbachu u Salcburku.

V září 1957 byl přijat do Papežské koleje Nepomu-
cenum v Římě a po studiu filozofie a teologie na Laterán-

ské univerzitě byl 9. 3. 1963 v bazilice sv. Jana v Lateráně kardinálem Tragliou vysvěcen na kněze. Po
získání licenciátu teologie v červnu 1963 byl poslán mezi krajany do arcidiecéze San Antonio v Texa -
su.

V roce 1966 se vrátil do Říma, kde se začal připravovat k doktorské práci na téma „The Unionis-
tic Congresses at Velehrad“, kterou o rok později obhájil. Po návratu do USA v létě 1967 zahájil své
akademické působení v koleji svaté Kateřiny v Saint Paul v Minnesotě, kde byl roku 1980 jmenován
řádným profesorem. Po celou dobu vypomáhal v duchovní správě řady farností.

Současně v letech 1974 – 1995 působil v americkém letectvu jako vojenský kaplan v záloze. V
roce 1978 se začal Petr Esterka intenzivněji věnovat práci mezi českými katolíky v USA a Kanadě. V
roce 1986 byl biskupem Jaroslavem Škarvadou, který působil v Římě a pečoval o naše krajany v za -
hraničí, jmenován jeho biskupským vikářem pro USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení rozšíři-
lo i na Austrálii. Roku 1987 mu byl udělen titul monsignor a roku 1992 byl jmenován čestným prelá-
tem.

Dne 5. července 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. Petra Esterku pomocným biskupem brněn-
ským a titulárním biskupem čefalenským a pověřil ho duchovní péčí o české katolíky v cizině.

V roce 2013 získal cenu Gratias agit za pomoc při šíření dobrého jména České republiky v za-
hraničí.

V roce 2010 biskup Petr Esterka abdikoval a 9. prosince 2013 papež František jeho rezignaci při-
jal.

Mons. ThDr. Petr Esterka zemřel 10. srpna 2021 v Kalifornii (USA).
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Pozvánka na farní zájezd
 

Ř.k. farnost Telč pořádá farní zájezd v sobotu 2. října 2021. 
Hlavní cíl zájezdu je obec ČÍHOŠŤ - v roce 1949 číhošťský zázrak, zde působil P. Josef

Toufar, kterého komunistický režim umučil 25. 2. 1950. Dále navštívíme  kostel sv. Víta v Zahrádce
u Ledče nad Sázavou, kde P. Toufar také působil. Dalším místem zájezdu je  Kutná Hora. 

Bližší informace a přihlášky u manželů Hustákových na telefonech 
605 475 082 a 732 385 146.



Biskup Cikrle:  Aby byla diecéze živým organismem 

Dne 20. srpna 2021 oslavil brněnský diecézní biskup Vojtěch
Cikrle 75. narozeniny. Jaký měl a má ve své biskupské službě cíl?
"Cíl mám stále jediný - aby diecéze byla živým organismem. Všich-
ni jsme stále na cestě, ale protože cíl není statický, není možné dívat
se na "tachometr" a říkat si, jak pěkně nám to jde. Diecéze je mnoho
lidí a cesta je pro každého jedinečná." 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle je třináctým sídelním biskupem na brněnském biskupském stolci,
který zůstal po smrti pana biskupa Mons. Karla Skoupého 18 let neobsazen. Dnes již svatý papež Jan
Pavel II. jmenoval Mons. Vojtěcha Cikrleho brněnským biskupem dne 14. února 1990, biskupské svě-
cení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990. 

V roce 2020 oslavil biskup Vojtěch Cikrle 30. výročí své biskupské služby a stal se tak nejdéle
působícím brněnským sídelním biskupem v historii diecéze od jejího založení v roce 1777. Na druhém
místě je šestý brněnský biskup Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche, který vedl diecézi dvacet osm let:
1842-1870.
V letech 1990 až 2021 vysvětil biskup Cikrle celkem 249 kněží, z toho v roce 2012 čtyřtisícího kněze
brněnské diecéze od jejího založení. Je hlavním světitelem brněnských pomocných biskupů Mons. Pet-
ra Esterky a Mons. Pavla Konzbula a spolusvětitelem dalších sedmi biskupů, např. současného vídeň-
ského  arcibiskupa  Christopha  kardinála  Schönborna  nebo  olomouckého  arcibiskupa  Mons.  Jana
Graubnera.  
K 1. 7. 1999 provedl reorganizaci uspořádání diecéze - byly zrušeny vikariáty a místo 37 děkanství
jich bylo zřízeno 20, což stále trvá. V letech 200 až 2020 založil 4 nové farnosti, z toho tři v Brně (Ža-
bovřesky -2000, Lesná -2005, Nová Líšeň -2021). 

V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně Svatého otce Benedikta XVI., prvního papeže, který
navštívil brněnskou diecézi. V Brně zahájil tři kanonizační řízení (boromejky Vojtěchy Hasmandové,
babických mučedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly a těšitelky Rosy Vůjtěchové). Ke schválení
Českou biskupskou konferenci letos doporučil také žádost jezuitů k zahájení kanonizačního řízení P.
Martina Středy. 

V roce 1990 zahájil činnost obnoveného Biskupského gymnázia v Brně, k němuž v roce 2014 při-
byla ještě mateřská škola), o rok později i Církevního domova mládeže Petrinum na ulici Veveří. Zalo-
žil Katolické gymnázium Třebíč, základní a střední odbornou školu v Jihlavě, Křesťanskou pedago-
gicko-psychologickou poradnu v Brně a podpořil vznik dalších církevních škol jiných subjektů. Zalo-
žil Knihovnu Biskupství brněnského, Diecézní archiv, Diecézní muzeum, Centrum pro rodinu a soci-
ální péči a řadu dalších center (mládeže, pastorační.) 

V roce 1990 obnovil  činnost  Charity založením Diecézní  charity Brno,  podporoval  obnovení
činnosti  řádů a kongregací,  do brněnské diecéze pozval  také nové komunity zasvěceného života.  
V roce 2012 zavedl v Brně stálou zpovědní službu. Vysvětil nebo požehnal přes padesát novostaveb
kostelů a kaplí, nový klášter sester klarisek a několik nových duchovních center. Od konce devadesá-
tých let se Vojtěch Cikrle aktivně věnuje tiskovému apoštolátu a vydal dvě desítky titulů. 

Při České biskupské konferenci je předsedou Komise pro kněžstvo a členem Liturgické komise
ČBK.  
Jeho biskupské heslo Non ego, sed tu, česky "Ne já, ale Ty" je zkratkou ozvěny slov Panny Marie i
Ježíše Krista, je to vyjádření touhy odevzdat svůj život do Božích rukou. 

Martina Jandlová

        Zprávy z jednoty Orla

Boscorun proběhl západní Čechy

Štafetový běžecký závod Boscorun už po šesté
uspořádali Salesiáni z Brna. Letošní etapa měla opět

Orelské zástupce z Telče. Nastoupili za tým Highland runners společně s dalšími běžci posbíranými z
různých koutů Vysočiny. 

Trať  začínala  jako  obvykle  v  místě,  kde  skončil  loňský  ročník,  v  Živém  domě  v  Teplicích
(www.zivydum.cz). Na start se v pátek 20. srpna postavilo 5 týmů z Českých Budějovic, Brna, Prahy a
zmíněné Vysočiny. Po nezbytném vysvětlení pravidel, dopřesnění cesty a požehnání od P. Petra Kala-
se, chvíli po 17 hodině, vyrazilo prvních 5 běžců se štafetovým praporkem v ruce a v nečekaně ostrém
tempu směrem na Plzeň.

Přes České středohoří kolem hory Milešovky, jsme doběhli už za noci k checkpointu na náměstí v
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Lounech. Zde jsme již byli ale na pátém místě, naštěstí stále v kontaktu se čtvrtým týmem Adam to už
doběhne poskládaného z běžců kolem Brna. Navíc hustá mlha v noci také nebyla lehký soupeř. Svítat
naděje pro nás začala nad ránem, kousek za Rakovníkem, kdy se nám podařilo čtvrtý tým předběh -
nout. Zdálo se, že jim docházejí síly, vypracovali jsme si náskok asi čtvrt hodiny. Pak ale nepříjemně
chyboval náš nejlepší běžec David, chybně odbočil, a místo plánovaných 5 km uběhl asi 13 km. Obra-
tem jsme se dostali do patnáctiminutové ztráty my.

Do cíle zbývalo asi 60 km a my upnuli všechny síly na to, abychom svou chybu napravili. Soupeř
motivovaný nečekanou změnou v pořadí nám ale nechtěl nechat nic zadarmo. Neskutečný závod o
čtvrté místo měl trvat až téměř do posledních metrů. Ještě 10km před cílem při brodění přes Berounku
pod Dolanským mostem jsme měli ztrátu asi 5 minut. Výběh na rozhlednu na kopci Chlum u Plzně,
ale rozhodl. Kluci z týmu Adam to už doběhne naše tempo neudrželi a do cíle doběhli společně 4 mi-
nuty po nás. 

Byl to náročný, ale krásný závod. Trať o délce 176 km z Teplic do Plzně jsme zvládli za 18 hodin
a 41 minut. Za vítěznými „4ák běží“ z Českých Budějovic jsme zaostali o 2 hodiny a 28 minut. A příští
rok nás čeká etapa z Plzně právě do Českých Budějovic, tak snad se tam zase ve zdraví sejdeme na od-
vetě.

Raptorcup po jedenácté
Ani po jedenácté nebudou telčští sportovní fanoušci ochuzeni, první zářijová sobota bude patřit

florbalovému turnaji Raptorcup. Letos již v bojích o putovní pohár budou chybět legendární jihlav-
ské Staré pušky, ale o zajímavé zápasy určitě nepřijdete. Čekají vás nejen týmy domácí a z blízkého
okolí, ale i hosté z Prahy, Brna či z Holic v Čechách. Přijďte se podívat v sobotu 4. září a podpořit 3
domácí mužstva. Celý den bude nabitý napínavými florbalovými zápasy, čtvrtfinále jako vždy začíná
kolem 14 hodiny.  Podrobnosti a časový rozpis zápasů najdete na  http://www.raptorcup.cz. Vstupné
zdarma, občerstvení jako vždy zajištěno. 

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

podporuje fyzickou zdatnost? Ale nemusíte z nich mít sportovní profesionály? V novém školním roce
Orel ve spolupráci s DDM Telč opět otevírá kroužky nesoutěžního florbalu pro holky i kluky ve 4
věkových kategoriích:

Přípravka 2016 – 2014
Elévové 2013 – 2011
Trénink bude probíhat jako obvykle v malé tělocvičně za gymnáziem každé pondělí od 17:00. 
Mladší žáci, žákyně 2010 – 2008
Starší žáci, žákyně 2007 – 2005
Starší mají trénink v hale Sokola každý čtvrtek od 18:00. 
Zveme vás na první schůzku ve čtvrtek 16. září, bude společná pro všechny kategorie.
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.

    
  Knižní tipy do Vaší knihovny

Vyznání – Svatý Augustin
„Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová. Pozdě

jsem si tě zamiloval.“ sv. Augustin „Mezi mysliteli starověku je Augustin
jediný,  kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka,“ prohlásil

španělský filosof Ortega y Gasset. Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Ná-
sledování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. V čem spočívá nadčasová popula-
rita tohoto díla? Hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí o lidské křehkosti i o palčivém hle-
dání  a  nacházení  toho  nejpodstatnějšího  v  životě  člověka.  
Karmelitánské nakladatelství vydává zbrusu nový a kvalitní překlad Vyznání pro čtenáře 21. století.
Doplněný je odborným úvodem, vysvětlivkami a rejstříky.

Svatý Augustin - Aurelius Augustinus (354–430) patří mezi největší myslitele křesťanského Zápa-
du.  Narodil  se  v severoafrickém Thagaste,  byl  učitelem rétoriky v Kartágu,  Římě a  Miláně.  Jeho
duchovní hledání vyvrcholilo v roce 387 obrácením ke Kristu a křtem z rukou milánského biskupa
Ambrože. Augustinovo rozsáhlé dílo ovlivňuje křesťanskou teologii, duchovní život i kulturu až do
současnost.

Svatá Ludmila – Oldřich Selucký
„Ludmila ví, že Bůh je jako slunce: svým světlem a teplem zalévá všechny lidi bez rozdílu. Malé i

velké, bohaté i chudé, dobré i zlé. Takoví mají být křesťané, tak se chová Ludmila. Neptá se, kdo je
dobrý a kdo zlý. Hladovému dává najíst, nemocného navštíví a přinese mu lék. Do celé země září
dobrota křesťanky Ludmily. Všude jde řeč o vzácné kněžně ...“

První čtení o svaté Ludmile pro školáky, předškoláky, jejich rodiče i prarodiče, s radostí napsal a
namaloval Oldřich Selucký.

 Oldřich Selucký (nar. 1955) vystudoval v Praze Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Kar-
lovy,  v  Rakousku a  ve  Francii  studoval  klasické  jazyky,  filozofii  a  teologii.  V letech 1990–1993
přednášel na Pedagogické fakultě UK filozofii a etiku. Napsal scénáře k televizním a rozhlasovým
dokumentům a k několika dětským animovaným filmům. V Karmelitánském nakladatelství mu vyšla
kniha pro děti Pavel, dobrodruh víry (2004), za kterou získal Cenu amerických vydavatelů křesťanské
literatury.  Do doby cyrilometodějské mise jsou zasazeny dobrodružné příběhy Strážce ohně (KNA
2012) a Vojmírova cesta (KNA 2013), obrácení svatého Františka zachytil románem Vzpoura v Assisi
(KNA 2014). Kniha Bitva na řece Pádu (Portál 2015) získala nominaci na prestižní ocenění za literatu-
ru pro mládež Zlatá stuha.

Maxmilián Kolbe – Jean Francois Vivier.Denoel
Otec Maxmilián Maria Kolbe je známý tím, že v létě 1941 v koncentračním táboře v Osvětimi na-

bídl svůj život za otce několika dětí a po dvou týdnech zemřel v bunkru hladu. Už méně se ví, že i jeho
předchozí život byl v mnoha ohledech hrdinský a výjimečný. V nelehké době vybudoval s bratřími v
Polsku rozsáhlý tiskový apoštolát. Krátce před 2. světovou válkou dokonce odjel na Dálný východ,
aby založil misii v Japonsku. Na začátku války s velkým rizikem ukrýval v klášteře mnoho židovských
uprchlíků. Velice ctil Pannu Marii; pod jejím vedením založil Rytířstvo Neposkvrněné - její duchovní
armádu, která dodnes působí po celém světě.

Mše svatá pro nejmenší
Obsahuje omalovánky, bludiště, spojovačky,  puzzle, samolepky, vybarvování a spousta dalších

her, 20 zábavných úkolů pro děti od 3 do 6 let.

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   19. 9. 2021
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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