
Jednota a společenství

Tato dvě témata jsou zařazena hned v úvodu
přípravy na národní eucharistický kongres, který se
bude v letošním roce v naší zemi konat. Znovu
máme příležitost si připomenout své společenství s
Kristem a jeho uskutečňování v každodenním
životě. Znovu si můžeme položit naléhavou otázku,
jaký význam má v mém životě slavení a přijímání
Eucharistie. Je pro mne společné slavení nedělní
eucharistické hostiny víc než splněnou nábožen-

skou povinností? Nenechávám Slovo Boží, jenž zaznělo při liturgii, zavřené v chladných stěnách
kostela? Jak se projevuje setkání s Kristem v mém každodenním životě? Snažím se ze své rodiny
vytvářet opravdové živé společenství s Kristem uprostřed? Jak jsem konkrétně projevil vděčnost
Kristu skrze život společenství farnosti?

Všem svým farníkům přeji, abychom se v tomto roce, který je v naší zemi mimořádným způso-
bem zaměřen na slavení Eucharistie, znovu hlouběji ponořili do tohoto očistného a posilujícího
tajemství. Kéž znovu objevíme Eucharistii jako pramen a cíl života našeho společenství. Kéž roste
naše jednota s Kristem a skrze ni pak i jednota našich rodin i celého farního společenství.

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci únoru 2015

Ne 1. 2. 2015   7:30 Jména Ježíš 
  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

Po 2. 2. 2015   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So 7. 2. 2015 17:00 Jména Ježíš
Ne 8. 2. 2015   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So 14. 2. 2015 17:00 Jména Ježíš
Ne 15. 2. 2015   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

St 18. 2. 2015   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So 21. 2. 2015 17:00 Jména Ježíš
Ne 22. 2. 2015   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So 28. 2. 2015 17:00 Jména Ježíš

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. Děkujeme!

Charita sečetla obsah všech pokladniček sbírky. Výsledky ukazují,
že dárci byli ke koledníkům štědří, sešlo se přes 89 milionů Kč.
“Výnos dokazuje, že lidé mají otevřená srdce pro potřeby spoluobčanů,
kteří se ocitli ve složité životní situaci,” říká ředitel Charity ČR..

"Je to dobrá zpráva o naší společnosti a jsme vděčni každému, kdo
přispěl,” říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. “Získané peníze jsou pro
nás současně závazkem, s jejich pomocí chceme zmírnit utrpení a potíže
lidí v nouzi.” 

Pomoc lidem v nouzi je hlavním heslem celostátní Tříkrálové
sbírky, která se letos počátkem ledna konala již popatnácté. Letošní
výnos je také největší v historii sbírky, k dnešnímu dni (30. 1. ve 12

hodin)   89 306 977 Kč 
Z výtěžku sbírky bude podpořeno několik stovek projektů na podporu osob a rodin v sociální

nouzi, dětí a dospělých s handicapem, nemocných a seniorů.
“Letos koledovalo s pokladničkou kolem dvaceti tisíc tříkrálových skupinek, tedy o téměř tisíc

více než loni,” říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. “Všem koledníkům a
vedoucím skupinek děkujeme, protože bez nich by se akce nemohla uskutečnit.”

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 podle diecézí
Arcidieceze olomoucká 23 865 566 ,-
Arcidieceze pražská   5 137 022 ,-
Dieceze brněnská 20 990 966 ,-
Dieceze českobudějovická   5 181 400 ,-
Dieceze královehradecká 13 496 815 ,-
Dieceze litoměřická                       2 082 802 ,-
Dieceze ostravsko-opavská 13 955 435 ,-
Diecéze plzeňská   3 831 974 ,-
Tříkrálový koncert       764 997,-
celkem 89 306 977 ,- Kč

Kde peníze pomohou
Po shromáždění peněz na jednom bankovním sbírkovém účtu (podmínka zákona o veřejných

sbírkách, jinak by nebylo možné celkový výnos zjistit a kontrolovat) a po pečlivé kontrole dokladů
bude obnos znovu rozdělen podle předem daného klíče: 

Téměř dvě třetiny z obnosu (65 %), který byl v teritoriu místní Charity, jež koledu organizovala
vykoledován, se sem opět vrátí, aby podpořil některé z místních projektů. Jen několik příkladů ze
záměrů na tento rok: V Děčíně přispějí dvěma dětem po mozkové obrně na rehabilitaci v lázních,
Domácí hospicová péče Třebíč nakoupí pro nevyléčitelně nemocné oxygenerátor, oxymetr a postele,
lidé v sociální a hmotné nouzi v Táboře a v Týně nad Vltavou obdrží finanční a materiální pomoc,
Charita Frýdek-Místek zakoupí zvedák pro polohování pacientů, Domov s pečovatelskou službou
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Bohuslavice na Konicku potřebuje nový automobil, v západočeských Rokycanech peníze půjdou na
projekt Osobní asistence, dětem se sociálně slabých a znevýhodněných rodin ve Znojmě budou
uhrazeny školní obědy a podobné děti z Chomutova dostanou školní pomůcky atd.

Dalších 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit (v Západních Čechách např.
na provoz sociálně terapeutické dílny pro lidi s psychickým onemocněním v Meclově u Domažlic),
10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí (z výtěžku je rovněž tvořen
krizový fond pro řešení nenadálých událostí), 5 % procent výnosu sbírky připadá na
podporu projektů Charity Česká republika a zbylých 5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem
určeno na režie sbírky.

“Chci poděkovat všem dárcům, organizátorům a koledníkům za přípravu, průběh a výnos
sbírky, která pomůže mnoha lidem v nouzi,” říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

A jaké jsou plány v regionech? “Finanční prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity
jednak na podporu služeb pro naše uživatele, především na pokrytí nákladů, na které lze finance jen
obtížně získat,” říká Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jde například o rozší-
ření a obnovu vozového parku, aby mohli snadněji pomáhat přímo v domácím prostředí uživatelů a
pacientů. “Tříkrálové peníze slouží také jako finanční zdroj při případném výpadku dotací na služby,
jako rezerva pro zajištění stávajícího provozu služeb. Samozřejmě část peněz vyhradíme na humani-
tární pomoc u nás i v zahraničí,” říká ředitelka Zelená.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 v brněnské diecézi 
Oblastní Charita Blansko 1 694 427 ,-
Oblastní Charita Břeclav 2 350 871 ,-
Oblastní Charita Hodonín 2 597 422 ,-
Oblastní Charita Jihlava 1 432 170 ,-
Oblastní Charita Rajhrad 3 173 958 ,-
Oblastní Charita Tišnov 1 219 932 ,-
Oblastní Charita Třebíč 2 179 622 ,-
Oblastní Charita Žďár n. S. 2 645 194 ,-
Oblastní Charita Znojmo 1 800 689 ,-
Služby Brno 1 896 681 ,-

Nejdůležitější záměry Tříkrálové sbírky 2015 v brněnské diecézi
      Oblastní charita Blansko - Podpora krizového ubytování se zajištěním základních životních
potřeb lidí v náhlé, nečekané krizové situaci (100 000 Kč)

Služby Brno - rekonstrukce Denního stacionáře Effeta pro lidi s mentálním postižením a autis-
mem (1 000 000 Kč)

Služby Brno - Podpora služeb pro lidi bez domova (100 000 Kč)
Oblastní charita Břeclav - podpora dobrovolných aktivit farních charit na Břeclavsku – služby

pro seniory, mateřská centra, šatníky pro potřebné (30 000 Kč)
Oblastní charita Hodonín - Podpora služeb pro seniory v rumunském Banátu, provoz zubní

ordinace
Oblastní charita Jihlava - Charitní pečovatelská služba v obcích na Jihlavsku - vybavení a

terapeutický materiál pro aktivizaci seniorů (140 000 Kč)
Oblastní charita Tišnov - Nízkoprahový klub Čas pro děti a mládež – zajištění aktivit mimo

prostředí klubu, např. výlety a aktivní prožití prázdnin (150 000 Kč) 
Oblastní charita Třebíč - Domácí hospicová péče – pomoc nevyléčitelně nemocným – nákup

vybavení (oxygenerátor, oxymetr a postele)
Oblastní charita Znojmo - Rodinný sociální asistent – pořízení školních obědů chudým dětem,

pořízení kojenecké stravy a hygienických prostředků pro chudé a vyloučené rodiny (32  000 Kč)

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Osobní asistence – pomoc lidem, kteří kvůli své nemoci,
postižení či stáří potřebují podporu v běžném životě. Podpora provozu stále se rozvíjející služby
(300 000 Kč)

Při letošní TKS v Telči se vykoledovalo 92 902,- Kč. Do celkové částky 205 344,- Kč
přispěly okolní obce. Děkujeme za štědrost a pomoc. Tato sbírka byla další nejúspěšnější v historii.

Za Farní charitu J. Kadlec

Telč 92 902 ,-
Mrákotín 16 007 ,-
Sedlejov   8 880 ,-
Mysliboř   7 500 ,-
Urbanov   7 040 ,-
Nevcehle   6 484 ,-
Řásná   6 295 ,-
Radkov   6 017 ,-
Ořechov   4 440 ,-
Krahulčí   4 100 ,-
Žatec   3 804 ,-
Zadní Vydří   3 720 ,-
Doupě   3 392,-
Černíč   3 340 ,-
Studnice   3 260 ,-
Lhotka    3 043 ,-
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Olší 2 881 ,-
Mysletice   2 820 ,-
Řídelov   2 710 ,-
Dobrá Voda 2 650 ,-
Borovná   2 080 ,-
Myslůvka   2 066 ,-
Strachoňovice 1 670 ,-
Volevčice  1 603 ,-
Slaviboř  1 405 ,-
Dyjice 1 271 ,-
Dyjička  1 239 ,-
Stranná  1 003 ,-
Dolní Dvorce     945 ,-
Kostelní Myslová    777,-

Celkem               205 344 ,- Kč



Postní almužna 2015
18. únor (Popeleční středa) až 12. duben (2. neděle velikonoční)

Milé sestry a milí bratři, 

Almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým. 
V tomto způsobu prožívání postní doby je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry a

návrat ke starobylé postní tradici. Krabičku postní almužny k uložení peněz, které svým sebezáporem
ušetříme, je možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo na první neděli postní. Zvlášť je
vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. V druhou neděli
velikonoční je možné donést schránku do kostela a odevzdat duchovnímu. Peníze použije církev
prostřednictvím Diecézní charity Brno a jejích oblastních charit na pomoc lidem v nouzi. 

Postní almužna je projevem zcela dobrovolné duchovní formace a nenahrazuje dar, který
věnujeme při každé bohoslužbě na potřeby církve. 

Děkuji Vám za modlitby a nejrůznější formy pomoci všem, kteří jakoukoliv formou strádají. 

Žehná  biskup Vojtěch Cikrle

       Manželská setkání 2015

Většina z nás, žijících v manželství,
musí věnovat svůj čas řadě důležitých
činností. Chodíme do práce, abychom
získali finanční prostředky pro svou
rodinu, nakupujeme potraviny, abychom
měli co jíst, jezdíme na dovolené,

abychom obnovili své síly a upevnili vztahy, podporujeme naše děti, věnujeme se našim zálibám i
odpočinku. 

Velmi důležité – a možná nejdůležitější – je naše manželství, které bychom v žádném případě
neměli opomíjet. Nabízíme vám možnost, jak je posílit i prohloubit a upevnit tak pravděpodobně
nejdůležitější vztah, který prožíváte.

YMCA Setkání nabízí propracovaný program “Manželská setkání”, kde se partneři učí budovat
a posilovat své manželství.  

Hlavním programem je týdenní motivačně vzdělávací kurz pro manželské páry. Jeho náplní jsou
přednášky o vztazích muže a ženy v manželství, doplněné skupinovou prací. Ve skupinách 3 – 4 párů
se zamýšlíme nad tematikou přednášek a nad problémy v našich vztazích. Společně se svojí skupinou
nebo samostatně v párech hledáme řešení vlastní situace a učíme se zvládat partnerské neshody a
konflikty. Vzájemně se obohacujeme a učíme ze svých zkušeností. Snažíme se prohloubit vzájemnou
lásku a porozumění mezi manželi.

Probíraná témata se týkají manželské komunikace, rozdílů mezi mužem a ženou, zdravého
sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb a sexuality. Přednášejí manželské páry, které nabízejí
svědectví z vlastního života. 

Podmínkou účasti na kurzu je dobrovolná účast obou manželů a ochota účastnit se celého
společného programu. 

Každý den je možné zúčastnit se společné modlitby a bohoslužby. Do programu je zařazen také
čas pro odpočinek a sdílení. 

Manželé s sebou mohou vzít i své děti, o které se starají vyškolení mladí lidé (pečovatelé), kteří
pro ně připravují zajímavý program. 

Na kurzech jsou k dispozici k osobním rozhovorům také zkušení psychologové, psychoterapeuti
a duchovní.

Manželská setkání jsou křesťanským ekumenickým společenstvím otevřeným všem, kteří chtějí
usilovat o prohlubování jednoty a lásky muže a ženy v manželství. 

Letošní kurz Manželská setkání proběhne v Kroměříži ve dnech 4.7. – 11.7.2015.
Kromě týdenních kurzů pro manžele připravuje sdružení YMCA Setkání i další programy –

víkendy pro muže i ženy, pro otce a děti, pro matky a děti, pro manžele, tábory pro rodiny a další.
Více informací o nás a o našich akcích najdete na www.manzele.setkani.org nebo na adrese:

Hana Michalcová, 
YMCA Setkání, Ečerova 10, 635 00 Brno, 
email: michalcova.hana@setkani.org,  tel: 608 422 768.

Z farní kavárny 

Vánoční číslo farního věstníku jsme nestihli, takže tu máme
události a informace z farní kavárny za dva měsíce.

V říjnu a v prosinci proběhly dvě kavárny, jejichž výtěžek šel na
aktivity ve farnosti. Kavárnu  23.10. pořádal sbor Santini a na nové
CD vybrali 821 Kč. Orlové pak 7.12. na opravu Orlovny získali 645
Kč. Za příspěvek patří všem návštěvníkům velké díky. Stejně tak
děkujeme všem, kteří svými příspěvky drží kavárnu v chodu. Kavárna

je díky vám v plusu. Nákupy zásob i celá organizace farních kaváren je tak díky vaší štědrosti
mnohem jednodušší. Víme, že v jiných farnostech, kde farní kavárny probíhají, zavedli místo dobro-
volných příspěvků pevný ceník, aby vybírali dostatek. Pevný ceník jsme od začátku u nás nechtěli,
vstupné dobrovolné nám pro farní akce přijde mnohem vhodnější. A máme upřímnou radost z toho,
že to takto fungovalo po celý rok bez problému.

5.1. oslavily kavárny svůj první rok. Jeho průběh je zachycen na farních strán-
kách www.farnost-telc.cz. Myslím, že máme všichni být na co hrdí. Za rok se u kaváren vystřídala
řada různých organizátorů, rodin, společenství. Vypili jsme společně tak 30 kg kávy, naučili jsme se
dělat skoro profi Cafe Latté. Na faře je staronový pressovač, který slouží nejenom na farních kavár-
nách, ale i sboru a při dalších aktivitách. Pokud se scházíte na faře při nějakém společenství,
neváhejte ho využít. Těšíme se na minimálně další jeden společný rok.

Organizátorům během roku pomáhal Vláďa Smrčka, půjčoval klíče od fary, vysvětloval obsluhu
kávovaru, kde co je ve skladu, apod. Vzhledem k četnosti kaváren, to byl úctyhodný výkon, který stál
hodně času. Díky ti za něj. Vláďu nyní střídá Janča Karpíšková (721482998) a Silvinka Frydrýšková
(606826716). Pokud budete chtít organizovat některou z farních kaváren, půjčí vám klíče i pomohou
s tím, v čem si budete nejistí.

K hostům farních kaváren bychom měli jednu velkou prosbu. Někdy se může stát, že vás
obsluha opomene obsloužit, nebo obslouží až za delší čas. Je to způsobeno tím, že organizátoři
farních kaváren se střídají a nejsou profesionálové. Sám za sebe mohu říci, že za rok jsem měl
kavárnu asi čtyřikrát a pořád se učím, jak rychle obsloužit 40 - 80 lidí během 15 minut. Některé věci
od poslední kavárny, kterou jsem měl na starost, zapomenu, některé jsou nové. Limitem obsluhy byla
příprava Caffe latté, než jsme si toho všimli a koupili samostatný pěnič mléka, uběhl nějaký čas.
Dalším limitem je samotný pressovač. Příprava pressa trvá cca 30 sekund. Pokud si to pronásobíme,
nejde všechny kávy udělat do 10 minut. Proto bychom chtěli všechny hosty poprosit o shovívavost.
Buďme na obsluhu milí, i když čekáme delší čas, dělají co mohou. Pokud musíte odejít a ještě jste
nebyli obslouženi, vysvětlete prosím obsluze, že neodcházíte naštvaní, ale že vás prostě tlačí čas.
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Obsluha z toho jinak bývá rozpačitá a smutná. Zaměřme se na farních kavárnách i na její ostatní
aspekty. Není to přeci jenom o tom, že jdu na kafe, ale i o tom, že se uvidím a promluvím s přáteli. I
kdyby se káva nepodávala, myslím, že i tak by společné scházení po mši mělo smysl. 

Pokud byste měl někdo jakékoli připomínky k farním kavárnám, napište na email
kohy.martin@seznam.cz. Budeme rádi za jakýkoli feedback.

Experimentujeme s různými druhy káv. V kavárně se používá převážně káva Rioba. Je to z
důvodu, že zásoby nakupujeme v Makru a Rioba je jejich hlavní značkou zrnkové kávy. Nejprve
jsme kupovali Riobu Silver, která byla směsí kávy Arabicy a Robusty (60 %, 40 %). Na posledních
několik kaváren jsme koupili nejvyšší řadu Riobu Platinum, která je 100% Arabica. Mělo by se tedy
jednat o kvalitnější a chuťově lepší kávu. Podle ohlasů to však zatím vypadá, že se vrátíme k Riobě
Silver. Prosím, nebojte se a řekněte (napište), zda vám káva chutná či nikoliv. Jde jen o to vybrat
takovou kávu a nastavit kávovar tak, aby většina byla spokojená. Pokud byste měli nějakou oblíbe-
nou zrnkovou kávu (do 350 Kč/kg), napište, můžeme ji vyzkoušet. Taktéž plánujeme tzv. cupping,
ochutnávka různých druhů kávy. Káva pěti různých druhů už je nakoupená, termín ochutnávky
zveřejníme na facebooku.

Odpovídáme na vaše otázky. Po ranní mši nebyla kavárna a po deváté ano, znamená to, že farní
kavárny po ranní mši již nebudou?

Odpověď: Nikoliv. Preferujeme farní kavárnu jak po ranní, tak po deváté mši. Problém může
nastat, pokud někteří organizátoři po ranní mši nemohou. Jedná se ale spíš o ojedinělou situaci. Proto
prosíme o pochopení. Snažíme se to podat tak, aby si organizátoři brali kavárny už od rána, ale někdy
to nelze, nutit nikoho nemůžeme.

Terezka, Martin, Silvinka, Zdenča, Vláďa

Z  farní knihovny

Lék na na únavu ze života - Anselm Grün
Syndrom vyhoření bývá dnes častým tématem. Manažeři, kteří k nám

přijíždějí na kurzy, hodně mluví o tom, že jsou na pokraji vyhoření. Ale když
se pozorně zaposlouchám do toho, co říkají, zjišťuji, že mnozí vyhořelí
nejsou. Netrpí depresí z vyčerpání. Trpí něčím jiným - prostou únavou. Usilo-
vali o mnohé ve firmě, ale už jsou tím bojováním unavení. Jejich tělo tak

unavené zatím ještě není, že by usínali vestoje. Zato je unavená jejich duše. Přišla o pružnost. Nadše-
ní, se kterým bojovali za druhé, kamsi vyprchalo. Zaplavil je pocit chronické únavy a vnitřní apatie.
Trpíme únavou ze světa, ale ta nás odkazuje na oblast mimo tento svět, na vnitřní oblast duše, tam,
kde jsme zcela sami sebou, nezmítáni časnými záležitostmi, které nás tolik unavují. Únava nás dále
vybízí, abychom z tohoto světa vystoupili a objevili cestu k našemu pravému já, která už není diktátu
tohoto světa podřízená. Tak bych chtěl v této knize postupně probrat různé druhy únavy, věnovat se
tomuto jevu z nejrůznějších stran, ptát se po jeho příčinách a popsat způsoby, jak bychom mohli s
únavou zacházet. (autor o knize)

Poslední vrchol DVD - Juan Manuel Cotelo
Není dnes lehké najít v mediích modely dobrých kněží. La Ultima Cima ukazuje typ kněze, o

kterém nikdo nemluví: anonymní kněze, kteří slouží Bohu tím, že slouží druhým. Pablo Domínguez
Prieto - španělský kněz překypující radostí s velkou zálibou v horolezectví - věděl, že zemře mladý a
přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá

při sestupu hory Moncayo. Pablo byl znám a milován velkým počtem osob, které o tom svědčí po
jeho smrti. Bonusy: svědectví a přednáška - celková stopáž 130 min. Český dabing.

Vyvolit si lásku - Bratr Roger z Taizé
Dne 16. srpna 2005 vstoupil bratr Roger do věčného života. Komunita v Taizé vydala tuto knihu

na důkaz nesmírné vděčnosti za dar života svého zakladatele. Publikace naznačuje hlavní záměry
bratra Rogera a jejich konkrétní uskutečňování od počátků existence komunity. Vedle textů z jeho
knih a dopisů obsahuje také úryvky z delšího nepublikovaného rozhovoru, natočeného v roce 1992.
Každý text je doprovázen svědectvími vybranými z tisíců kondolencí zaslaných do Taizé po jeho
smrti. Je zde uveřejněno také několik úryvků z nedokončené knihy bratra Rogera, na níž pracoval v
posledních týdnech svého života – měla se jmenovat právě Vyvolit si lásku (Choisir d’aimer).
Zmíněny jsou i návštěvy bratří z Taizé v totalitní východní Evropě včetně tehdejšího Českosloven-
ska.  Úvodní slovo napsal bratr Alois, současný představený komunity.

Z matriky

V měsíci lednu přijali svátost křtu:
Dominika Julie Železná

V měsíci prosinci s lednu nás předešli na věčnost:
Vladimír Dvořák
Marie Skálová
Milena Chalupová
Josef Chvátal
Ludmila Nosková
Marie Mikešová
Marie Kadlecová
Jana Vavrů

_____________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 18. 2. 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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SHM Klub Telč Vás zve dne 7. února  2015 na tradiční ples do kulturního domu v
Sedlejově.

Začátek je ve 20:00 hod., Hraje kapela LIFEband Company. Kromě jiného je připra-
veno předtančení a půlnoční překvapení. Rezervace vstupenek jak na sezení tak na stání ba
tel. čísle 606 338 472 po 18 hodině. Cena vstupenky je 120,- Kč na sezení a 100,- Kč na
stání. Předprodej vstupenek je 1. února od 10:00 na telčské faře. Pro účastníky je zajištěn
svoz v 19:15 a v 19:45 od Motorpalu, zpět v 1:30 a ve 3:00 hod.

Jste všichni srdečně zváni


