
Proč a jak se modlit za zemřelé

Občas ještě dnes někde zaslechnu. “Vy
věřící to máte dobré, něco špatného uděláte pak
jdete ke zpovědi a vše je zase v pořádku.”
Ovšem ve skutečnosti je to vše trochu
složitější.

Odměnou hříchu je smrt a tak ten kdo žije
v těžkém hříchu je vlastně taková chodící
mrtvola. Když se řádně vyzpovídá a dostane
rozhřešení povstává znovu se smrti k životu.
Vše ovšem tak docela v pořádku není, zůstává
mu ještě stále trest za spáchaný hřích, nebo
chcete-li dluh způsobený hříchem. Samozřejmě
že má možnost škodu spáchanou svým zlým

skutkem “hříchem”, nahradit skutkem dobrým. Pokud to ovšem za svého života nestihne doplňuje
duše zemřelého tento dluh ve stavu který nazýváme očistec.

Z moci dané církvi samotným Bohem máme možnost těmto duším našich zemřelých pomoci.
Při vykonání předepsaných skutků za daných podmínek je možno dokonce zprostředkovat odpuštění
všech zbývajících trestů pro duši konkrétní zemřelé osoby.

Mimořádnou příležitost k tomu máme v době od 1. do 8. listopadu prostřednictvím modlitby za
duše v očistci, od 3. do 8. spojené s návštěvou hřbitova. Podmínkami pro získání “bonusu” úplného
odpuštění trestů za spáchané hříchy pro danou duši v očistci je kromě výše zmíněné modlitby:

1. přistoupit v dohledné době (zhruba týden před či po) ke svátosti smíření
2. přistoupit ke sv. přijímání
3. pomodlit se na úmysl svatého otce
Tato mimořádná možnost pomoci našim drahým zemřelým platí pro všechny katolíky kteří žijí

v plném společenství s církví a nemají zalíbení v žádném hříchu. Kdo můžete, využijte této
příležitosti.

o. Josef Maincl
Bohoslužby v listopadu 2011

Út 1. 11. 2011   8:00 Matka Boží
Všech svatých 18:00 sv. Anna
St 2. 11. 2011   8:00 Matka Boží
“Dušičky” 18:00 sv. Anna

So 5. 11. 2011 17:00 Jména Ježíš
Ne 6. 11. 2011    7:30 Jména Ježíš

  9:00 sv. Jakub
10:30 Vanov - sv. Karel

So 12. 11. 2011 17:00 Jména Ježíš
Ne 13. 11. 2011    7:30 Jména Ježíš

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 19. 11. 2011 17:00 Jména Ježíš
Ne 20. 11. 2011    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 sv. Jakub  
10:30 Matka Boží

So 26. 11. 2011 17:00 Jména Ježíš
Ne 27. 11. 2011    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 sv. Jakub  
10:30 Matka Boží

Biřmování
Po pěti letech se v naší farnosti opět udělovala svátost biřmování. Celý rok probíhala příprava

zájemců o udělení svátosti. Vlastní biřmování se konalo v neděli 23. 10. 2011 ve farním kostele.
Svátost biřmování uděloval Mons. Mgr. Karel Orlita JU.D. soudní vikář Diecézního církevního
soudu. Svátost přijalo celkem 47 farníků z farností Telč, Radkov, Mrákotín a Urbanov. Slavnosti se
účastnil také bývalý pan děkan ThLic. Josef Chyba , který biřmovance připravoval na přijetí svátosti.

Fota z udílení svátosti jsou ke zhlédnutí na www.farnost-telc.cz.

Vezmi a čti
30. neděle v mezidobí – cyklus A
 
Ex 22,20-26; 1 Sol 1,5c-10; Mt 22,34-40
 
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje,

shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do
úzkých a zeptal se: “Mistře, které přikázání je v Zákoně
největší?” Odpověděl mu: “ ‚Miluj Pána, svého Boha, celým

svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je podob-
né: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.”

Židé byli povinni zachovávat 613 ustanovení Zákona. V této změti příkazů a pravidel Pán jasně
vyzdvihuje to podstatné: lásku k Bohu a k bližnímu. Pokud spočívá na lásce k Bohu a bližnímu celý
Zákon a Proroci, do jaké míry spočívá na lásce i můj život: moje práce, moje rodina, můj volný
čas...? I farizej věděl, že je jeden z nejdůležitějších příkazů milovat bližního. Ale nebylo mu jasné,
kdo je jeho bližní (Lk 10,21). Křesťan si tuto otázku neklade. Těžko by mohl dokázat, že někdo jeho
bližní není. Proto je základní vlastnost křesťanské lásky její všeobecnost, tak jak je i církev všeobec-
ná, katolická.

Farní věstník  
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Nelze oddělit přikázání blíženské lásky od přikázání lásky k Bohu. Druhé přikázání neexistuje
samostatně a odděleně od prvého. Většího přikázání nad tato dvě není. Pán Ježíš dělá ze dvou přiká-
zání jedno. Lidské srdce bylo stvořeno tak, že nemůže existovat bez druhého člověka. Člověk dostává
život od člověka a bez něho nemůže být.

Většina našeho lidského počínání se zakládá na hledání blíženské lásky. Uznej, že potřebuješ
člověka a že druzí potřebují tebe. Existuje tu těsná závislost mezi dobrem mým, které plyne z lásky
druhých a dobrem druhých, které plyne z mé lásky k nim. Miluj svého bližního – to znamená věnuj
mu svou důvěru, svěř mu svůj život. Zároveň žij tak, aby se tvůj bližní mohl svěřit tobě. Žij tak, abys
byl hoden jeho důvěry.

Miluj svého bližního. Zastavme se u slova bližní. Už samo slovo bližní nám ukazuje smysl
druhého přikázání. Tvůj bližní není někdo cizí, tobě vzdálený. Druhý člověk je bližním, znamená to,
že je tvůj, patří ti. Tvůj bližní je ti blízký. Je tvůj, ale ne na základě uskutečněné volby. Je tvůj,
protože ti byl dán jako dar.

Miluj svého bližního – tzn. uznej, že ti tvoji bližní dávají život a že ty máš dávat svůj život jim.
Při tomto rozjímání vstupme do celé historie našich vztahů k bližním. Vyvolejme si v paměti všechny
lidi od dětství až po dnešek, kteří
v našem životě zaujímali důležité místo; lidi, kteří nějakým způsobem ovlivnili náš život, zanechali v
něm hlubší stopu. Můžeme si na list papíru napsat jejich jména. Povšimněme si skutečnosti, že lidé,
kteří vstoupili do našeho života, pro nás byli darem. Setkali jsme se s nimi, protože nám byli dáni.
Pohleďme, jakou roli odehráli jednotliví lidé
v našem životě. Co jsme od nich očekávali? Všimněme si těch, vůči nimž se v nás spontánně
probouzí pocit vděčnosti. Jaké naše nejhlubší touhy a potřeby naplňovali tito lidé? Všimněme si
jejich lásky, péče, přijetí, obětavosti. Vyjádřili jsme jim svou vděčnost? Při tomto rozjímání za ně
Bohu poděkujme. Uznejme, že pro nás byli velkým darem.

Ale všimněme si i lidí, vůči nimž se v nás spontánně budí smutek, rozhořčení nebo dokonce
hněv. Čím nás zranili? Co nás ještě bolí? Hovořili jsme s nimi někdy na téma našeho zranění?
Započal v nás proces uzdravení a smíření
s nimi? Co bychom chtěli nyní říci Pánu o těchto obtížných vztazích?

Dále se snažme povšimnout si lidí, pro něž jsme byli nebo stále ještě jsme důležití. Vyvolejme
si je v paměti. Můžeme si vypsat jejich jména. Všimněme si, že jsme pro tyto lidi byli darem. Prostě
se s námi setkali. Co od nás očekávali nebo i nadále očekávají? Splňovali jsme nebo splňujeme jejich
očekávání? Všimněme si osob, které jsme nějakým způsobem zklamali. Vyvolejme si v paměti jejich
zklamání a bolest. Co bychom dnes těmto lidem chtěli říci?

Pokusme se vstoupit do velkého díkůčinění Bohu za všechny naše bližní, kteří nás v našem
životě doprovázeli. Pokládejme je za dar.

Józef Augustin – Kde jsi, Adame?

Boromejky a svatý Karel Boromejský

Nebudeš-li mít na zřeteli nic jiného než Boží čest, tvé milosrdné skutky budou vyzařovat
zvláštní jas a světlo a přivedou mnohé k poznání Boha, říká sv. biskup Karel Boromejský, jehož
památku slaví církev 4. 11. Více o světci a o jeho kongregaci se dozvíte v tomto zamyšlení od sester
boromejek. 

Svatý Karel byl zcela oddaný Bohu a církvi. V jeho době se o něm říkalo, že není zbožnějšího
ctitele Nejsvětější svátosti. Jeho kajícnost a osobní askeze dávaly tušit něco z "bláznovství kříže",
jímž se získávají hodnoty přesahující tento svět. Jako kardinál sloužil milánské církevní provincii 18

let. Po celou tu dobu cestoval rozsáhlou diecézí
(800 farností), burcoval svou diecézi z
duchovní ospalosti a pozvedal v ní náboženský
život.

Italům se tehdy říkalo karnevalový národ,
venkov byl zcela zanedbán. Sv. Karel velmi
dbal na vzdělávání kněží. S jeho jménem je
spjat Tridentský koncil a následná reforma
církve – vzestup kázně i morální úrovně.  Jeho
pastýřská péče vyvrcholila ve světeckou a
heroickou, a to při morové epidemii, která
vznikla r. 1576 v Miláně. Představitelé města
utíkali před morem; on zůstal a sám se osobně
staral o nejchudší a nejubožejší. Dal jim nejen
svůj majetek, ale i své zdraví. Umírá r. 1584
zcela vyčerpán, ale připraven setkat se s Pánem.
Hned po jeho smrti jej lidé začali uctívat jako
světce. K jeho hrobu přicházelo mnoho lidí s
prosbami, které byly vyslyšeny.  Již 1. listo-
padu 1610 byl svatořečen.

Svatého Karla Boromejského nám
darovala sama Boží Prozřetelnost. První sestry
naší Kongregace nám zanechaly Svatou Rodinu
jako vzor společenství; je základním prvkem
našeho řeholního života. Několik dívek a vdov
začalo navštěvovat nemocné postižené morem

po domech, sloužit jim a starat se o všechny jejich potřeby včetně zprostředkování svátostí. Nemohly
se vracet do svých rodin, neboť zde bylo nebezpečí nákazy; začaly žít ve společenství ve francouz-
ském městě Nancy. 

V roce 1652 přijaly sestry název Služebnice Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Emanuel
Chauvenel vyplnil poslední vůli svého syna Josefa, který zemřel jako oběť blíženské lásky při ošetřo-
vání postižených morem. Daroval sestrám dům, který se nazýval Svatý Karel, protože socha tohoto
velmi uctívaného světce stála uprostřed dvora. Bylo to 40 let po jeho svatořečení. Byl tedy moderním
svatým. Sami lidé začali nazývat Služebnice Svaté Rodiny "Milosrdnými sestrami svatého Karla".
Tak vyšel vlastní název naší Kongregace z lidu.

Svatý Karel se stal brzy pro naše první sestry znamením, kterému přes staletí dobře rozumíme:
znamením milosrdenství, obětavé lásky, hrdinného nasazení sebe sama ve službě chudým a nemoc-
ným. Sestry jej přijaly nejen do názvu společenství, ale i jako svého patrona, přímluvce a pomocníka,
aby je vedl svým příkladem svatého života a pomáhal jim svou přímluvou u Božího trůnu. Jeho
pokora, chudoba, síla milosrdné lásky, velkodušnost, statečnost, sebekázeň, kajícnost a oddanost
církvi jsou podstatnými rysy naší řeholní spirituality a my, boromejky, jimi chceme svědčit o Ježíši
Kristu i v dnešní době.   

Sestry se zavazují, vedle řeholních slibů čistoty, chudoby a poslušnosti, ještě k slibu milosrden-
ství. To znamená, že budou po celý život následovat Milosrdného Krista, žít z Božího milosrdenství a
prokazovat ho, usilovat o vytrvalost v modlitbě a sloužit chudým, nemocným a všem potřebným
podle vlastních Konstitucí. Konstituce Kongregace boromejek mají jako základ řeholi sv. Augustina
a sv. Františka Saleského.

Sedm generalátů boromejek tvoří Federaci, neboť mají stejný původ, charisma a spiritualitu. V
každé zemi je vlastní generalát – autonomní vedení po stránce personální, organizační, ekonomické.
V poslední době bylo v rámci Federace vytvořeno Federační Ratio, tedy osnovy výchovy a formace.
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V současné době je v Čechách 164 boromejek, z toho 70 sester nad 70 let. Jejich působišti jsou:
Praha – u nemocnice Pod Petřínem, kterou zřizuje Kongregace jako církevní nemocnici. Jsou to tři
komunity, tzv. Nazaret, Křížovka, Notburga-Mateřinec. Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Ře-
pích zřizuje Kongregace jako účelové zařízení církve sloužící pro věkem pokročilé občany převážně
z Prahy, LDN a sociální pobyty s denním stacionářem. V tomto domě je také umístěno Oddělení
výkonu trestu pro 64 odsouzených žen – pobočka Vazební věznice Praha Ruzyně. Odsouzené ženy
pracují v Domově sv. Karla. 

V Prachaticích se nachází rodný dům sv. Jana Nepomuka Neumanna, kde je nyní i Hospic sv.
Jana Nepomuka Neumanna, zřizovaný občanským sdružením; v hospici slouží umírajícím několik
sester. V Moravských Budějovicích najdeme Dům sv. Antonína jako Domov pro seniory a tělesně
postižené, v Ostravě-Pustkovci sestry pracují v mobilním hospici, který zřizuje ostravská Charita, a
také v pastoraci. Město Albrechtice má Charitní domov pro nemocné a věkem pokročilé sestry, kde
slouží mladší starším sestrám, v Místku je formační komunita. Jednu komunitu českých sester
najdeme také v Římě; sestry slouží v Koleji Nepomucenum.

www.boromejky.cz

Duchovní skladby "Symphonic artrock" projektu Harmonia laudes vychází na CD s
názvem SONGS FOR GOD (Norwell, Morricone, Snell)

 
Album bylo natočeno dne 14. května 2011 v Centru kultury, sportu a zájmových činností v

Osové Bítýšce a ve studiu CH-RECORDS. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Musica animata,
chrámové sbory Santini Telč a Serafín Třebíč za doprovodu orchestru Musica animata a části rocko-
vých kapel Archa a YETTIrock. Skladby byly prováděny na mnoha koncertech v letech 2009 - 2011.
Více informací na www.animata.cz.

 Cena CD Harmonia laudes SONGS FOR GOD je 150 Kč vč. DPH. Koupí CD pomůžete pokrýt
náklady na vydání alba a přípravu nového muzikálu SAMSON A DALILA, pro jehož realizaci
soubor stále hledá ochotné sponzory. Album můžete koupit v Třebíči a Telči nebo Vám jej zašleme
poštou. Při hromadných objednávkách (např. pro farnost) výrazné slevy.

 V Telči mužete CD koupit v kanceláři firmy
KK makler s.r.o.
Křížova 171, 588 56 Telč
Jana Křížková, tel. 776 278 508
jkmakler@seznam.cz
www.kkmakler.cz
Po, St:  8.00-11.15,  12.15-18.00
Út, Čt:  8.00-11.15,  12.15-16.00

Klikněte si na http://laudes.animata.cz  a poslechněte si ukázky z našeho nově natočeného CD  
HARMONA LAUDES         

Mozartovo Requiem v sedmi městech.

Měsíc listopad je již tradičně věnován vzpomínkám na všechny zemřelé. Je to ale také čas
přemýšlení o svém vlastním životě, jeho smyslu, hodnotě a konečném určení. Proti dnes velmi rozší-
řenému modernímu mýtu o krutosti smrti, nesmyslnosti utrpení a těžkém odchodu z tohoto dočasného
života stojí zpráva radosti a naděje, založená nejen na konkrétních faktech racionálního uvažování,
ale také na svědectví mnohých pozůstalých, kteří doprovázení svých blízkých prožívají jako slavnost,
kdy se jejich milovaní s důvěrou odevzdávají do všeobjímající Boží lásky a milosrdenství.

Toto téma se rozhodla uchopit a převést do hudební podoby Mozartova Requiem bezmála
stovka mladých hudebníků z Třebíče, Telče, Náměště nad Oslavou a mnohých dalších míst. Výsled-
kem jejich důkladné a dlouhodobé přípravy bude celkem sedm koncertů, které zazní v šesti městech
Vysočiny a derniéra pak v Brně.

Svoje síly spojily pěvecké sbory Santini z Telče, chrámový soubor JA.S z Náměště nad
Oslavou, pěvecký sbor Notissima z Katolického gymnázia v Třebíči a třebíčský pěvecký sbor Corus-
cante, které dohromady utvořily kompaktní šedesátičlenný smíšený pěvecký sbor.

Orchestr Cordial spolu s Cordial string quartet tvoří třicet hudebníků nejen z kraje Vysočina, ale
také ze vzdálenějších míst. Blok nadšených muzikantů pak uzavírají skvělí sólisté, sbormistr a
dirigent.

Záštitu nad celým projektem převzala občanská sdružení Cordial musica z Náměště nad
Oslavou a Průvan z Telče. Organizační, technickou a hudební pomoc poskytuje o. s. Musica animata
z Třebíče. Veškeré informace o tomto projektu najdete na stránkách www.santinitelc.cz.

Vstup na všechny koncerty je dobrovolný. Hudebníci, kteří mnohé náklady hradí ze svých vlast-
ních zdrojů, však doufají ve vyrovnaný rozpočet. To je možné pouze za přispění posluchačů a
sponzorů.

Dovolte mi, abych vás tímto pozval ke sdílení úchvatné Mozartovy hudby spolu se všemi, kteří
ji pro vás připravili.

Mozartovo REQUIEM (KV 626) a další skladby zazní v těchto termínech:
Sobota 5. listopadu v 19 hod. v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou
Neděle 6. listopadu v 15 hod. v kostele sv. Václava v Křižanově
Neděle 6. listopadu v 19 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou

Neděle 13. listopadu v 15 hod. v kostele Jména Ježíš v Telči

Neděle 13. listopadu v 19 hod. v bazilice sv. Prokopa v Třebíči
Sobota 26. listopadu v 15 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Troubsku
Sobota 26. listopadu v 19 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Brně (“U Jezuitů”)

Ing. Karel Tomek, dirigent

Růženec za svět

Milión růženců se po dobu dvou set dní rozhodli modlit věřící na Filipínách. Chtějí se tak
přimlouvat za svět. "Modlitební kampaň" má začít letos v říjnu a má trvat až do května příštího roku.
Filipínci se budou každý den modlit za jednu konkrétní zemi. "Chceme těmito společnými modlit-
bami vyprošovat pokoj a mír celému světu," říká biskup Nereo Odchimar, prezident tamní biskupské
konference. 

K čemu se zavázali věřící na Filipínách?
Každý, kdo příslíbil svou účast na modlitbě růžence za svět, se zavazuje k tomu, že se bude modlit od
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pondělí do soboty každý den jeden růženec za jednu zemi světa. Za 200 dní se takový člověk pomodlí
200 růženců, za každý stát světa jeden. Lidí, kteří se k takovéto modlitbě zavazují má být na Filipí-
nách nejméně jeden milion. Modlitba začíná 10. října (za Angolu) a končí 30. května (za Filipíny). 

Jak můžeme přispět my?
Tak co říkáte, nechcete se také přidat? Tyto stránky vznikly za účelem podpořit modlitbu za

svět i jinde než na Filipínách. Chceme se přidat, ale jsme si vědomi toho, že ne každý má možnost se
zavázat ke každodenní modlitbě růžence. Proto vznikly tyto stránky, na kterých je možno se zaregist-
rovat a pomoci při modlitbě za svět tak, jak mi to má situace umožňuje. 

Více na www.ruzeneczasvet.cz

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění památníku sv. Cyrila a Metoděje v Brně a jeho
realizaci

Termín k podání soutěžních návrhů byl stanoven na 13. 12. 2011 do 15:00 hod.
Doporučujeme uchazečům, kteří mají zájem se zúčastnit soutěže o návrh, aby se zaregistrovali u

kontaktní osoby zadavatele pro soutěžní podklady (Mgr. Mária Krokusová, tel. 533 033 234, e-mail:
stavebni.brno@biskupstvi.cz) z důvodu zajištění veškerých soutěžních podkladů a zasílání případ-
ných doplňujících informací a odpovědí na zásadní dotazy, které mohou ovlivnit zpracování návrhu a
průběh soutěže. 

Soutěžní podmínky, podklady a registrace je omezená od 26. 9. 2011 do 30. 11. 2011.
Zadavatel – Biskupství brněnské ve výtvarné soutěži o návrh s realizací díla nevystupuje jako

veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
z tohoto důvodu není tímto zákonem vázán

Z farní knihovny

Rodiče v akci – autoři Monika a Martin Gajdovi.

Jako rodiče si každý den klademe mnoho otázek o rodičovství, jako
rodinní terapeuti jsme pomáhali stovkám rodičů řešit výchovné problémy.
Prošli jsme spolu dlouhou a tvrdou cestu, dopouštíme se chyb, hledáme
řešení, modlíme se. Chceme se s vámi rozdělit o své postřehy, abyste mohli

předávat svým dětem to, co sami pro sebe považujete za nejdůležitější: svou víru v Boha, lásku k
pravdě a ke svobodě, umění žít šťastný život a schopnost budovat dobré mezilidské vztahy. Autoři
knihy Rodiče v akci v sobě spojují zkušenost křesťanských manželů, rodičů a rodinných terapeutů.
Jejich kniha vysvětluje příčiny některých typických problémů s dětmi a rovněž nabízí návod, co dělat
a čeho se vyvarovat, jak nasměrovat své myšlení, co se snažit v životě rodiny změnit. Rady týkající
se výchovy dětí jsou velice praktické a přesvědčivé, a navíc okořeněné velkou dávkou humoru.

V ringu s Bohem.

Slavný francouzský boxer Tim Guénard (*1958) vypráví o své dramatické cestě za láskou a
odpuštěním. Když mu byly tři roky, opustila ho matka. Otec začal pít a chlapce týral. Pětiletého ho
odvezli do nemocnice a po nějakém čase umístili do pěstounské péče jedné venkovské rodiny. Kvůli
nespravedlivému obvinění byl v dospívání umístěn do polepšovny, kde zažil další šikanu. Velmi

strádal nedostatkem lásky, což v něm vyvolalo nenávist k celému světu. Po čase z ústavu utekl a rok
živořil jako dítě ulice v Paříži, kde zapadl mezi dětské prostituty. Poté ho policie našla a vrátila do
ústavu pro mladistvé delikventy. Až v patnácti letech mu jedna soudkyně dala důvěru a umožnila
jeho propuštění na svobodu. Vyučil se sochařem, zároveň začal intenzivně trénovat box, až se vypra-
coval k titulu mistra Francie. Další přelom v jeho životě znamenalo setkání s komunitou Archa,
založenou Jeanem Vanierem, v níž prožil své obrácení. Postupně objevoval Krista, skutečnou Lásku,
jež ho proměňovala a dala mu sílu vzdát se zakořeněné nenávisti. Dnes žije Tim Guénard s manžel-
kou a dětmi na farmě poblíž Lurd. Kromě práce v hospodářství rád přijímá mladé lidi, kteří jsou v
nesnázích nebo hledají své povolání. Často jezdí přednášet a vyprávět o svém životě. Je autorem
několika úspěšných knih. 

Moučníky sestry Anastázie – recepty na dobré sladkosti.

Kláštery si odpradávna uchovávaly své charakteristické recepty příprav jídel a nápojů. Sestra
Anastázie shromáždila a vlastní letitou praxí vyzkoušela řadu výborných receptů moučníků, vycháze-
jící z kulinářského umění nejrůznějších tradic. Najdeme zde recepty na přípravu luxusních dortů i
jednoduchých a levných moučníků pro každodenní použití. Mohou se jimi inspirovat jak zkušení
kuchaři, kteří do výroby rádi zapojují vlastní tvořivost, tak i úplní začátečníci v této oblasti. Návody
přípravy jsou srozumitelné, postupují krok za krokem. Kuchařka je doplněna barevnými fotografiemi
výsledného vzhledu kulinářských výtvorů. Sestra Anastázie Pustelnik z Kongregace Dcer Božské
lásky působila léta jako kuchařka v různých řeholních domech v Polsku. 

Ve farní knihovně jsou ještě volné kalendáře na rok 2012 s katolickým kalendáriem z Karmeli-
tánského nakladatelství s úvahami P. Kodeta a nakladatelství pana Syptáka s úvahami  P. Posáda.

Pokud by měl někdo zájem o svíce s vánoční tématikou od sester z Dačic, je nutno si je objednat,
pokud možno co nejdříve. 

Z matriky

V měsíci říjnu byli pokřtěni:
Oldřich Nosek

  V měsíci říjnu přijali svátost manželství:
Pavel a Markéta Kolářovi

V měsíci říjnu nás předešli na věčnost:
Dušan Horvát

________________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 18. 11. 2011
Pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč  -  www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@quick.cz
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