
Růženec - modlitba s Marií a k Marii

Mezi těmi, ke kterým se obrací křesťanská modlitba,
zaujímá mimořádné postavení Maria, Matka Páně. 

Když Maria po odchodu svého syna žila u Jana, jistě ji
věřící vyhledávali a tázali se na Ježíše, vždyť byla jediná, která
mohla svědčit o třiceti letech jeho života. I na ni sestoupil Duch
svatý a naučil ji chápat tajemství tohoto života. Nelze si předsta-
vit, že by k ní lidé nepřicházeli se svými starostmi a nesvěřovali
se do její modlitby. Vždyť viděli, jak hluboce byla spojena se
svým Synem; jistě jí mnozí říkali: "Vzpomeň si na mne ve své
modlitbě". A tak to zůstalo i nadále. 

Co vede věřícího k Marii, nelze vypovědět několika slovy.
Zvláště zřetelně se projevuje hledání její pomoci. Maria je "Potě-
šení zarmoucených", "Pomocnice křesťanů", "Matka dobré rady".
Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně, která žije v
blaženosti své povznesenosti, nýbrž vším, čím je, je z milosti
Kristovy. 

Křesťan si může být jistý její láskou. To znamená, že člověk
může do její lásky přinést veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou a
němou, což je zcela nedocenitelné. Proto k ní trpící a potřební

neustále vysílají své prosby, aby pomohla. Maria ale nepomáhá svou vlastní mocí, protože ani ona,
ani světci nejsou nějakými pobočnými instancemi vedle Boha, které by působily z vlastní vůle a
moci, oni za nás u Boha jen prosí. 

Svatí a Maria nezatemňují obraz Boha, naopak, odkazují na Boha jako nic jiného. Každý svatý
je odrazem a obrazem Krista; v každém stejně se znovu uskutečňuje vtělení Boha, protože v něm
bylo dosaženo to, čím by měl být každý člověk, totiž "další Kristus" . Sama Marie se v Magnificat
modlí: “Veliké věci se mnou učinil ten, který je mocný.” Pokračuje ale dále: “Proto mne budou
blahoslavit všechna pokolení.” Můžeme při tom chybět? 

Proto nechť je připojena výzva, kterou my katolíci směřujeme k Marii. První část je vyňata z
evangelia a neopakuje nic jiného než pozdrav, kterým Marii poctil anděl a Alžběta. Druhá část je
připojena církví a prosí Marii o její mocnou přímluvu u Boha: 

Buď zdráva, Marie, milostí zahrnutá,
Pán s tebou.
Požehnaná jsi mezi ženami (nade všechny ženy)
a požehnaný plod tvého těla, Ježíš.
Svatá Marie, matko Boží, pros za nás hříšné,

nyní i v hodinu smrti naší.
Amen. 

To, že lidé volají Marii nebo svaté kvůli přímluvě u Boha, není tím, že jim více důvěřují nebo
od nich snad očekávají Boží pomoc. To by se neslučovalo s katolickou vírou. Naopak, Marie a svatí
nám stojí nablízku jako pouzí lidé, jako stvoření, kteří jsou, jak věříme, již u Boha. Ale protože trvá
přátelství mezi lidmi, kteří již došli k cíli, a námi, kteří jsme ještě na cestě, obracíme se k nim s
prosbou o modlitbu. Vždyť tak jako každý křesťan shledává jako samozřejmé, že poprosí ostatní lidi
o pomoc v modlitbě, tak prosíme o přímluvu Marii a svaté, kteří jsou u Boha. Láska a pomoc bližním
v nebi nepřestávají! 

V mnohých situacích našeho života používá Bůh ostatní lidi, aby nám zprostředkoval svou
lásku: rodiče, učitele... Proč ne tedy také svaté!?

V tom se nikdo z nás Marii nevyrovná a nemůže vyrovnat. Mesiáš byl světu darován jedinkrát, a
to provždy. Ale přece - každý z nás věřících může být plný Boha, plný Ducha Kristova. Každý z nás
tedy může zcela reálně přinášet do světa, v němž žije, do života, který spoluvytváří, Boží plnost, Boží
přítomnost a moc, Boží lásku. A tak se náš život může stát plodným podobně, jako byl život Mariin.
Plodný ne už naší neuvěřitelnou výkonností, ale plodný Bohem, který v nás žije a působí. 

Tento svět není v podstatě chudý na výkonné pracovníky nebo na vynikající odborníky. Je ale
značně chudý na Boží lidi. A to je tedy úkol, který je nám vlastní, který za nás křesťany nikdo
nemůže na sebe vzít.

Bohoslužby v květnu  2011

Ne 1. 5. 2011    7:30 sv. Jakub
  9:00 Studnice - sv. Vojtěch 
10:30 Studnice - sv. Vojtěch

So 7. 5. 2011 18:00 Jm. Ježíš
Ne 8. 5. 2011    7:30 sv. Jakub

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 14. 5. 2011 18:00 sv. Jakub
Ne 15. 5. 2011    7:30 sv. Jakub

  9:00 Krahulčí - sv. Jan Nepomucký
10:30 Krahulčí - sv. Jan Nepomucký

So 21. 5. 2011 18:00 sv. Jakub
Ne 22. 5. 2011    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub  
10:30 Matka Boží

So 27. 5. 2011 18:00 sv. Jakub
Ne 28. 5. 2011    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub  
10:30 Matka Boží
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Oslavy výročí 800 let od založení novoříšského kláštera v
roce 1211.

STŘEDA   25. 5. 2011
17.30 - růženec, vzývání Ducha sv., mše sv. ke cti sv. Augustina

ČTVRTEK   26. 5. 2011
17.30 - růženec, vzývání Ducha sv., mše sv. ke cti sv. Norberta

PÁTEK   27. 5. 2011
17.30 - růženec, vzývání Ducha sv., mše sv. ke cti P. Marie Neposkvrněné
 
HLAVNÍ  SLAVNOSTI
SOBOTA 28. 5. 2011 
10.00 - mše svatá za účasti brněnského otce biskupa Vojtěcha
12.00  - oběd v klášteře, občerstvení v klášterních chodbách
14.00 - prohlídka knihovny, prelatury a kostela 
14.00 - otec biskup: setkání s dětmi, ministranty a mládeží  (v kostele)
14.00 - pan starosta: Nová Říše městysem (v hudebním sále)
15.00 - otec biskup: setkání se seniory v DPS
16.00 - koncert v hudebním sále
18.00 - mše svatá s nedělní platností

NEDĚLE 29. 5. 2011
08.00 - mše svatá za účasti generálního opata a dalších opatů
11.00 - mše svatá pro děti
12.00 - oběd v klášteře
14.30 - Te Deum a svátostné požehnání v kostele
15.00 - zahájení výstav v klášteře /Josef Florian; bohoslužebná roucha/
16.00 - pohlídka výstav, knihovny, kostela

DALŠÍ  DNY
PONDĚLÍ 30. 5. 2011
17.30 - bolestný růženec, rekviem za zemřelé členy a dobrodince kláštera
ÚTERÝ   31. 5. 2011
17.30 - radostný růženec a mše sv. u kaple Panny Marie v Lipách

 UKONČENÍ  JUBILEA
NEDĚLE   20. 11. 2011  Slavnost Krista Krále
10.00 - mše svatá za účasti Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, metropolity

 moravského
14.30 - adorace ke Kristu Králi a svátostné požehnání

Noc kostelů v Telči - 27.5.2011

Milí čtenáři Farního věstníku, rád bych se s Vámi
podělil o moji velkou radost z toho, že letos poprvé bude v
Telči Noc kostelů. První Noc kostelů (Lange Nacht der
Kirchen) se konala v roce 2005 ve Vídni. Před dvěma lety se
poprvé uskutečnila v Česku, když se do ní zapojily kostely v
Brně a Plzni. A letos budou otevřené i kostely u nás v Telči,
a to sv. Jakub, Jména Ježíš, sv. Duch, možná i sv. Anna.

Po České republice se zapojilo již několik set dalších
kostelů a modliteben. Noc kostelů nabízí možnost nezávaz-
ného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná
lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky.

Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru –
a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat,
a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.

Stejně jako ve většině ostatních kostelů bude i u nás připravený program od podvečerních hodin
až do půlnoci. Sestavování programu bylo vedeno snahou organizátorů vzbudit zájem o společenskou
a kulturní hodnotu kostelů a záměrem prezentovat kostely jako důležitou součást společenského
života obyvatel. 

Jsem moc rád, že se nám podařilo naplnit jednu z tezí projektu - ekumenismus. Farní sbor
Církve českobratrské evangelické přihlásil kostel sv. Ducha a Sbor Církve adventistů sedmého dne
v Telči přijal pozvání k vystoupení v kostele sv. Jakuba. Všichni organizátoři se sešli na naší faře a
během večera jsme naplánovali společný postup. Pokud se vše podaří, můžeme se v rámci programu
těšit i na společnou ekumenickou bohoslužbu.

Již nyní Vám mohu prozradit, co Vás během Noci kostelů čeká v kostelích sv. Jakuba a Jména
Ježíš. Návštěvníci budou mít možnost zaposlouchat se do duchovní hudby v podání hráče na loutnu,
nebo vyslechnout vystoupení místních pěveckých sborů. Dále se mohou seznámit s historií kostelů
v komentovaných prohlídkách, podívat se na způsob manuálního ovládání zvonů, vystoupit na věž
kostela sv. Jakuba k noční vyhlídce na město nebo vyslechnout poutavou přednášku o životě
v klášteře trapistů. Zájemcům o hudební nástroje neujde jistě zajímavá přednáška o historii varhan
v kostele sv. Jakuba.  Připravovaný program nezahrnuje pouze hudební, naučné a poznávací prvky.
Časový prostor bude věnován i duchovnímu vystoupení doprovázenému hudebním doprovodem a
videoprojekcí, představení všech tří církví a také bude věnován čas pro rozhovor s přítomným
duchovním správcem. V podvečerních hodinách před zahájením projektu bude program připravený i
pro nejmenší návštěvníky, pro děti. Po celou dobu programu, jehož ukončení se předpokládá v
24:00hod,  připraví organizátoři v křížové chodbě kostela sv. Jakuba návštěvníkům projektu malé
občerstvení spolu s ochutnávkou mešních vín. Plánovaný začátek je v 16:30, kdy bude začínat
program pro nejmenší. V kostele sv. Ducha se můžete těšit například na povídání o historii kostela
nebo na živé slovo - telčský rodák evropského formátu Beneš Optát z Telče. 

Přesný program bude zveřejněný na začátku května, určitě jej najdete na nástěnkách a na stoleč-
kách v kostelích a na plakátovacích  plochách v Telči.

Touto cestou bych měl na Vás také několik proseb. Byli bychom rádi, kdyby tato akce byla
aktivitou celé farnosti. Nyní se zapojuje mládež z SHM Klubu Telč, společenství rodin a místní
organizace KDU-ČSL. Rádi přivítáme do řad organizátorů další lidi z farní rodiny. Během celé Noci
kostelů bude jistě kde pomáhat - od hlídání, uvádění aktivit až po provázení návštěvníků, atd. Pokud
by se někdo chtěl zapojit, napište na email: kohy.martin@seznam.cz, nebo na mobil 605244631,
případně můžete dát vědět panu děkanovi. Budeme se těšit na všechny zájemce o organizaci.
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Druhá prosba se týká propagace Noci kostelů. Myslím si, že je to dobrá příležitost k tomu
pozvat své známe z práce, příbuzné a kamarády, kteří běžně do kostela nechodí a rádi by se o
křesťanství  něco dozvěděli. Program je přístupný široké veřejnosti, proto, prosím, toho využijte.

Celý program Noci kostelů je nabídnutý všem návštěvníkům zdarma, proto bych Vás chtěl na
závěr poprosit, pokud máte možnost, o finanční příspěvek na tuto aktivitu. V neděli 22. 5. budeme
pořádat na nedělních mších sbírku. Z výnosu sbírky bychom rádi zaplatili tisk letáčků, výrobu
reklamního poutače, občerstvení a další režijní náklady. Po akci Vám touto cestou předložíme
vyúčtování a rozpis toho, jakým způsobem se Vaše příspěvky použily. Sbírka proběhne po skončení
mše svaté, kdy u vchodu bude stát někdo z pořadatelů, nebo ministrant s kasičkou. Prosím, počítejte s
tím, že během těchto nedělních mší proběhnou sbírky dvě - řádná "na světlo" a mimořádná na Noc
kostelů. Nechceme zatěžovat již tak napnutý rozpočet běžných nákladů farnosti - děkujeme za pocho-
pení. Snažíme se shánět finanční příspěvky i jinde a pokud bychom vybrali více než bude třeba,
půjdou peníze na nějakou bohulibou činnost - upřesníme ještě v ohláškách týden před sbírkou. Všem
dárcům Pán Bůh požehnej.

Srdečně Vás všechny zvu k účasti na Noci kostelů v Telči a zároveň upřímně prosím o Vaše
modlitby za průběh akce.

MK

Na památku návštěvy svatého otce.

Na podzim roku 2009 byla Česká republika
poctěna vzácnou návštěvou papeže Benedikta XVI.
Svatého otce přivítala i naše diecéze. Do Brna přile-
těl v rámci své třídenní návštěvy Česka a 27. září
sloužil na letišti v Tuřanech slavnostní bohoslužbu,
na kterou přišlo 120 000 lidí. Organizátoři pro tento
slavnostní okamžik vybudovali rozsáhlý areál
důmyslně rozdělený do několika sektorů. Vévodilo
mu velké podium pod jehož baldachýnem papež
sloužil mši svatou. Vedle podia stál i velký kříž a
bílá kotva jako symbol naděje.

Bohoslužba a toto nevšední setkání se Svatým
Otcem zanechalo v každém, kdo tu byl přítomen
nezapomenutelné dojmy a trvalé vzpomínky.

Můžeme proto ze srdce poděkovat otci
biskupovi Mons. ThLic. Vojtěchu Cikrlemu za jeho
návrh, který dosáhl v tomto období plné realizace,
aby se specifickým symbolům výzdoby brněnského
letiště – kříže a kotvy dostalo v sídle diecéze v Brně
trvalého umístnění.

Jedenáctimetrová kotva byla svěřena do péče
Dopravního podniku města Brna a na podzim
loňského roku 2010 se stala dominantou bystrckého

přístaviště na brněnské přehradě.
Nejprve tu byla vztyčena kotva, ze které byl nejdříve sundán původní plášť, z důvodů, že nebyl

vhodný pro trvalé umístnění. Poté byla kostra znovu opláštěna, natřena na bílo a upravena tak, aby
nabyla stejnou podobu jako při slavnostní mši.

3. 10. 2010 se pak uskutečnilo její žehnání při slavnostní bohoslužbě. Zazněly tu žalmy,
modlitby a promluva, po ní otec biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle  kotvu požehnal. Shromáždění

v přístavišti se zúčastnili stovky přítomných, mezi nimiž byli i primátor města Brna Bc. Roman
Onderka a generální ředitel Dopravního podniku města Brna ing. Bedřich Prokeš.

Další významná památka připomínající návštěvu Svatého Otce, obří nerezový pobronzovaný
kříž, 12 metrů vysoký s rozpětím téměř 6 metrů má trvalé umístnění nedaleko sídla brněnské diecéze
u Petrova v Denisových sadech. Jeho vztyčení do výklenku hradeb u katedrály svatého Petra a Pavla
bylo datováno na období letošních Velikonoc jako jeden z vrcholů těchto křesťanských svátků v naší
diecézi a uskutečnilo se v sobotu 16. dubna 2011.

Umístnění bylo svěřeno brněnské firmě Ticháček. Instalace byla velmi náročná. Kříž usklad-
něný v areálu tuřanského letiště putoval nejprve jako nadměrný náklad na parkoviště na střeše
autobusového nádraží Zvonařka. Odtud ocelovou konstrukci kříže i s jeho žulovým podstavcem
rozděleným na čtyři části přepravoval na vybrané místo pod Petrovem speciální vrtulník. Ten celkem
pětkrát absolvoval náročný úkol precisně, bez jakýkoliv problémů, pochybení či poškození. I počasí
bylo velmi příznivé a práci nekomplikovalo. Poslední pátý let přepravoval nejdůležitější část nákladu
– tunový kříž a stal se vyvrcholením celé akce.

Provedení se uskutečnilo v ranních hodinách, aby nezasahovalo do dopravní špičky. Vše bylo
předem rozpracováno – uzavírka silnic, spolupráce s policií, meteorology i leteckou společností.
Náklady, které činí necelé tři miliony korun hradí město Brno.

Definitivně bude usazení kříže provedené dle počasí do konce měsíce května. Je třeba uskuteč-
nit ještě práce na žulovém soklu a upravit okolí, kde bude opěrná zídka, betonové lavičky, slavnostní
osvětlení a uzamykatelná branka.

Naší diecézi se tak dostává trvalá památka na zdejší chvíle přítomnosti Svatého Otce a každý,
kdo navštíví Brno si bude moci kdykoliv připomenout překrásnou neděli 27. 9. 2009. Okamžiky
zastavení se buď pod Petrovem u kříže nebo na přehradě u kotvy obohatí náš duchovní svět a jistě
nás povedou k zamyšlení nad oním neviditelným a neuchopitelným kdesi nahoře nad námi.

ing. Jiří Ptáček

Jan Pavel II.  blahoslavený

Dne 1. května 2011 se v Římě
uskuteční beatifikace Karola Wojtyly
- Svatého otce Jana Pavla II., jedné z  
nejvýznamnějších osobností 20.
století . 

První část celé slavnosti blaho-
řečení Jana Pavla II. bude představo-
vat modlitebná vigilie na antickém
stadionu Circo Massimo  v sobotu 30.
dubna. Na 20.00 hodin je napláno-
vaná modlitba růžence, která se bude
současně konat na pěti místech světa.
Jde o pět významných chrámů na
různých kontinentech, které budou
propojeny telemostem přes satelit a
věřící na každém místě budou mít na
starosti vždy jeden desátek růžence

světla. Jedná se o následující svatyně: Chrám Božího milosrdenství v Krakově, kde bude desátek
růžence obětovaný za mladé lidi, svatyni Kawekamo v Bugundě v Tanzanii, ve které se budou věřící
modlit za rodiny, chrám Naší Paní v Libanonu, kde bude desátek za evangelizaci, v mexickém
Guadalupe za naději a pokoj mezi lidmi a v portugalské Fatimě za církev.
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Po modlitební vigilii se poutníci z antického stadionu Circo Massimo pěšky přesunou na
náměstí sv. Petra. Na této trase  budou otevřeny kostely (bazilika sv. Agnes na Piazza Navona, sv.
Marka na Kapitole, sv. Anastázie, Nejsvětějšího jména Ježíš, Panny Marie in Vallicella, sv. Jana dei
Fiorentini, sv. Andreje della Valle a sv. Bartoloměje na Isola Tiberina), ve kterých bude vystavena
Svátost oltářní a poutníci se budou moci vyzpovídat. 

V neděli 1. května 2011 bude Svatý otec předsedat slavnostní bohoslužbě, během které prohlásí
svého předchůdce Jana Pavla II. za blahoslaveného.

Již v noci z 8. na 9. dubna byly přemístěny ostatky blahoslaveného papeže Inocenta XI. z
prostoru pod oltářem v kapli sv. Šebestiána ve Vatikánské bazilice. V tomto prostoru se nyní dokon-
čují poslední restaurátorské práce, aby byl připraven k uložení těla blahoslaveného Jana Pavla II. po
beatifikaci. Kaple sv. Šebestiána se nachází blízko vchodu do baziliky Svatého Petra, hned za Miche-
langelovou Pietou. Toto místo je nejvhodnější pro zvládnutí proudu poutníků, kteří se přijdou blaho-
slavenému Janu Pavlu II. poklonit. 

Koncertní Pocta blahoslavenému Janu Pavlu II. 

Pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a ombudsmana Pavla Varvařovského zazní
dne 4. května 2011 ve 20.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla koncert duchovní hudby na
počest Svatého otce Jana Pavla II. O čtyři dny později (8. května) zazní "Pocta blahoslavenému Janu
Pavlu II." v klášterním kostele Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.

V koncertním programu zazní mimo jiné Trittico romano – Duchovní závěť Jana Pavla II., jejíž
text zhudebnil italský skladatel a virtuoz Papežské akademie krásných umění a literatury Marco Frisi-
na. O koncertní provedení se postarají sólisté Martina Macko, Markéta Böhmová, Lucie Karafiátová,
Tomáš Krejčí a dalších 170 účinkujících z několika významných sborů, jako je Brněnský filharmoni-
cký sbor Beseda brněnská, Dómský smíšený sbor Brno, Dómský komorní sbor Brno a Královopolský
chrámový sbor. Doprovázet je bude Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Řídí dómský varha-
ník a sbormistr Mgr. Petr Kolař. 

Organizátoři (Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra  a Pavla v Brně, tel.  543 235
031) nabízejí možnost uspořádat tento koncert i v  dalších diecézích, resp. farnostech, jako důstojnou
oslavu beatifikace papeže Jana Pavla II.

Turínské plátno - podoby Kristovy tváře

Ve čtvrtek 5. května 2011 v 16.00 hodin se koná v sále brněnského biskupství (Petrov 2) verni-
sáž výstavy Turínské plátno – podoby Kristovy tváře.

Výstava “Turínské plátno – podoby Kristovy tváře” představuje fotokopii nejslavnějšího zobra-
zení Kristovy podoby. Mimořádná příležitost ke shlédnutí pohřebního rubáše, jehož vznik zůstává v
mnoha ohledech dodnes otevřenou otázkou, je obohacena několika originálními malbami, objeve-
nými v brněnské diecézi. Velmi zajímavý je obraz s námětem, ale i s textem Abgarovy legendy.
Sugestivní barokní veraikon s tváří trpícího Krista doplňují grafické listy a příklady tak zvaných
pravých obrazů od počátků tohoto ikonografického typu. Překvapením – nejen pro znalce – je
iluzivní veraikon Gabriela von Maxe s Kristovou tváří a těžko popsatelným dojmem otevírajících se
očí. Dnes nezvěstný obraz z roku 1874, zastoupený na výstavě dokonalou litografií, umělce ve své
době proslavil po celé Evropě. 

Jak uvádí autor koncepce výstavy a jejího libreta, Dr. Karel Rechlík, ředitel Diecézního muzea:
“Součástí brněnské výstavy jsou také přehledně uspořádaná historická data, základní informace a

výklady o vzniku a dějinných osudech Turínského plátna, výsledky některých odborných analýz a
komentáře významných osobností a odborníků. Nechybí příklady různých vyobrazení Krista v
dějinách umění a videoprezentace, která ukazuje stálé proměny tvůrčích interpretací tohoto věčného
tématu”. 

Slavnostní vernisáž výstavy proběhne 5. května 2011 v 16.00 hodin. Po zahájení brněnským
biskupem Vojtěchem Cikrlem promluví k výstavě ředitel Diecézního muzea Dr. Karel Rechlík a
odborný pracovník Mgr. Martin Motyčka. Historické texty a verše Jana Zahradníčka přednese
Zdeňka Kučerová. 

Možnost podrobně si prohlédnout věrnou kopii Turínského plátna, potěšit se s originálními
historickými malbami a seznámit se s dějinami vzácné duchovní památky budou mít zájemci v kryptě
brněnské katedrály od 6. května do 19. června 2011 denně od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 16.15
hodin.

Během trvání výstavy plánuje Diecézní muzeum několik komentovaných prohlídek a přednášek
na téma Turínského plátna.

Plzeňský biskup Mons. František Radkovský dne 24. května 2011 v 18.00 hodin vystoupí v
Brně v rámci doprovodné akce výstavy "Turínské plátno - podoby Kristovy tváře" s tematickou
přednáškou.

Pozvánka do Třebíče na duchovní  obnovu v kostele sv. Martina 

11.6.2011 -  sobota s otcem  P. Vojtěchem Kodetem na téma  “Moje Letnice”    
program:   8:30 modlitba růžence

  9:30 1. díl přednášky otce Vojtěcha
10:45 2. díl přednášky otce Vojtěcha
12:00 přestávka
14:00 3. díl  přednášky otce Vojtěcha
15:00 otec Vojtěch - otázky a odpovědi
16:30 adorace před Nejsvětější Svátostí, modlitba růžence
18:00 Svatodušní mše svatá se světelným průvodem

Srdečně zvou pořadatelé

________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 20. 5. 2011
Pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@quick.cz
Farní věstník naleznete také na internetových stránkách  http://faratelc.hyperlink.cz
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