
O lidské práci

Vstupujeme do mariánského měsíce května. První den
tohoto měsíce je zasvěcen Josefu - dělníkovi. Ten kterého si
připomínáme 19. března jako snoubence Panny Marie je nám v
tento den představen jako pracující člověk. Téma lidské práce
však nacházíme již na prvních stranách bible. V patnáctém verši
druhé kapitoly První knihy Mojžíšovy čteme "Hospodin Bůh
postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil."

Již zpráva o stvoření světa a člověka nám tedy jasně říká,
že člověk je povolán k tomu, aby se svou prací účastnil na
zachování a rozvoji stvoření. Jak ale zjišťujeme na dalších
stranách biblického poselství, je také vztah člověka k práci
narušen hříchem. Toto porušení zdravého vztahu ke každodenní
práci můžeme sledovat v dějinách lidstva až do dnešních dnů.

Na jedné straně jsme svědky přeceňování pracovního
výkonu. Stále znovu se setkávám s lidmi, kteří ztrácí smysl
života, když jim již jejich zdravotní stav neumožňuje pracovat.
Po dlouhá léta žili ve falešné představě že hodnota jejich života
se odvíjí od práce, kterou konají pro sebe, svou rodinu či společ-

nost. Teprve dočasná či trvalá pracovní neschopnost těmto lidem dává impulz k zamyšlení nad
skutečným smyslem a cílem života.

Na druhé straně můžeme také vnímat podceňování práce. Nejednou je práce vnímána jako
pouhé zlo nutné k získání prostředků k obživě a zábavě. 

Další formou nesprávného vztahu k lidské práci je degradace práce na úroveň pouhého zboží.
Toto zboží je pak nakupováno a prodáváno pouze za účelem zisku. Tento nesprávný vztah k práci
pak vede ke vzniku mnohých novodobých forem otroctví.

Dalším palčivým problémem dnešní doby je spravedlivá odměna za vykonanou práci. Zadržení  
a nevyplacení spravedlivé mzdy je v katolické církvi chápáno jako jeden z nejtěžších zločinů. Přesto
že dnešní Evropa vyrůstá z křesťanských kořenů, jsme často svědky nejen nevyplacení spravedlivé
mzdy ale i naopak vyplácení tučných odměn za práci která vykonána vůbec nebyla.

Prosme spolu svatého Josefa ať nás učí znovu objevovat zdravý vztah k lidské práci. Ať
dokážeme vnímat práci jako svobodnou spoluúčast na božím stvořitelském díle. Ať si z pracovního
výkonu neuděláme modlu. Ať nikdy nevidíme hodnotu člověka pouze v jeho práci. Ať se nikdy
nenecháme zotročit a nikoho nezotročujeme. Ať se umíme hlásit o spravedlivou mzdu a také ji
umíme vyplatit.

Pokojné a požehnané prožití krásného měsíce května vám přeje
 o. Josef Maincl

Bohoslužby v květnu 2012

So  5. 5. 2012 18:00 Matka Boží
Ne  6. 5. 2012    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So  12. 5. 2012 18:00 Matka Boží
Ne  13. 5. 2012    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Čt 17. 5. 2012   8:00 Matka Boží
18:30 sv. Jakub

So 19. 5. 2012 18:00 sv. Jan Nepomucký
Ne 20. 5. 2012    7:30 sv. Jakub  

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

So 26. 5. 2012 18:00 Matka Boží
Ne 27. 5. 2012    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Farní pouť

Farní pouť se uskuteční v sobotu 5. 5. 2012. Autobus odjíždí v 6 hodin ráno  ze Starého Města
- od Štefanikových, zastávky budou ještě u Motorpalu a u Sokolovny. Nejdříve pojedeme do Křtin,
dále do Adamova a poslední zastávkou bude Vranov u Brna. Plánovaný příjezd do Telče je v podve-
černích hodinách. Na autobus se bude vybírat 200,- Kč. Ještě je několik volných míst - v neděli
22.4. odpoledne bylo 10 míst neobsazených. Přihlásit se  můžete u p. Trojanové - tel. 736739026.

Naši svatí farníci

Prosím, nelekejte se, žádný farník telčské farnosti, pokud je známo, svatořečení nedosáhl ale
jedná se o vyobrazení svatých, které máme v našich kostelích a s námi se účastní bohoslužeb, a
přitom ani nevíme přesně o jakého svatého jde a jak svatosti dosáhl. V této rubrice se vám budeme
snažit  postupně přiblížit jednotlivá vyobrazení svatých, které v kostelích máme.

Jelikož nám začíná měsíc květen, který je také spojován se sv. Janem Nepomuckým, spolupatro-
nem telčské farnosti, připomeneme si tohoto světce. Začneme v kostele sv. Jakuba, kde na levé straně
v hlavní lodi se nachází oltář sv. Jana Nepomuckého, který byl pořízen na konci 18. století v souvi-
slosti se změnami po zrušení jezuitského řádu v Telči. Sochu pro oltář vytvořil jihlavský sochař Jan
Václav Prchal. Sv. Jan je také vyobrazen na barevném okně z roku 1896 (1892?) nad hlavním
vchodem do tohoto kostela. V Telči a blízkém okolí se nachází celkem 14 soch, sošek, obrazů a
atributů sv. Jana Nepomuckého. Ze sochařských ztvárnění je pravděpodobně nejstarší sv. Jan
Nepomucký na Mariánském sloupu na náměstí ( postavil ho D. Lipart z Brtnice v letech 1716-20
.  Kašpar Ober, který v Telči pracoval kolem r. 1740, zahrnul sv. Jana Nep. do serie soch ”Na
dlážkách”. Podle názoru J. Šejnosta je autor soch ”Na dlážkách” také tvůrcem zpodobnění sochy u
benzinové čerpací stanice. Té se kdysi říkávalo ”Zlámaný Ján” a kdysi - ještě za druhé války - stávala
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mezi stromy jihovýchodně od rozcestí. Po opravě křižovatky
v roce 2006 se socha vrátila zpět na původní stranu a byla
zrestaurována.
        Zvláštní půvab má socha sv. Jana u staroměstského
mlýna, kde její zasazení do prostoru vytváří jakousi lokalitu
barokního ztvárnění exteriéru ...uvádí sochař Zdeněk
Šejnost, který tuto sochu nezištně restauroval. Nejznámější
mramorový sv. Jan na hrázi Ulického rybníka pochází ze
začátku 19. století a byl na toto místo kdysi převezen.
Původem připomíná jižní Tyroly. Nezvykle umístěnou sošku
sv. Jana (patrně lidového tvůrce) nacházíme v zaskleném
výklenku ve fasádě domu č. 70 na velkém loubí. Obraz sv.
Jana býval i v jedné z kapliček na hrázi Štěpnického rybníka,
jak uvádí staré věstníky.
        V chrámových interiérech jsou kromě již zmíněného
oltáře u sv. Jakuba rovněž boční oltář v kostele sv. Anny na
hřbitově. Ten byl pořízen na přelomu 17. a 18. století
(možná je tedy nejstarší) pro kostel sv. Ducha a po jeho
zrušení r. 1784 byl přenesen do hřbitovní kaple (v posledních
letech byl spolu s celým interierem kaple restaurován). Ze
sochařských výtvorů je dále pozoruhodná polychromovaná
dřevořezba sv. Jana Nep. od. F.J. Hamba, která je umístěna v
kostele Jména Ježíš u svatojosefského oltáře a pochází z 2.
poloviny 18. století.  Další socha sv. Jana Nep. nás již
přivádí k nejvýznamnější svatojánské památce - kostelu
zasvěcenému tomuto světci . neboť zdobí jeho průčelí.
Autorství této sochy se připisuje Štěpánu Paganovi z Třebíče
( začátek 18. století - spadá tedy do období výstavby koste-
la). Na kazatelně je pozlacená plastika, která zachycuje
svržení Jana Nep. z Karlova mostu do Vltavy. Na hlavním
oltáři se nachází obraz s vyobrazením světce. Na hřebenu
kostela se nachází korouhvička s atributy světce. 

A k životopisu světce - Jan, syn Velfina z Pomuku se
narodil okolo roku 1340, vzdělání získal na škole v nedale-
kém cisterciáckém klášteře a studiem na Karlově univerzitě

v Praze, byl veřejným notářem při pražském arcibiskupství. Studoval církevní právo nejprve v Praze,
později v Padově. Po ukončení studií se stal kanovníkem u sv. Jiljí v Praze a později členem
Vyšehradské kapituly. R. 1389 ho arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem
Pražského arcibiskupství. V té době vládl v Čechách král Václav IV. Měl spory s arcibiskupem
Janem a po jednom sporu se král tak rozzuřil, že poručil zatknout arcibiskupa i s jeho úředníky.
Arcibiskupovi se podařilo uprchnout, zajatý Jan byl podroben výslechu a mučení, kterého se zúčastnil
i sám král. Nedávné výzkumy prokázaly, že měl zlomenou lopatku a četné zlomeniny obličejových
kostí, což svědčilo o opakovaných úderech do hlavy. Krvácení do mozku způsobilo pravděpodobně
jeho smrt a když byl svržen do Vltavy, byl už mrtvý. Stalo se tak 20. 3.  1393.
        31. května 1721 byl Jan prohlášen za blahoslaveného a 19. března 1729 byl prohlášen za svatého
papežem Benediktem XIII.

Noc kostelů v Telči  v roce 2012

Po prvním a úspěšném ročníku v minulém roce je nám ctí
čtenáře FV opět pozvat na další ročník projektu Noc kostelů v Telči,
který se uskuteční v pátek 1. 6. 2012. V tento den se od odpoledních
hodin pro širokou veřejnost a zvláště pro vás, naše spoluobčany,
otevřou nádherné telčské chrámy. Pro příchozí připravujeme pestrý
kulturní program. Můžete se těšit na koncerty, prohlídky, scénky,
přehlídky a v neposlední řadě i na program duchovního charakteru.

Noc kostelů v Telči společně připravují telčské církve Římsko-
katolická, Českobratrská evangelická a Církev adventistů sedmého

dne. V Telči se tak k naší velké radosti podařila naplnit jedna teze projektu, kterou je ekumenické
zaměření celé akce. Záštitu nad akcí převzal starosta města Mgr. Roman Fabeš. 

Během Noci kostelů budete moci navštívit celkem pět telčských chrámů - kostel sv. Ducha u
Horní brány, kostel Jména Ježíš (jezuitský), kostel sv. Jakuba u zámku a letos poprvé i hřbitovní  
filiální kostel sv. Anny v ulici Svatoanneská a kapli Panny Marie ve Štěpnici.

Program začíná v 15:30 v kostele sv. Jakuba koncertem dětského sboru Srdíčko, na který zveme
zvláště děti s rodiči. Od 16:00 pokračuje program pro děti u sv. Jakuba i u sv. Ducha. Rodiče a
ostatní mohou navštívit nedávno opravenou kapli ve Štěpnici, nebo se podívat na výstavu vzácných,  
památkově chráněných kněžských rouch ke sv. Anně, které ještě nebyly dosud na veřejnosti vystave-
ny. Blok aktivit určených pro děti končí v 17:00 šermířskou scénkou Kocour v botách v provedení
místní skupiny Ballestra u jednoho z kostelů u zámku. 

V 17:40 - 17:50 zazní slavnostní fanfáry z ochozu věže kostela sv. Jakuba a na deset minut se
rozezní zvony našich kostelů společně se všemi zvony po celé České republice, v Rakousku i na
Slovensku, které oficiálně zahájí další ročník Noci kostelů. Pokud byste si chtěli prohlédnout, jak se
manuálně zvoní na velké zvony, přijďte 17:50 na svatojakubskou věž, je na co se dívat.

Další program poběží paralelně ve všech kostelích současně, rádi bychom zmínili např. koncert
Adventistů Přijď království tvé v 18:10 - 19:00 v kostele sv. Jakuba. Na přednášce Mezi pedály,
měchy a píšťalami v 19:10 - 19:40 se dozvíte, jak hrají varhany a co se skrývá uvnitř. Do kostela sv.
Ducha bychom Vás rádi pozvali na koncert Festivia Chorus v 19:00 - 19:45, na přednášku s promítá-
ním o pohnutém životním příběhu Heinze Lischkeho v 20:30 - 21:15 i na opakované pořady
Zajímavé kostely (18:20-18:40; 22:20-22:40) a Rodinné neděle (20:00-20:20; 21:20-21:40), v obou
případech s komentářem. Naši výzvu k účasti letos přijali i učitelé a žáci ZUŠ Telč, kteří vystoupí při
koncertu “Žáci nad mistry” v 19:50 - 20:20 v kostele Jména Ježíš a s reprízou přijdou od 22:30 -
23:00 v kostele u sv. Jakuba.

U sv. Anny jsme pro Vás přichystali na 19:30 - 20:00 pásmo o světcích, jejichž podobizny
(sochy, obrazy) jsou umístěny v kostele. V 17:00, 18:30 a 20:00 hod. bude program kaple sv. Anny
doplněn komentovanou prohlídkou hřbitova s tématem Hroby významných a zajímavých osobností.

Pro mládež chystáme besedu v kapli ve Štěpnici. V jednání je vystoupení vojenského kaplana  
nebo příslušníka Útvaru rychlého nasazení Policie ČR, který je nejenom aktivním policistou, ale také
trvalým jáhnem. O výsledku jednání a zaměření besedy vás budeme následně informovat, ale již teď
se můžete jistě těšit na zajímavé povídání i diskuzi.

Program bude probíhat v kostelích nepřetržitě až do půlnoci, kdy na závěr v kostele Jména Ježíš
požehná městu a jeho obyvatelům telčský děkan p. Josef Maincl. 

Během celého programu bude pro návštěvníky přichystáno občerstvení s ochutnávkou mešních
vín. Také budete mít možnost k rozhovoru s duchovním a v čase 20:20 - 21:50 s ním dokonce můžete
“zajít na kávu” do kostela Jména Ježíš. Podrobný rozpis programu a další aktuality najdete na strán-
kách www.farnost-telc.cz, www.mladeznici.cz, www.nockostelu.cz, a na reklamních plaká-
tech, které budou vyvěšeny na plakátovacích plochách města. 
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Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli letošní ročních Noci
kostelů v Telči připravit. Jsou to: Město Telč, Služby Telč, Pavel Komín – soukromý zemědělec,
společnost SomtNet, Salesiánské hnutí mládeže klub Telč, KDU – ČSL Telč,  Ministerstvo kultury a
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko.

Myslím si, že Noc kostelů je také dobrou příležitostí k pozvání svých známých z práce, příbuz-
ných a kamarádů, kteří běžně do kostela nechodí a rádi by se o křesťanství  něco dozvěděli. Program
je přístupný široké veřejnosti, proto prosím, toho využijte. 

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná
lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Srdečně Vás všechny zvu k účasti na Noci
kostelů v Telči a zároveň upřímně prosím o Vaše modlitby za průběh akce. 

                      MK

Kostel sv. Jakuba
15:30 - 16:00 - Začátek dětského programu, koncert Srdíčko na dlani, hraje a zpívá dětský sbor 

     Srdíčko
16:00 - 17:00 - Dětský program s návštěvou kostela sv. Ducha
17:00 - 17:40 - Závěr dětského programu, šermířská scénka Kocour v botách (skupina Ballestra)
17:40 - 17:50 - Slavnostní fanfáry z ochozu věže
17:50 - 18:00 - Zvony vítají návštěvníky, možnost prohlídky manuálního zvonění na věži kostela
18:10 - 19:00 - Přijď království tvé, nejen hudební koncert 
19:10 - 19:40 - Mezi pedály, měchy a píšťalami - Jak hrají varhany? Co se skrývá uvnitř?  
19:50 - 20:20 - Zvonění klekání, prohlídka manuálního zvonění
20:20 - 21:30 - Ticho kostela promlouvá, individuální prohlídky
21:30 - 21:45 - Koncert telčského sboru Smetana
21:50 - 22:20 - Komentovaná prohlídka kostela
22:30 - 23:00 - “Žáci nad mistry” - vystoupení žáků a učitelů ZUŠ
23:10 - 23:40 - Mezi pedály, měchy a píšťalami - Jak hrají varhany? Co se skrývá uvnitř? 
24:10 - 24:20 - Závěrečné fanfáry z věže na cestu domů

Kostel Jména Ježíš (Jezuitský)
17:00 - 17:30 - Ekumenická bohoslužba
17:40 - 18:10 - Přehlídka kostelní módy, ukázka nejenom kněžských rouch
18:20 - 18:50 - Komentovaná prohlídka kostela
19:00 - 19:40 - Přednáška (zatím připravujeme)
19:50 - 20:20 - “Žáci nad mistry” - vystoupení žáků a učitelů ZUŠ
20:20 - 21:50 - Ticho kostela promlouvá,  na kávu s farářem, individuální prohlídky
21:50 - 22:40 - Tajemství kostela (příběh doprovázený hudbou)
23:00 - 24:00 - Malá noční hudba, sbor Santini
24:00 - 24:10 - Požehnání městu a jeho obyvatelům

Sv. Anna
19:30 - 20:00 - O svatých v kostele, Klub seniorů
Od 16:00 do 22:30 - Výstava historických kněžských rouch
V 17:00, 18:30, 20:00 -  Komentovaná prohlídka hřbitova - hroby významných a zajímavých
osobností

Kaple Panny Marie na Štěpnici
16:00 - 20:30 - Individuální prohlídky
20:30 - 21:30 - Beseda (zatím připravujeme)
21:30 - 22:30 - Individuální prohlídky

Kostel sv. Ducha
16:00 - 17:00 Děti v kostele sv.Ducha, prohlídka věže i kostela, promítání
17:30 - 18:15 Prohlídka kostela a Informačního centra ČCE
18:20 - 18:40 Zajímavé kostely (slovem i obrazem)
19:00 - 19:45 Koncert (Festivia Chorus)
20:00 - 20:20 Rodinné neděle (slovem, obrazem i zvukem písní)
20:30 - 21:15 Pohnutý životní příběh Heinze Lischkeho (přednáška s promítáním)
21:20 - 21:40 Rodinné neděle (slovem, obrazem i zvukem písní)
21:45 - 22:15 Prohlídka kostela a Informačního centra ČCE
22:20 - 22:40 Zajímavé kostely (slovem i obrazem)

Celonoční program do 24:00
Občerstvení s koštem mešního vína – v Křížové cestě kostela sv. Jakuba
Otevřená věž u sv. Jakuba
Výstava biblí Světlem pro mé nohy je Tvé slovo – v kostele Jména Ježíš
Možnost rozhovoru s duchovním – v kostele sv. Jakuba, Jména Ježíš a sv. Ducha

Zpráva z jednoty Orla Telč

Během celého velikonočních svátků probíhal v Dačicích 3.
ročník největšího florbalového turnaje v okolí, kterého se ve
třech kategoriích zúčastnilo 39 týmů z celé ČR. Florbalový tým
Orla hrál v elitní skupině mužů. V základní skupině posbíral po
jedné výhře, prohře i remíze, nicméně stejného výsledku dosáhl i

tým FBC Kiwi z Jihlavy, který ale dosáhl vyššího skóre. Neúprosná matematika nás pak posunula na
třetí již nepostupové místo, čímž pro Orel Telč letošní Velikonoční turnaj skončil. Vítězem se stal
Pervytim z Dačicka, druhý byl Alcoholics Innebandy z Prahy a třetí FO Myčoken ze Znojma.
Kompletní výsledky a fotky na http://www.vtdacice.cz.

110 let od narození P. Prokopa Valeny
 
Nedaleké poutní místo Kostelní Vydří u Dačic je plně

spjato i se jménem převora řádu Karmelitánů P. ThDr. Prokopa
Valeny O.C.C.

V letošním roce uplyne již 110 let od jeho narození. I když
během svého plodného života působil na mnoha farnostech,
zanechal nesmazatelnou stopu i v telčské farnosti. Četní naši
farníci byli účastni jeho bohoslužeb a také zvláště oblíbených
exercicií na kostelnovyderských táborech katolické mládeže.
Pro oživení vzpomínek pamětníků si připomeňme jeho nevšední
osobnost.

Narodil se 28.5.1902 v Prostředním Vydří manželům
Marii a Josefu Valenovým a byl pokřtěn jménem Antonín.
Rodiče mu již od útlého dětství vštěpovali do srdce víru v Boha,
duchovní jistotu a vztah k lidem a práci.

Malý Antonín trávil dětství v chudých poměrech v rodném
kraji. Když mu bylo šest roků, odehrála se v jeho životě velká
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změna, která mu poznamenala celý život. Tehdy, v r.1908, přišli do Kostelního Vydří členové řádu
Karmelitánů, kteří ho ovlivňovali po stránce vývoje, zbožnosti a zejména pak  povolání. Zdejší fara
změněná v klášter měla výraznou osobnost v P. Telesforu  Hardtovi, který poznal v malém Antoní-
novi jeho blízkost k Bohu a umožnil mu studium na jezuitském gymnáziu v rakouském Linci. Po
studiích absolvoval v Kostelním Vydří v r. 1918-19 noviciát, 8. 9. 1919 tu složil řeholní slib a přijal
jméno Prokop.

Další jeho přípravy na kněžství ho zavedly do italského Říma na studium teologie a filozofie.
28. 6. 1925 tu byl vysvěcen na kněze, primici sloužil v Kostelním Vydří 19. 7. 1925. Poté se opět
vrátil na studium do Itálie a to na Papežský biblický ústav, kde složil doktoráty z  filozofie a teologie.

Odtud vedla jeho cesta do polského Krakova, kde bylo nově založeno řádové učiliště, které
potřebovalo nové vyučující. Po skončení zdejší výpomoci byl ustanoven 1. 6. 1931 farářem a zároveň
převorem v Kostelním Vydří. Jeho kněžská působnost se však nesoustředila jen na kostelnovyder-
skou farnost. P. Prokop byl i zpovědníkem v Nové Říši, učil náboženství v řadě obcí, mimo jiné i
v Horní Myslové u Telče, působil i na Strakonicku v řeholním institutu Marie Wardové ve Štěkni. V
největší známost se dostalo však jeho jméno na kostelnovyderském bohoslovectví tím, že zde  spolu-
organizoval v době prázdnin tábory katolické mládeže. Účastníci pocházeli ze všech koutů Čech a
Moravy, mezi nimi nechyběli ani zájemci z Telče a blízkého okolí. V rámci těchto setkání se konaly
exercicie, sportovní a kulturní programy, přírodovědné vycházky, biblické přednášky apod. Podle
vyprávění pamětníků byl P. Valena nezapomenutelnou osobností, která všem přibližovala Boha  a
svět jako božské dílo pro lidstvo.

Období padesátých let 20. století však bylo pro P. Prokopa tíživé, neboť nastala doba utlačování
náboženství a pronásledování kněží komunistickým režimem. 3. 5. 1950 byl zatčen a odvezen do
internace v Želivě. Ve vykonstruovaném procesu byl lživě obviněn v působení vedoucího ilegální
skupiny organizující tehdy nezákonné přechody osob  přes státní hranice do Rakouska. Ve vězení
zažil mnoho útrap, šikany a ponížení. Jeho spoluvězněm byl i pozdější kardinál František Tomášek,
který podle svých slov velmi P. Prokopa obdivoval pro jeho zbožnost, spravedlnost a nesmiřitelný
postoj k totalitnímu režimu.

Koncem r. 1955 byl P. Prokop propuštěn z internace. Nejprve mu byla bohoslovecká činnost
zakázána, pak však povolena, byl však při ní  bedlivě sledován tajnou bezpečností a hledána další
záminka k nové internaci, k níž naštěstí nedošlo.

Jako místo výkonu kněžského povolání  mu bylo určeno jihomoravské pohraničí a překládán
z místa na místo. Působil v Moravské Nové Vsi, Načeraticích, v Březí u Mikulova, Brumovicích u
Břeclavi  a jinde. Všude pracoval  s velkým nasazením a sklízel plody vřelé obliby farníků.

R.1968 znamenal určité uvolnění ateistického tlaku státu umožnil P. Prokopovi lepší podmínky
pro bohosloveckou službu, mohl sporadicky působit i v Kostelním Vydří, vycestoval také do zahra-
ničí a účastnil se generální kapituly řádu Karmelitánů v italském Římě.

Avšak r.1969 znamenal v životě P. Prokopa  další zlom. Následkem normalizace mu byla
omezována bohoslovecká činnost, na jeho zdraví se začaly projevovat útrapy z vězení. Nepomohly
ani léky, které mu tajně posílali Karmelitáni ze zahraničí. Přes velkou snahu ošetřujících lékařů 6. 4.
1971 v nemocnici u Sv. Anny v Brně zemřel.

Pohřeb P. Valeny  byl projevem nejen úcty k jeho osobnosti, ale také tichou demonstrací proti
režimu pokračujícím v útlaku vůči náboženství. Nejprve se P. Valenovi dostalo 13. 4. 1971 dojem-
ného rozloučení v jeho posledním působišti v Brumovicích. Posléze byl převezen do Kostelního
Vydří, kde se v 11 hod. uskutečnil velkolepý pohřeb za účasti  několika stovek věřících ze všech  
farností  kde působil. Jen ze Žarošic přijeli ve čtyřech autobusech. Všichni želeli ztráty člověka
mimořádně nadaného a dobrého srdce, který dokázal  svým soustavným a cílevědomým přičiněním
vést tisíce lidí na cestě k Bohu. Byl pohřben na farním  hřbitově  v dolní části obce.

           připravil Ing. Jiří Ptáček

Poutavé vyprávění P. Františka Lízny, SJ v Telči mělo mimořádný ohlas.

V úterý 17. dubna 2012 uspořádala Městská organizace KDU-ČSL Telč  besedu s P. Františkem
Líznou, SJ. , který zde promluvil o své cestě ke kněžství, o své práci vězeňského kaplana a také o
pouti ke hrobu sv. apoštola Jakuba do Santiaga de Compotela. Svým poutavým vyprávěním dokázal
zaujmout na 80 posluchačů, se kterými během svého vystoupení živě diskutoval a to téměř tři hodiny.
O tom, že vyprávění P. Františka Lízny, SJ bylo velice zajímavé svědčí i to, že si mnozí z přítomných
odnesli jeho knihu s věnováním.

Z farní knihovny

Modlitba?  No problem!
Autor knihy Joachim Badeni uvádí čtenáře do modlitby jako ten, kdo

poznal její cenu, ale i úskalí. Srozumitelným a přívětivým způsobem
nabízí množství inspirací i praktických rad ohledně modlitby. Vnímá
modlitbu jako něco životodárného, nikoliv jako tíživou povinnost věřících
lidí. Ukazuje ji jako přístupnou každému člověku, nikoliv jako záležitost

křesťanské elity. V jeho knížce najdou povzbuzení a světlo jak začátečníci v modlitbě, tak i zralí
křesťané, kteří už o modlitbě četli leccos. 

Joachim Badeni, OP (1012–2010) se narodil v Bruselu jako syn hraběte Ludvíka Badeniho. Ve
čtyřech letech ztratil otce, dětství pak prožil na Ukrajině a v Polsku, kde vystudoval práva. Účastnil
se jako voják 2. světové války, od roku 1943 ve štábu generála W. Sikorskiego v Anglii. Tam prožil
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své obrácení a povolání ke kněžství. V Anglii vstoupil do noviciátu dominikánů, v roce 1945 složil
řeholní sliby. Teologii vystudoval v Polsku a po vysvěcení na kněze byl pověřen pastorací vysoko-
školské mládeže, jíž se věnoval postupně v Poznani, Wroclavi a Krakově. Působil rovněž v hnutí
charismatické obnovy. V Polsku byl známý svými popularizačními pořady v rádiu a jako autor řady
úspěšných titulů. Zemřel nedávno ve věku 98 let v klášteře dominikánů v Krakově.

Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání
Známý polský kněz a literát přibližuje dětem tajemství eucharistie pomocí zajímavých příběhů a

citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného života. Navazuje na milost svátosti křtu a zdůrazňuje,
co je potřebné, aby člověk prožíval svaté přijímání s vírou: úžas, radost, trpělivé očekávání, čas na
přípravu, ale i soucit se slabostí druhého člověka. Neklade přehnaný důraz na očekávání mimořádné
události, ale připravuje děti (i jejich rodiče) na osobní setkání s Kristem, s nímž budou kráčet po celý
život.

Jan Twardowski (1915–2006), známý varšavský kněz a literát připravoval po desítky let
skupinky dětí k prvnímu svatému přijímání. Tato knížka je souborem jeho vyprávění a drobných
promluv pro děti na téma svátosti eucharistie.

Novéna k Panně Marii – Nová kniha Vojtěcha Kodeta 
Novéna k Panně Marii může posloužit jako pomůcka k osobní i společné modlitbě před marián-

skými svátky, ale také před životními rozhodnutími nebo jako přímluvná modlitba v situaci něčí
nouze. Základ novény tvoří text Písma svatého, předložený k modlitebnímu čtení a následnému rozjí-
mání. Závěrečné prosby se převážně inspirují prosbami z liturgie hodin. 

Vojtěch Kodet, O.Carm., Th.D. (* 1956), římskokatolický kněz, teolog, generální delegát
karmelitánského řádu v České republice a uznávaný autor české duchovní literatury a přednášek na
kazetách. V Karmelitánském nakladatelství mu vyšly knihy: Svatodušní novéna, Velké jubileum, O
eucharistii, Marta a Marie trochu jinak, Učednictví, Hledám tvou tvář.
Jeho péčí byla také sestavena knížka Mariánské modlitby.

Bratři a sestry,
jako pastýři církve si uvědomujeme svoji spoluzodpovědnost za všechny, kdo společně s námi

žijí v naší vlasti. Tímto naším dopisem se chceme obrátit především na ty z vás, na které v současné
době doléhá složitá ekonomická situace.

Víme, že cesta nezbytných reforem nyní tíživě dopadá především na sociálně slabé, na
vícečlenné rodiny či na některé skupiny seniorů. Bolestně také zasahuje ty, kterým se i přes poctivé
úsilí nedaří nalézt práci. Vnímáme, že pro mnohé otce i matky rodin, pro mnohé mladé i starší lidi
není marná snaha nalézt práci jen ekonomickou otázkou, ale také problémem uchování si vědomí
vlastní důstojnosti a sebeúcty. To je zcela přirozené, neboť práce přispívá k důstojnosti člověka a má
v jeho životě výsadní postavení.

Chtěli bychom proto jako vaši pastýři vyjádřit v této situaci svoji blízkost všem, pro které jsou
starosti zapříčiněné ekonomickou situací dnes zvlášť tíživé. Ujišťujeme vás, že vás neseme ve svých
modlitbách a hledáme cesty, jak pomoci. Víme totiž, že vaše důstojnost nevyplývá pouze z možnosti
pracovat, ale je zakotvena ve vašem povolání k životu, jež vůči každému z nás vyslovil Bůh v Ježíši
Kristu. Ačkoliv mohou vnější okolnosti tuto pravdu velmi zatemňovat, nemohou ji popřít či zničit!

Povzbuzujeme jednotlivé farnosti, aby se právě v této době osvědčily jako místa, kde tato
pravda není zatemněná, kde jsou vzájemná úcta a láska neseny živou vírou v důstojnost darovanou
nám Bohem. Modlíme se, aby církevní společenství byla místem porozumění a vzájemné podpory, a
tak vydávala v naší společnosti svědectví o živém Bohu jako zdroji veškeré útěchy.

Chtěli bychom však současně důrazně varovat před jednotlivci i skupinami, kteří mnohdy
zneužívají oprávněného zklamání občanů a podněcují ke hněvu a nenávisti. Takový způsob jednání
může vést naši společnost pouze do ještě hlubších problémů.

Zároveň vás všechny, bratři a sestry, chceme ujistit, že při setkáních s politickými představiteli
připomínáme jejich zodpovědnost za každého jednotlivého občana a povzbuzujeme je, aby měli
odvahu vzepřít se pokušení sobeckého zneužívání moci a nezájmu o potřebné. 

Prosíme o vaše modlitby, abychom byli schopni v síle Ducha Svatého rozumět znamením doby
a hlásat radostnou zvěst srozumitelným způsobem. Věříme v mocnou přímluvu naší nebeské Matky,
vzýváme naše zemské patrony a povzbuzujeme Vás i sebe navzájem slovy apoštola Pavla: 

“Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej
vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko ostatní!” (Řím 8, 32)

 Žehnáme vám a vašim blízkým
                                               Vaši čeští a moravští biskupové 
25. dubna 2012

Z matriky:

V měsíci dubnu nás předešli na věčnost:
Jarmila Kameníková

Po uzávěrce 
Finanční výpomoc na nákup kočárku, o kterou jsme vás prosili v březnovém čísle FV

vynesla 13 000,- Kč. Všem, kdo přispěli patří vřelé díky. Vybraná částka byla prostřednictvím
pana děkana předána  potřebné rodině.
_________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 18. 5. 2012
Neprodejné,  pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@quick.cz
www.farnost-telc.cz
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Městská organizace KDU – ČSL 
Vás zve na setkání

s manželi Dagmar a Františkem X. Halasovými

Beseda o Jeruzalémské bibli aneb o kráse a těžkostech překladu slova
Božího

se uskuteční  
ve čtvrtek 10. května 2012 od 18:00 hod 

v  Konviktu sv. Andělů v Telči, 
nám. Jana Kypty 74

Po skončení besedy budou autoři překladu podepisovat zájemcům výtisky Jeruzalémské
bible 

Vstupné dobrovolné


