
Milé sestry a bratři,

v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě
zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež Franti-
šek v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v
Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde
o “bránu Milosrdenství, kde každý, kdo tudy
vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který
potěšuje, odpouští a dodává naději” (bula Miseri-
cordiae vultus, čl. 3).

Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má
slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních
církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít
Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to
především v katedrále a dalších významných
svatyních. V naší diecézi bude těchto bran
celkem pět.

Svatý rok milosrdenství v naší diecézi
zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální
bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která
bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po
zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde
ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu
otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do
chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým
způsobem. Méně slavnostním způsobem budou
otevřeny i další čtyři brány v diecézi. 

Přehled Svatých bran v brněnské diecézi, termíny jejich otevření (řazeno chronologicky) a biskupští
vyslanci:

Brno, katedrála sv. Petra a Pavla 
Neděle 13. 12. 2015 v 9.00 hodin

Žarošice, kostel sv. Anny ( Mons. Karel Orlita):
středa 16. 12. 2015 v 18.00 hodin

Kostelní Vydří, kostel Panny Marie Karmelské (R.D. Mgr. Roman Kubín)
pátek 18. 12. 2015 v 18.00 hodin.

Znojmo, kostel sv. Kříže ( Mons. Václav Slouk): 
sobota 19. 12. 2015 v 10.00 hodin

Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ( Mons.
Jiří Mikulášek) 
neděle 20. 12. 2015 v 9.00 hodin

Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Po splnění
podmínek je zde možné získat plnomocné odpustky. Posílena bude i zpovědní služba. Proto vybízím
k poutím k těmto Svatým branám, protože Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí
pro každého z nás.

Všechny informace o Svatém roku milosrdenství a o aktivitách papeže Františka najdete na
vatikánských stránkách www.im.va, informace v češtině hledejte na stránkách Tiskového střediska
ČBK tisk.cirkev.cz. Všechny informace o aktivitách v rámci naší diecéze budou zveřejňovány na
www.biskupstvi.cz/rok-milosrdenstvi

K požehnanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám všem ze srdce žehná
+ Vojtěch Cikrle - biskup brněnský

Bohoslužby v měsíci  prosinci 2015

So 5. 12. 2015 17:00 Jména Ježíš
Ne 6. 12. 2015   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 12. 12. 2015 17:00 Jména Ježíš
Ne 13. 12. 2015   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 19. 12. 2015 17:00 Jména Ježíš
Ne 20. 12. 2015   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Čt 24. 12. 2015 23:00 sv. Jakub
Pá 25. 12. 2015   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 26. 12. 2015   9:00 sv. Jakub
17:00 Jména Ježíš

Ne 27. 12. 2015   7:30 Jména Ježíš 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Čt 31. 12. 2015 17:00 Jména Ježíš
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Když chce být někdo jako Bůh

"Tato brutalita nás naplňuje hrůzou a ptáme
se, jak může srdce člověka vymyslet a realizovat
tak odporné činy, které otřásly nejen Francií, ale
celým světem. Tuto hanebnou potupu důstojnosti
člověka nelze po těchto činech neodsoudit. Chci
opět mocně zdůraznit, že cesta násilí a nenávisti
nevyřeší problémy lidstva a že užívání Božího
jména k ospravedlňování této cesty je
rouháním! Vybízím vás všechny, abyste se mnou
spojili v modlitbě: svěřme Božímu milosrdenství
bezbranné obětí této tragédie. Panna Maria,
Matka milosrdenství, ať vzbudí v našich srdcích
moudré smýšlení a mírumilovné úmysly. Do Její
ochrany a Její bdělosti svěřme drahý francouzský
národ, první dceru církve, a také Evropu a celý
svět."
(Papež František na Svatopetrském náměstí

15.11.2015)

Masakr v Paříži. Ale také vraždění nevinných
v Sýrii, Iráku, v Africe. Výcvik a zapojování dětí
do válečných operací… Paříž se nás asi dotkne
nejvíc, protože je blízko a protože masakr cítíme

právem jako útok na civilizaci, v níž žijeme. Zasahuje nás nesmyslnost takového vraždění. Když se
lidé zabíjeli proto, aby získali území, majetek, nadvládu, bylo a je to zlé. Ale když jsou zabíjeni
nevinní, aniž je z toho jakýkoliv zisk, když nakonec část atentátníků odpraví i sebe sama, zůstává nad
tím rozum stát. A přece to není něco tak nového a nepochopitelného. Na prvních stránkách Bible
čteme:  

Had byl nejlstivější ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh udělal. Řekl ženě: “Tak Bůh
vám tedy řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?” Žena odpověděla hadovi: “Smíme jíst z ovoce
stromů v zahradě, jen o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady řekl Bůh: Nesmíte z něho jíst a ani
se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had řekl ženě:” Ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že v den, kdy
byste z něho jedli, otevřou se vaše oči a budete jako Bůh znát dobro a zlo.” (Gen 3,1-5)

Co toto orientálně názorné a barvité vyprávění líčí? Staré a stále trvající pokušení člověka být
jako Bůh – znát dobro i zlo, totiž rozhodovat o tom, co je dobrem a co zlem. Atentátníci v Paříži nebo
v Islámském státě a mnohde jinde si prostě osobují Boží právo rozhodovat o životě a smrti druhých.
Je to hrozné pokušení. Tím hroznější, že to dělají ve jménu víry. Zvrácené víry, že oni mají právo
rozhodovat o životě a smrti druhých, že mají právo vyhladit ze země ty, kteří se jimi vyznávané víře
protiví. Někteří jsou zřejmě zmanipulovaní, fanatizovaní ubožáci. Ale někteří mají také dobré či
špičkové evropské vzdělání. Překvapuje to?

Dvě velké katastrofy, dvě velká vraždění dvacátého století, se udály v zemi nevzdělaných
mužíků a vedl je vzdělaný vůdce Lenin. Druhé velké vraždění měli na svědomí příslušníci velice
vzdělaného národa a vedl je nepříliš vzdělaný mizerný malíř Hitler. Jak je možné, že se ti i oni dají
strhnout ke hře na Boha? Jednou z odpovědí může být poznání, že učení o prvotním (dědičném)
hříchu není pohádka. Je to tvrdá a poněkud zastřená realita, která v nás (ne jen “v nich”!) chce praco-
vat. Potom může být zřejmé, že Ježíšovo vykoupení jako osvobození od zla, které chce působit v nás
samotných, je jedinou účinnou záchranou pro toho, kdo zlým být nechce. A že Ježíšovo konečně

vítězství je jisté, ale dokoná a projeví se až na konci dějin. Do té doby trvá, jak nás na to Pán Ježíš
upozornil, zápas mezi dobrem a zlem v nás i okolo nás.

Převzato - Aleš Opatrný

Zpráva z jednoty Orla

Florbalisté přivezli z Třeště bramborovou medaili
Florbalový začátek listopadu každoročně patří Svato-

martinskému turnaji v Třešti. Letos se zde účastnilo rekord-
ních 10 týmů. Ve skupině odehráli naši reprezentanti velice
těsné zápasy a podařilo se jim vydřít postup do semifinále:

Telč : Batelov 2 : 1
Telč : Třešť 1 : 1
Telč : Slavonice 1 : 0
Telč : Kněžice 2 : 2
V dalších zápasech už ale naši hráči nedokázali vstřelit jedinou branku a tak soupeři stačilo

málo a odsunuli tým telčských Orlů na 4. místo:
Telč : Dobroutov 0 : 1
Telč : Třešť 0 : 1
Jak poznamenal sám trenér Jiří Kovář: “Většinu času jsme kontrolovali míček a soupeře přehrá-

vali, ale bohužel jsme zcela selhali střelecky. A to se podepsalo na konečném výsledku.”
Na Svatomartinském turnaji nás reprezentovali Denisa Herbrychová v bráně, Vojtěch Kadlec,

Adam Starý (2 góly), Tomáš Pospíšil (2 góly), Miroslav Smetana (1 gól), Jakub Truhlář, Jan Herbry-
ch, Filip Jackwerth a Michal Němec (1 gól)

Děkujeme za podporu orlovně
Pěvecký sbor Santini vyměnil chladné prostory našich kostelů za stejně chladný sál telčské

orlovny, aby zde uspořádal benefiční koncert. Na něm se pokusil vybrat finanční prostředky na
obnovu velkých oken, která byla zazděna v době komunismu. Jak se ukázalo, svým umem dokáží
rozehřát nejedno lidské srdce. Na samotném koncertě se do kasičky vybralo 10 894 Kč. Následně
ještě do pokladničky u Křížků a na účet Orla připutovalo dalších 14 360 Kč. Dohromady tedy 25 254
Kč. Částka, která hravě stačí na obnovu jednoho okna. Děkujeme všem dárcům, od těch drobných,
kteří přispěli do kasičky, až po velké, kteří darovali po tisíci korunách. Největší dar dosáhl 5 000 Kč.
Obrovský dík patří také sboru Santini, kteří mají nesmazatelný podíl na obnově oken v orlovně.

Vánoční výstava v orlovně
Po celý víkend od 11. do 14. prosince bude v telčské orlovně expozice betlémů, ozdob a dalších

předmětů s Vánoční tématikou. Pro veřejnost bude výstava otevřena:
pátek 14:00 – 17:00
sobota 9:00 – 17:00
neděle 9:00 – 17:00
pondělí 9:00 – 13:00
Obracíme se na všechny, kteří se chtějí pochlubit uměním svým, nebo svých předků, s prosbou

o zapůjčení exponátů. Jedná se o předměty související s Vánočními svátky. Exponáty budeme přijí-
mat celý týden před výstavou vždy od 16:00 do 17:00. Předem za všechny příspěvky děkujeme. Rádi
Vás přivítáme na výstavě.
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Santini zpíval pro Orlovnu

Jak možná víte, chrámový sbor Santini připravil 4. 10. 2015
benefiční koncert pro Orlovnu. Výtěžek z koncertu byl určen na
pořízení nových oken. Koncert měl neopakovatelnou atmosféru a
zpěváci i posluchači si ho moc užili. Přesvědčili jsme se o tom, že
máme mezi sebou dobré lidi s ochotou pomáhat. Do 10 dnů po
koncertu od dobrodinců byla vybraná suma 25 000,-. Všem moc
děkujeme.

V minulosti byla okna Orlovny zazděna. Společenské, multi-
funkční prostory orlovny tak zanikly a byly nahrazeny jednoúčelo-

vým prostorem k promítání filmů.
Po revoluci byla Orlovna navrácena zpět . Zájmem je  vrátit orlovně původní účel, pro který

byla našimi předky zbudována - měla být místem setkávání lidí.
Prostory se přímo nabízí k využití pro kino a divadlo. Dají se využít jako přednáškový,

koncertní nebo taneční sál. Sami jsme se přesvědčili, že prostor má výbornou akustiku. Takový
všestranně použitelný objekt v Telči chybí.

Podařilo se vybudovat podklad a betonový základ podlahy v hlavním sále, opravit toalety a
předsálí. Nyní se v Orlovně konají sobotní večery s hudbou, výstavy a přednášky. V poschodí
funguje Krteček, hudební zkušebna a klubovna SHM. Orlovna pomalu začíná ožívat.

Opravy postupují pomalým ale jistým tempem. Stále tedy ještě není možné využívat plnohod-
notně luxusní prostory budovy. Vše brzdí finance. Proto se obracíme na Vás. Prosíme, abyste opravy
v Orlovně finančně podpořili.

Peníze, které nám dárci zasílají jdou na konkrétní cíl. Chceme, abyste konkrétně věděli, na co se
peníze vybírají. V současnosti, získáváme dostatek prostředků na okna. Výroba a montáž čtyř
velkých oken pro Orlovnu vyjde asi na 100 000 korun. Jakmile se podaří dostat do orlovny zase
zpátky denní světlo, bude to velký posun!

Pro velkého dárce, který by koupil celé okno, je tu nabídka, že by byl na okně uveden. Zápis
bychom zajistili vyleptáním, výbrusem skla nebo podobnou trvalou metodou. Každý samozřejmě
takovou částku poskytnout nemůže, což chápeme. Jsme rádi za každý dar.

Chcete-li darovací smlouvu do účetnictví, prosím ozvěte se. Příspěvek můžete poslat i
anonymně nebo osobně předat.

Kontakt:                              
Jana Křížková tel: 776 278 508, email: jkmakler@seznam.cz
Jaroslav Kadlec tel: 732 157 552, email: aljaka@seznam.cz
Číslo účtu:  2900491887/2010, variabilní symbol 1111224000.
Přejeme láskyplné prožití Vánočních svátků a opravdovou radost z narození Ježíše Krista.

Všechno dobré v Novém roce.

Chrámový sbor Santini zve na :

1. Adventní koncert : Adventus Domini 
29. 11. 2015  v 17.00 hod. v kostele Jména Ježíš 

Zazní : Missa no. 2in G (D 167) – Franz Schubert ( 1797-1828)
Výběr z duchovních děl adventní hudby, naší i světové sborové literatury

Účinkuje: pěvecký sbor Santini – Telč
Ad Hoc Quartet z Třebíče a hosté
Sbormistr: Anežka Tichá
Dirigent: Karel Tomek
Vstupné dobrovolné
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční koncert 
27. 12. 2015  v 15.00hod. v kostele Jména Ježíš 

Zazní: výběr z duchovních děl vánoční hudby, naší i světové sborové literatury

Účinkuje: pěvecký sbor Santini – Telč
Sbormistr: Anežka Tichá
Vstupné dobrovolné
 
Po koncertu jsou všichni zváni  na malé občerstvení, které sbor a jeho příznivci připraví,

do farního průjezdu.
 
CD – SANTINI V ŘÍŠI DIVŮ a vánoční CD – GAUDETE 
můžete zakoupit na kterémkoli koncertu souboru, nebo v sídle firmy KKmakler, Křížova 171,

588 56 Telč, Jana Křížková, tel. 776 278 508, jkmakler@seznam.cz, 
 Sbor hledá nové zpěváky. Nadšení zájemci se hlaste u jakéhokoli člena sboru. 
 

Jana Křížková

Z farní knihovny

Přežít nebo prožít mši svatou? – Vojtěch Kodet
Svatý Julián Eymard nad eucharistií nepřestával žasnout, když hlásal,

že “všechny zázraky převyšuje svým obsahem, nad všechny vyniká délkou
svého trvání. Je to neustále trvající vtělení, ustavičně se obnovující Ježíšova
oběť: je to hořící keř, který neustále plane na oltáři; je to mana, pravý chléb
života, který denně sestupuje z nebe”.

Jen postupně člověku dochází, o jak zázračnou skutečnost se jedná. Je dobré živit v sobě úžas nad
tímto tajemstvím, aby nám svátost lásky nezevšedněla. Je totiž nevyčerpatelná, stále v ní můžeme
objevovat nové a nové “zlaté žíly”.
Kéž by i tato knížečka napomohla tomu, abychom hlouběji poznali “svátost Ježíšova srdce” a její
životodárnou moc.

Smrt nemá poslední slovo - Cristiana Pacciniová, Simone Troisi
Chiara Corbellová Petrillová zemřela v 28 letech na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný nádor jí

lékaři objevili v pátém měsíci těhotenství, kdy se těšila na narození svého syna Francesca. Pro ni a
manžela Enrica to bylo už třetí dítě, které čekali, ale první, které přežilo a narodilo se zdravé. První
dvě děti zemřely krátce po narození. 
Příběh, kde nedojde k zázraku uzdravení, ale kde oba manželé zažijí víc než zázrak: pokoj shůry,
radost z Boží blízkosti, která rozšiřuje srdce a dodává naději uprostřed bouře.
Příběh, který zblízka sledovali a o němž vydali svědectví jejich přátelé, rodinní příslušníci i členové
církevních společenství, kteří se za ně modlili. 
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Příběh Chiary, Enrica a jejich syna Francesca (i obou sourozenců v nebi) již zasáhl tisíce lidí v Itálii i
jinde. Vypráví o utrpení, a přitom je silným svědectvím o lásce, kterou “neuhasí ani velké vody”.

Deníček  - Boží milosrdenství v mé duši – svatá s.M.Faustna Kowalská
Kniha je celoživotním svědectvím nedávno kanonizované polské sestry Faustyny Kowalské.

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství:

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.

Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
“Kdybys tak znala Boží dar!”

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi, 
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.

Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.

Amen.

Vzpomínka na paní učitelku Vykydalovou

Začátkem listopadu se přátelé přišli rozloučit s paní učitelkou Drahomírou  Vykydalovou a
podle jejího přání uložili její urnu do hrobu na staroměstském hřbitově. 

Většina telčanů si ji pamatuje jako paní učitelku v hudební škole, kde vyučovala hru na housle.
Dokonce připravila některé svoje žáky na studium na konzervatoři. Ve farnosti vedla chrámový sbor,
sháněla notový materiál pro členy orchestru a zpěváky.  Další její aktivita byla zaměřena na farní
nástěnky, které sama obhospodařovala do svého odchodu do Domova pro seniory na Moravci. Pokud
jí to zdraví dovolovalo, ráda se každý rok vracela na krátkou dobu do Telče. Měla zde hodně přátel,
kteří na ni budou rádi vzpomínat.

 (AK, LB)

Z matriky

V měsíci listopadu přijali svátost křtu:
Tereza Brabcová

V měsíci listopadu přijali svátost manželství:
        Lukáš Mezera a Zuzana Houzarová
       Jiří Čírtek a Marie Doskočilová

V měsíci listopadu nás předešli na věčnost:
Miluška Dvořáčková
Ladislav Petrů
marie Samková
Ladislav Kadlec
František Hamerník

_______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 20. 12. 2015
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč -  www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz
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