
Půst - cesta a příležitost

Půst je cesta a příležitost, cesta k poznání sebe
sama svých možností i slabostí, příležitost k zakou-
šení i konání milosrdenství. Tak jako při pozorování
hvězdné oblohy, je třeba se vzdálit od všech blízkých
zdrojů světla. Stejně tak, pokud chceme objevit
hloubku vyznání lásky Boha k člověku. Lásky
vepsané již do samotného stvoření, vyznané skrze
slova bible, darované skrze Kristovo vtělení, život,
smrt a zmrtvýchvstání, musíme se umět ztišit a vzdát
se všeho, co by rozptylovalo naši pozornost. 

Tak jako při pozorování hvězdné oblohy potře-
buje naše oko určitý čas k tomu, aby dokázalo rozpo-
znávat slaboučké světlo vzdálených hvězd, stejně tak

potřebuje naše srdce delší chvíli ztišení, aby mohlo proniknout hlouběji k poznání a zakoušení lásky
milujícího Boha. Nebojme se vstupovat do prostoru posvátného ticha uvnitř sebe. Nebojme se temné
prázdnoty, kterou možná čas od času při pohledu na svůj život spatříme. Vždyť i úchvatné světlo
obrovského množství hvězd spatříme teprve na zprvu zdánlivě temné prázdné obloze. 

Stejně tak nám nejednou teprve poznání naší vlastní slabosti a prázdnoty života může odhalit
velikost Boží lásky k nám. Jen ten, kdo překoná strach z prázdnoty v sobě, může nakonec spatřit záři
Boží lásky obklopující člověka ze všech stran.

Ať nepromarníme vzácnou dobu, darovanou nám k poznání milujícího Boha, přeje všem svým
farníkům

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci březnu 2016

So     5. 3. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne     6. 3. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So   12. 3. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne   13. 3. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So   19. 3. 2016   8:00 Matka Boží
17:00 Jména Ježíš

Ne   20. 3. 2016   7:30 Jména Ježíš 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Čt 24. 3. 2016 Zelený čtvrtek 18:00 sv. Jakub
Pá 25. 3. 2016 Velkopáteční obřady 18:00 sv. Jakub
So 26. 3. 2016 Velikonoční vigilie 21:00 sv. Jakub
Ne 27. 3. 2016     7:30 sv. Jakub

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

V sobotu 19. 3. 2016 od 9:00 do 14:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka šatstva apod. pro Diakonii Broumov v prostorách bývalého
Školním statku v Telči, vstup zadní bránou z ulice Batelovská!

Darované věci prosíme ukládejte do papírových krabic nebo pytlů
pro snažší manipulaci při skladování a dopravě. 

Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552

WYD KRAKOW - Pojeď s námi do Krakowa

25. – 31. 7 se uskuteční v Krakově v Polsku Světový den mládeže. U vzniku těchto setkání
mladých lidí s papežem stál právě polský rodák, krakovský arcibiskup a nezapomenutelný papež Jan
Pavel II. Blízkost světce Jana Pavla II. i místa konání nám nabízí příležitost, aby se i mladí z naší
farnosti tohoto setkání zúčastnili. 

Motto setkání:
“Blahoslavení MILOSRDNÍ, neboť oni dojdou milosrdenství.” (Mt 5,7)

·
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Pár informací k WYD Krakow

Doporučený věk: od 16 let do 30 let
Termíny:

20. - 25. července – Dny v diecézi - budou zajišťovat Diecézní centra pro mládež z jedno-
tlivých našich diecézí v různých polských diecézích
25. – 31. července – Světový den mládeže v Krakově

·
Cena:

Cena zahrnuje: dopravu autobusem (při společné dopravě), balíček poutníka (nocleh,
strava, doprava po Krakově) a fond solidarity (10 Eur). Fond solidarity poslouží k podpoře
účasti mladých z chudých zemí.
V rámci ČR bude poskytována podpora početnějším rodinám. Pokud z jedné rodiny pojede
více dětí, mohou požádat příslušné DCM o slevu: 2. dítě 25%, třetí a další dítě z rodiny
50% z celkové ceny. 

        Dotovaná cena pro Dny v diecézi a pobyt v Krakově, doprava společně 
      Ceny při přihlášení do 30. 4. a zaplacení do 5. 5. 2016  - 5 800,- Kč  (přípravný tým 4 800,- Kč). 

 Ceny při přihlášení po 1.5. 2016  - 6 200,- Kč  (přípravný tým 5 100,- Kč)

Přípravný tým
Budeme rádi, když nabídneš své schopnosti pro službu druhým. Vybrat si můžeš z těchto
pracovních skupin: liturgie, pořadatelé, press – tisk, režie, stravování, ubytování/ recepce,
úklid, výzdoba. Přípravný tým bude společně odjíždět 20. 7. přímo do Krakova. Cena pro
členy přípravného týmu je zvýhodněna na 4800 Kč. 

Platby
Rezervace místa proběhne po zaplacení příslušnému DCM. Při přihlášení do 30. 4. a zapla-
cení do 5. 5. je zvýhodněná cena. Od 1. 5. bude každý účastník platit o 300/400 Kč více.

Dotazy
S veškerými dotazy se můžete se obracet na DCM Brno nebo přímo na sekretariát Sekce
pro mládež ČBK: mladez@cirkev.cz, tel: 220 181 753, mobil 731 625 965.

· Více informací a přihlášky na: https://krakov2016.signaly.cz/ 

Pojeď také TY! 

Pokud zvažuješ, že by ses rád setkání zúčastnil, ale je to pro tebe velký obnos peněz, napiš nám
na shmtelc@seznam.cz. SHM Klubu Telč se podařilo získat určitou částku na podporu mladých, kteří
by se rádi vydali na Světové setkání do Krakova, tak neváhej a ozvi se. 

Z vlastní zkušenosti musím říct, že účast na světových dnech mládeže opravdu stojí za to! Před
5 lety jsme se zúčastnili světových dnů mládeže v Madridu. Z Telče jsme jeli 3. Nevěděli jsme, co
nás tam čeká, ale přesto jsme vyjeli. Před samotným setkáním probíhají po celý týden dny v diecézi.
My jsme je prožívali v Tarragoně, kde bylo zřízeno české centrum. Tam každé dopoledne probíhal
program v českém jazyce – přednášky, modlitby, scénky, diskusní skupinky. Odpolední program byl
ve vlastní režii – někdo se šel podívat na místní památky, někdo se šel vykoupat k moři (to bohužel
v Krakově nepůjde) nebo jen tak odpočívat a posedět s přáteli na zmrzlinu či kávu. Večerní program
byl opět v režii českého centra. V rámci týdne v Tarragoně jsme absolvovali den farnosti, den
Katalánska v Barceloně (setkání se všemi mladými ubytovanými v Katalánsku), den diecéze, volný
den, zvykli jsme si na to, že všude potkáváme lidi v tričkách setkání a se stejným batůžkem.  Po
předprogramu v Tarragoně následoval přejezd do místa celosvětového setkání – do Madridu. Také
zde jsme mohli navštěvovat program v českém centru – mimochodem program českého centra patří

k těm nejpropracovanějším. Odpoledne vždy byl společný program všech poutníků s papežem –
přivítání papeže, křížová cesta, vigilie, společná bohoslužba na letišti Cuatro Vientos. Největším
zážitkem pro mě byla sobotní večerní vigilie na letišti. Přestože v Madridu je podle statistik 1 deštivý
den za měsíc, vyšel tento den zrovna na vigilii. S přicházejícím deštěm se zde rozlila vlna přátelství –
kdo měl s sebou pláštěnku, schovával i ty ostatní kolem sebe, ať byli z Afriky nebo z Čech. A do
toho nečasu se na podiu začala objevovat ohromná a ohromující monstrance a pomalu přestávalo
pršet. Jakoby nám sám Kristus chtěl znovu připomenout, že je s námi stále – když se nám daří i když
se nám nedaří, když je krásně i když prší, když máme nějaké trápení nebo když máme nějakou
radost. Pojeď si to do Krakova znovu připomenout také TY! 

Terka Kohoutková 

Pomozte mladým, aby se setkávali a prožívali radost z víry

V neděli 28. února 2016 zazní na mších svatých v naší zemi pastýřské listy českých a morav-
ských biskupů. Zvou mladé lidi k účasti na Světovém dnu mládeže, který se koná v červenci letoš-
ního roku v Krakově.

“Není jistě náhodou, že právě v tomto roce milosrdenství vás, mladé lidi, zve papež František od
20. do 31. července na Světový den mládeže do Krakova, do města, kde žil svatý papež Jan Pavel II. a
svatá sestra Faustina, od níž polský papež přijal úctu k Božímu milosrdenství, kterou rozšířil do celé
církve. Těším se, že se v Krakově společně setkáme,” píše kardinál Dominik Duka.

Biskupové také prosí všechny věřící o konkrétní podporu mladých lidí, které mají ve svém
okolí. Především modlitbou, pobídnutím k účasti a také celostátní sbírkou, která proběhne během
nedělních bohoslužeb 6. března 2016 “Peníze, které se vyberou, budou sloužit především na zapla-
cení dopravy a na uhrazení pobytu českých mladých v polských diecézích od 20. července,” představil
záměr sbírky ředitel Sekce pro mládež P. Jan Balík.

“Obracím se též na vás, bratři a sestry všech věkových kategorií a zvláště na vás kněze a rodiče.
Pomozte mladým ve svém okolí, aby se setkávali a prožívali radost z víry. Podpořte je také, aby se
letos zúčastnili Světového dne mládeže,” žádá ve svém listu odcházející plzeňský biskup František
Radkovský.

Ve svém listu biskupové dále vyzdvihují důležitost malých společenství vrstevníků a zvou
mladé lidi na diecézní setkání; ve většině diecézí každoročně konají v sobotu před Květnou nedělí.

Kromě sbírky 6. března je možné přispět i na účet Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.
2900864161/2010, která organizačně zajišťuje účast mnohých mladých z ČR.

(tisk. ČBK)

Pinec v Orlovně
Orel Telč zve na neformální turnaj "Pinec v orlovně".

Přijďte si zahrát stolní tenis v příjemné atmosféře ve smyslu
"když cesta je důležitější než cíl". Prezence je v sobotu 5. 3.

od 13:30 hodin v orlovně. Turnaj začíná od 14:00. Občerstvení zajištěno, lákavé ceny pro vítěze.
Omezená kapacita turnaje, přihlaste se zavčas na kowy@centrum.cz nebo 602661023. Podrobnosti na
www.oreltelc.cz/pinec.

3 4



Orel Telč pořádá v Orlovně v pátek 11. 3. 2016 v
19:00 hod.  přednášku 

Na Jawě kolem Černého moře.

Jste všichni srdečně zváni., Vstupné dobrovolné.

Vážení otcové, milí přátelé,

rádi bychom Vám poděkovali za mnohaletou podporu a práci, která zpravidla není vidět a už
vůbec nebývá doceněna. Máte mnoho starostí a nechceme Vám přidělávat další, nebo Vás jakkoliv
"úkolovat". Chceme se podělit o radost, která - věříme - i Vás potěší.

Máme upřímnou radost, že stále větší část české společnosti vnímá potřebu pomáhat ženám,
které čekají nečekaně dítě. Po mnoha desetiletích konečně i zaznívá, že zodpovědnost muže za ženu a
počaté dítě je tím klíčovým momentem pro skutečné řešení. Mnoho osobností, starostů i nemocnic
napomáhá, aby se každé dítě mohlo narodit (např. Magistrát hl. m. Prahy poskytuje v březnu a dubnu
reklamní plochy v hodnotě několika set tisíc korun).

Nic z toto by se nedělo, kdyby nebylo Vaší každodenní práce a úsilí tisíců věřících, které
vedete. Budeme proto zvláště za Vás děkovat i při mši svaté v katedrále 2. dubna celebrované panem
kardinálem Dominikem Dukou před Národním pochodem pro život a přenášené TV NOE. Chystají-li
se přijet rodiny s dětmi i z Vaší farnosti, možná je potěší možnost zaregistrovat se k bezplatnému
obědu, na který je pan kardinál zve - http://pochodprozivot.cz.

Radim Ucháč
Hnutí Pro život ČR

Jmenování nového biskupa

Svatý otec, papež František dne 12. února
2016, jmenoval biskupem plzeňské diecéze Mons.
Tomáše HOLUBA, generálního sekretáře České
biskupské konference, faráře baziliky svatých Petra
a Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na pražském
Vyšehradě. Přebírá úřad po biskupovi Mons.
Františku Radkovském.

Nový pastýř plzeňské diecéze se narodil 16.
srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti v Červe-
ném Kostelci (z královéhradecké diecéze). Kněžské
svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové, kde
je také inkardinován.

Jeho akademická příprava zahrnuje: studia
filozofie a teologie na Cyrilometodějské bohoslove-
cké fakultě v Litoměřicích (1985–1989); studium
teologie na Katolické teologické fakultě

v Salzburgu v Rakousku (1990–1991); magisterské studium teologie na Katolické teologické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze (1993); další studia na Papežské lateránské univerzitě v Římě
(2007–2008) a hamburském Institut für Theologie und Frieden (studijní pobyty 2005-2008); doktorát
z morální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou
dizertaci z křesťanské etiky na téma “Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv.
spravedlivé válce”.

Vykonával tyto služby a zastával následující úřady: kaplan ve farnosti v Kutné Hoře (králové-
hradecká diecéze) a spirituál na Církevním gymnáziu svaté Voršily tamtéž (1993–1996); první vojen-
ský kaplan a později hlavní kaplan Armády České Republiky (1996–2006); moderátor kurie (2008) a
generální vikář královéhradecké diecéze (2008–2010); od 1. července 2011 je generálním sekretářem
České biskupské konference; od roku 2011 je zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na
Vyšehradě a od roku 2015 farářem při bazilice svatých Petra a Pavla tamtéž; od roku 2006 působí
jako poradce ministra obrany pro duchovní službu. Od 14. července 2003 je Kaplanem Jeho Svatosti.

Mons. František Radkovský se narodil 3. října 1939 v Třešti na Jihlavsku. Po maturitě na
gymnáziu v Telči začal v roce 1957 studovat na Matematicko–fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v
Praze. Specializoval se na matematickou statistiku a promoval v roce 1962. V letech 1962 až 1964
vykonával základní vojenskou službu na východním Slovensku, poté pracoval jako matematický
statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a později v
Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se podílel na přípravě modernizace výuky matematiky. V roce
1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v
Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze 27. června 1970.  Dne 17. března 1990 byl papežem
Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským.
Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška
7. dubna 1990. Prvním biskupem Diecéze plzeňské, nově zřízené papežem Janem Pavlem II. byl
jmenován 31. května 1993 a 10. července 1993 se ujal jejího řízení. V roce 2014, podle církevních
předpisů,  požádal sv. Otce o uvolnění z úřadu. Nadále bude vykonávat funkci emeritního biskupa
plzeňské diecéze.
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Pokušení nás bude pronásledovat neustále. Měli bychom s tím počítat.

Navzdory našemu duchovnímu životu se v nás stále objevují velice “nezbožné” myšlenky
Když první mniši (2. – 3. stol.) bedlivě sledovali vlastní myšlenky, objevili, jak často se v nás

navzdory duchovnímu životu a celé naší duchovní zkušenosti pořád ještě objevují velice nezbožné
myšlenky. Máme co dělat se zásadními pudy, které se hlásí o slovo.

Když se podíváme trochu blíže na sebe samé i my, objevíme, že i v nás se neustále odkudsi
vynořují nedobré myšlenky. Mniši ale vůbec nejsou pod tlakem představy, že smějí mít jen a jen
zbožné myšlenky. Prostě si s určitou dávkou humoru uvědomují, že přes všechno naše duchovní úsilí
nás přepadají právě tyto myšlenky.

Mniši to řeší tím, že sáhnou po Bibli. Slovo z Písma v nás naváže kontakt k protipólu v naší
duši

Mniši pokušení zlých myšlenek řeší tím, že sáhnou po Bibli a najdou v ní slovo, které promluví
přesně do nevítané myšlenky. Občas to slovo vyhledají právě se zmíněnou špetkou zdravého humoru.
Nejde o to něco si dokazovat nebo zdůvodňovat, ale o to, abychom našli slovo, které odhalí a také
promění naše slova. Slovo z Písma v nás naváže kontakt k protipólu, který je rovněž součástí naší
duše. Každý z nás si v sobě neseme vždycky oba póly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i
nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení. Postavíme-li proti svým negativním
myšlenkám slovo Písma, povede nás k setkání s důvěrou, láskou, silou a tím svatým, co je v nás, i
když se právě silně hlásí o slovo to nesvaté.

Nejde ale o “pozitivní myšlení”
Tuto takzvanou antirrhetickou metodu, kterou popsal ve své knize “Antirrhetikon” psycholog

mezi prvními mnichy jménem Evagrius Ponticus (345–399), je zapotřebí odlišit od moci pozitivního
myšlení, jak se dnes různě praktikuje. Moc pozitivního myšlení se snaží eliminovat z člověka násilně
všechny jeho negativní myšlenky a nahradit je myšlenkami kladnými. Tím se ovšem jedinec dostává
pod tlak, že zkrátka musí vidět všechno jen a jen pozitivně. Neodpovídá to skutečnosti a mnozí tak už
na metodě pozitivního myšlení ztroskotali. V takovém případě se ale velice důrazně přihlásí o slovo
negativní pól, a tím často bývá deprese.

Když pokušitel zneužil biblické výroky, Ježíš nasadil rovněž slova Písma a vyrazil nepříteli
zbraň z ruky

Mniši jsou v takovém případě vždycky realističtější a lidštější. Jednoduše počítají s negativními
myšlenkami a připouštějí si je. Následně do nich ovšem řeknou nějaké slovo z Bible, které proti
zraňujícímu působení myšlenky nasazuje uzdravující moc Božího slova. Evagrius se domnívá, že
svou duši dělíme jakoby na dvě části, jak se o tom hovoří i verš žalmu: “Proč se rmoutíš, má duše, a
proč ve mně sténáš? Doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha” (Žl 42,6).
Obracíme se na zachmuřenou stránku své duše a usmiřujeme se s ní. Také však víme o své důvěry-
plné a silné stránce. Právě k té nás přivádí biblické slovo.

Evagrius se odvolává přímo na Ježíše Krista. Jemu satan našeptával v okamžicích pokušení
slova, která ho měla svést k tomu, aby předvedl svou moc a velikost před lidmi. Proti negativním
slovům pokušitele, který neváhal zneužít dokonce i biblických výroků, Ježíš nasazuje rovněž slova
Písma a vyráží jimi nepříteli zbraň z ruky. Samozřejmě i Ježíš ví, co je to pokušení. Pokušení nás
bude pronásledovat neustále. Měli bychom s tím počítat, nesnažit se nad ně povyšovat a nedomnívat
se, že jsme ve svém duchovním životě či ve schopnosti pozitivně myslet dospěli už tak daleko, že pro
nás negativní vzorce myšlení nepředstavují už vůbec žádný problém.

Nejsme svým negativním myšlenkám vydáni na pospas, v Bibli nám Bůh daroval lékař-
skou knihu

Mniši jsou realističtí, ale stejně tak lidští. Neuvalují na nás příliš velké břemeno. Počítají s tím,
že se v nás tu a tam přihlásí o slovo myšlenky bláznivé a možná i dost nepříjemné, za které se

stydíme. Taková je prostě skutečnost. Máme-li se jimi zabývat, potřebujeme k tomu pokoru a humor.
My bychom se ovšem mnohem raději bavili o svých psychologických či duchovních pokrocích a
zkušenostech. Na druhé straně ale nejsme svým negativním myšlenkám vydáni bezbranně na pospas.
V Bibli nám Bůh daroval lékařskou knihu, jejíž slova se přesně hodí na naše neuspořádané myšlenky.
Začnou je pozvolna proměňovat, budeme-li je užívat trpělivě a pravidelně.

Neodsuzujte se kvůli špatným myšlenkám, nehodnoťte je, ale jednoduše proti nim v důvěře a
s humorem postavte slova z Bible. Zjistíte, že se vaše myšlení mění – a spolu s ním také vnímání sebe
sama. 

Anselm Grün, Duchovní lékárnička
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Z farní knihovny

Jeho rány nás uzdravily – křížová cesta – Vojtěch Kodet
Modlitba křížové cesty nemá za cíl navodit nám smutek a depresi.

Naopak, jde o jedinečný způsob, jak všechno těžké a bolestivé v našem
životě propojit s Ukřižovaným a s mocí jeho lásky, jak otevřít naše rány hojivému oleji jeho
milosrdenství.

365 dní s papežem Františkem – promluvy od Svaté Marty,Papež František
Už jsme si zvykli na to, že papež František se po zvolení odmítl přestěhovat do papežského

apartmánu v Apoštolském paláci, ale ubytoval se v malém bytě Domu sv. Marty. V tamní kapli
slouží každé ráno mši svatou, při níž pronáší krátkou promluvu. Promluvy od Svaté Marty začalo
záhy sledovat mnoho lidí z celého světa, u nás především díky webovým stránkám české sekce rádia
Vatikán. Vycházejí z Božího slova a přinášejí nezředěnou zvěst evangelia, ale je v nich přítomen i
autentický František: jeho typické důrazy, zemité příměry i jezuitská spiritualita.
Karmelitánské nakladatelství předkládá výběr nejsilnějších myšlenek z těchto ranních bohoslužeb, s
nadějí, že poslouží mnohým, kdo chtějí denně čerpat z pramenů Boží moudrosti a zamýšlet se nad
životem ve světle evangelia.

Sebe ve mně hledat musíš – básně  sv. Terezie od Ježíše
Kompletní soubor básní svaté Terezie od Ježíše vychází v češtině poprvé, a to ve vynikajícím

překladu našeho předního hispanisty Doc. Miloslava Uličného.
“... Duše tehdy neví, co dělat. Neví, zda má mluvit nebo mlčet, ani zda se smát nebo plakat. Jde o
slávyplnou hloupost, nebeské bláznovství, kde se učí opravdové moudrosti. Mohutnosti mají schop-
nost zabývat se věcmi jen v Bohu. Pronáší se tu mnoho slov chvály na Boha, a to bez jakéhokoli
řádu, pokud je neuspořádá sám Pán. Duše by chtěla propuknout v chválu a je celá bez sebe: líbezný
nepokoj!...
Těmito uchvacujícími slovy nám sama Terezie dává nahlédnout do okamžiku vzniku své poezie.
Byla to v první řadě její mystická zkušenost, která ji takřka “nutila” alespoň částečně vyjádřit nevyjá-
dřitelné. Tak vznikají básně velmi intimní, v nichž světice odhaluje své ženské srdce, které je zamilo-
vané do svého Snoubence a zároveň trýzněné touhou po Něm.

_______________________________________________________________________________
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