
Eucharistie a evangelizace

Dubnovým tématem v rámci přípravy na letošní
eucharistický kongres je "Eucharistie a evangelizace".
Eucharistie je stále středem a vrcholem života spole-
čenství církve. V setkání s Kristem nacházíme
moudrost pro důležitá životní rozhodnutí, odvahu
vykročit správným směrem, i vytrvalost v překoná-
vání překážek. Stále znovu jsme také Kristem
vyzýváni, abychom se nenechali spoutat strachem či
pohodlností, ale s důvěrou a odvahou vykročili s
poselstvím evangelia vstříc svým bližním. Teprve
pokud s odvahou vykročíme, budeme moci jako
apoštolové žasnout nad mocí Boží radostné zvěsti. A
jedině tam, kde budeme bolavá místa našeho lidského
společenství odevzdávat s důvěrou Kristu, budeme
svědky jeho uzdravující lásky, která dokáže proměňo-
vat i dnešní svět, zraněný na mnoha místech lhostej-
ností, sobectvím a neúctou k člověku i celému
stvoření. 

V obřadech svatého týdne si znovu můžeme
hluboce uvědomit, že je to právě Kristus, kdo zachra-
ňuje i dnešní svět. Cena za naši záchranu již byla
zaplacena, život slaví v Kristově zmrtvýchvstání své
vítězství. 

Toto radostné poselství máme světu přinášet
právě my. Nejsme povoláni zachraňovat tento svět, to
už Kristus vykonal. My máme být jen svědky a
zvěstovateli jeho vítězství. Tam kde nevidíme další

cestu, ztrácíme odvahu, či cítíme, že nemáme sílu, nebojme se s důvěrou předstoupit před Krista a
spolu s Marií se znovu zasvětit Bohu, rozpomenout se na moc svého křestního povolání a posilněni
setkáním s Kristem, vykročit do dalšího života. 

Všem svým farníkům přeji požehnané prožití svátků Kristova vítězství nad hříchem a smrtí. Kéž
o Kristu dokážeme vydávat co nejvěrohodnější svědectví.

o. Josef Maincl,

Bohoslužby v měsíci dubnu 2015

Čt 2. 4. 2015 18:30 sv. Jakub
Zelený čtvrtek

Pá 3. 4. 2015 18:30 sv. Jakub
Velkopáteční obřady

So 4. 4. 2015 22:00 sv. Jakub
Velikonoční vigilie

Ne 5. 4. 2015   7:30 sv. Jakub 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Po 6. 4. 2015   7:30 sv. Jakub 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 11. 4. 2015 18:00 sv. Jakub
Ne 12. 4. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 18. 4. 2015 18:00 sv. Jakub
Ne 19. 4. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 25. 4. 2015 18:00 sv. Vojtěch
Ne 26. 4. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Vojtěch 
10:30 sv. Vojtěch

Farní pouť

Termín: 8. a 9. května 2015

Trasa: 1. den  - Křemešník,  Klokoty u Tábora, Přeštice,  Neukirchen beim Heiligen Blut -
Německo, 

Nocleh v Trhanově na zámku, kde se v současné  době provozuje ubytování 
           
2. den:  Plzeň – meditační zahrada Památník obětem zla, Muzeum církevního umění Plzeňské  diecé-

ze, katedrála sv. Bartoloměje, kostel Nanebevzetí P.Marie, Svatá Hora u Příbrami

Plánovaný odjezd : 8. května v 7:00 hodin

Cena : 450,- Kč za autobus a vstupy, 200,-Kč ubytování
V Trhanově je zajištěna  večeře a snídaně, cena asi 185,- Kč (bude ještě upřesněno)

Přihlašování na pouť: po nedělní ranní a deváté mši svaté ve farní knihovně u paní Trojanové,
nebo na tel. č. 736 739 026, email: marenkatr@seznam.cz

Ještě jsou nějaká místa volná, prosíme přihlaste se.

Farní věstník  

 DUBEN 2015    
                          

                                        Vydává Římskokatolická farnost Telč
         ročník  XXIII, číslo 4
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NOC KOSTELŮ V TELČI

Po čtyřech úspěšných ročnících
je nám ctí čtenáře FV opět pozvat na
další ročník projektu Noc kostelů v
Telči, který se uskuteční v pátek 29.
5. 2015. V tento den se od odpole-
dních 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,
přednášky a v neposlední řadě i na
program duchovního charakteru.

Noc kostelů v Telči společně
připravují telčské církve Římskoka-
tolická a Českobratrská evangelická.
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. 

Již teď můžete zvát své přátele, známé a kamarády. Program Noci kostelů je stále ještě ve
výstavbě, a proto i vám chceme nabídnout možnost zapojení se do příprav. Pokud byste měli možnost
nabídnout nějaký program či věděli o někom, kdo by se rád zapojil, neváhejte kontaktovat pořadatele:
Tereza Kohoutková, 723588217, kohoutkova.terez@seznam.cz.  

Nebo pokud byste se rádi sami zapojili a pomohli s organizací, ozvěte se také. Je to naše
společné dílo.

TK

Nový českobudějovický biskup

Jak informovala Apoštolská nunciatura v České republice, Svatý
otec František jmenoval ve čtvrtek 19. března 2015, v den slavnosti
svatého Josefa, novým českobudějovickým biskupem Mons. ThDr.
Vlastimila Kročila, Ph.D., administrátora farnosti ve Veselí nad
Lužnicí. 

 Biskup Vlastimil Kročil se narodil 10. května 1961 v Brně. Jde o
dalšího biskupa, který je rodákem z brněnské diecéze. V Brně nebo v
brněnské diecézi se narodila řada biskupů jmenovaných od roku 1989:

- v Brně se narodil olomoucký arcibiskup Jan Graubner (* 29.8.1948 v Brně)
- v Brně se narodil bývalý litoměřický biskup Josef Koukl (* 8.11.1926 v Brně, + 22.5.2010 v
Litoměřicích)
- v brněnské diecézi, v Třešti, se narodil plzeňský biskup František Radkovský (* 3.10.1939 v
Třešti)
- v brněnské diecézi, v Budkově, se narodil pomocný českobudějovický biskup Pavel Posád (*
28.6.1953 v Budkově)
- vlastně dva tamní současní biskupové pocházejí z brněnské diecéze.-)
- v brněnské diecézi, v Dolních Bojanovicích, se narodil emeritní brněnský pomocný biskup
Petr Esterka (* 14.11.1935 v Dolních Bojanovicích)

- v Brně-Bosonohách se narodil současný brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle (*
20.8.1946)
 
Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil po základní a střední škole studoval filozofii a teolo-

gii na Papežské lateránské univerzitě v Římě (1988-1993) a postgraduální studia se specializací“pa-
tristická teologie”absolvovalna Papežské gregoriánské univerzitě v Římě (1993-1996). V roce 2008
dosáhl doktorátu na Katolické univerzitě v Ružomberoku na Slovensku. Jeho dizertační práce má
název “Passio Christi ve spisech Lva Velikého”.

 Na kněze byl vysvěcen 16. července 1994 pro českobudějovickou diecézi. V letech 1996-1997
byl kaplanem farnosti v Jindřichově Hradci. V současné době je pověřen těmito úkoly: od roku 1997
je administrátorem farnosti ve Veselí nad Lužnicí; od roku 1996 vyučuje patristiku a starokřesťan-
skou literaturu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; od roku 2005 je
členem kněžské rady a sboru konzultorů; v roce 2011 byl jmenován okrskovým vikářem táborského
vikariátu a o rok později sídelním kanovníkem Katedrální kapituly u svatého Mikuláše v Českých
Budějovicích; od roku 2013 zastává úřad diecézního referenta pro pastoraci.

 Brněnský biskup Vojtěch Cikrle má ze jmenování nového českobudějovického biskupa radost a
modlí se za něj i jeho novou službu, kterou  Mons. Kročil  přijímá.

Zpráva z jednoty Orla

Starší žáci z jednoty Orla Telč jeli v sobotu 7. března
na florbalový turnaj do Měřína. V základní skupině jsme
podlehli Velké Bíteši 1:2 a zvítězili nad domácím Měřínem
2:1. Zvláštní herní systém přes jednu výhru posunul Telč na

boj o 5. místo, kde jsme se utkali s dalším Měřínským týmem “Deváťačky”. Po napínavé bitvě v
základní hrací době skončilo utkání nerozhodně. Na nájezdy byla Telč šikovnější a odvezla si z
Měřína 5. místo z šesti týmů.

Po loňském úspěchu z vodácké výpravy na Vltavu Orel na letošní prázdniny připravuje sjezd
řeky Dyje. Akce se uskuteční od 23. do 26. července, cena za účastníka je 800 Kč. Vhodné pro
rodiny s dětmi už od 4 let. Bližší informace a přihlášky u Davida Kováře (kowy@centrum.cz, 602
661 023) nebo Davida Jarolímka (jarolimek@seznam.cz, 602 627 492).

Z farní kavárny - duben

V dubnovém čísle farního věstníku si dáme trochu kaváren-
ské teorie, udělejte si tedy nějakou lahodnou kávu, pohodlně se
usaďte, začínáme.

Turek, presso, espresso, picolo, malé kafe, dopio, lungo,
velké kafe, pidi kafe, latté, latté machiato, capuccino, … nebo
prostě KAFE. Některé označení jsou spíše lidové a některé ”správ-
né”, tak jak se KAFE má nazývat. Hlavní ale je, abychom si
rozuměli :

Začneme všem důvěrně známým turkem. Většinou předem-
letou kávu (v našich končinách Jihlavanku) zalejeme horkou, často
ještě vařící vodou a necháme vyluhovat a po té pijeme, kávu bez
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lógru nesléváme. Myslím, že největší plus této přípravy je, že jsme na ni všichni zvyklí. Mezi
nevýhody pak patří, že tento způsob přípravy je ke zdraví nešetrný. Jedná se o lomcovák, který
obsahuje velké množství kofeinu, protože extrakce z kávy trvá velmi dlouho. Tím, jak se káva dlouho
luhuje, uvolňují se škodlivé látky. Množství kofeinu je umocněno také tím, že se pro přípravu turka
zpravidla používají levnější směsi kávy s Robustou, která obsahuje více kofeinu. Někteří na tuto kávu
nedají dopustit. Ve farní kavárně ji připravujeme pouze na speciální přání. Jedna z nevýhod také je,
že namletá káva je dlouho otevřená a aroma vyprchá.

Espresso - káva ve světě definovaná přesným postupem přípravy, množstvím kávy, vody, apod.
Jaké je tedy toto ”pravé” espresso? "Espresso je nápoj o objemu 30 ±5 ml s doporučeným časem
extrakce 20 až 30 sekund vyrobený pod tlakem přibližně 9 barů.” Technika přípravy je od turka zcela
odlišná. Extrakce kávy neprobíhá louhováním v horké vodě, ale pod tlakem vody, která se tlačí skrze
čerstvě namletou a upěchovanou kávu. Díky tlaku extrakce kávy trvá kratší dobu, škodlivější látky se
nestihnou z kávy uvolnit. V espressu je taktéž méně kofeinu než v turku, můžeme jich tedy vypít
více, aniž by se nám rozbušilo srdíčko.

Myslím si, že největší problém není ani tak v rozdílnosti přípravy, ale v množství výsledného
kafe. 30 ml +-5ml je totiž méně, jak velký panák alkoholu. Pokud tedy chceme pravé espresso,
zapomeňme na to, že ho bude plný velký hrníček, jak jsme zvyklí z turka. Nutno přiznat, že ani ve
farní kavárně se nepřipravuje ”pravé” espresso, vody je ve výsledném nápoji více.

Ristretto - nejbližší příbuzný espressu, připravuje se shodně, akorát s tím, že výsledného nápoje
je pouze 25 ml. Toho se docílí tak, že se káva namele jemněji, takže přes ní nestihne protéci tolik
vody. Nebo se extrakce zastaví dříve při stejné hrubosti mletí.

Espresso doppio - pro všechny, kteří chtějí mít hrníček plný kávy. Jedná se o dvě dávky espres-
sa. Při přípravě se použijí dvě dávky kávy, dvojnásobek vody. Výsledný nápoj obsahuje i dvojnáso-
bek kofeinu. V kavárnách a restauracích jej pořídíte také za dvojitou cenu espressa.

Espresso americano, espresso lungo - chcete mít hrníček plný kávy, ale dvě kafe (espresso
doppio) je na vás prostě moc. ”Pravé” espresso se při přípravě americana či lunga dolije horkou
vodou. Je to tedy naředěné espresso - do americana se v poměru s kávou přilije více vody než do
lunga.

České presso - varianta ”pravého” espressa, kterou dostanete ve většině restaurací, pokud si
objednáte presso. Myslím, že je jedno, jestli si objednáte presso (jak se u nás používá) či espresso,
dostanete to samé. Nápoj se připravuje shodně jako ”pravé” espresso (voda pod tlakem protéká přes
namletou kávu), ale protože češi mají rádi velké kafe (plný hrníček), obsluha nechá přes kávu protéci
více vody a nebo namele kávu hruběji, ta pak neklade takový odpor protékající vodě a za stejný čas
(správně +-25s) ji proteče více. Oba způsoby přípravy mají negativní vliv na výslednou chuť kávy.
Na stránkách www.piccoloneexistuje.cz se píše:

- příliš hrubě mletá káva, čas extrakce je 10-30 sekund, výsledek je podextrahovaný, řídký,
postrádá koncentraci chutí, typickou viskozitu, pěna je velice světlá nebo žádná (z hrubě namleté
kávy se vyextrahuje málo chuti)

- správně namletá káva, čas extrakce je tak dlouhý, dokud nenateče plný šálek, výjimkou nejsou
časy přes 90 sekund. Vše po 30. sekundě už je jen nevábně zapáchající voda obsahující dřevité látky.
V šálku výrazně hořká chuť, postrádá viskozitu, pěna je bělavá; obsahuje více kofeinu kvůli delšímu
času extrakce

Co si ve farní kavárně objednáte a co pravděpodobně dostanete?
Tak určitě českého turka. Téměř nikdo si ho nedává, ale ve skladu je připravená pro případ

namletá Jihlavanka. 
Ve farní kavárně se pije káva z kávovaru Jura, který připravuje kávu typu espresso. Protože

30ml +-5ml nám připadá na kávu opravdu málo (můžeme o tom vést diskuzi a klidně to změnit, je to
naše/vaše kavárna ), na kávovaru jsme nastavili více vody. Nápoj odhaduji tak na 50 ml (určitě bude
předmětem nejbližšího měření ). Naše přání plné naděje je, že kávovar připravuje kávu tak, že

nejprve pustí přes namletou kávu oněch 30 ml během 20 - 30 sekund, tím dojde ke správné extrakci a
zbylých 20 - 30 ml dopustí horkou vodou. Pokud bychom chtěli zůstat u světového značení, výsledný
nápoj je nejbližší espressu lungo (poměr espressa s horkou vodou 1:1). Anebo kávovar pouští plných
50 ml přes namletou kávu a výsledek je české presso , to nevíme. 

Objednáte-li si kafe, presso, espresso - dostanete kafe z prostředního tlačítka kávovaru. Espres-
so, cca 50 ml. Podle použitého hrníčku bude káva buď do ľ (hrníček na espresso) nebo do poloviny
(čajový šálek). 

Objednám si velké kafe - buď dostanete čajový šálek plný kávy (espresso dopio - dvě espressa),
nebo plný čajový hrnek (větší) to bude asi trojité. Nevím o tom, že by někdo velké kafe připravoval
tak, že by doléval horkou vodu. O to si musíte požádat, pokud byste to takto chtěli.

Z kávovaru teče podle nastavení tlačítek jednotné množství kávy (nelze jednoduše přenastavo-
vat), ale hrníčky jsou v kavárně různé. Míra jejich naplnění je tedy odvislá od toho, jakého jsou
zrovna objemu. Bohužel nemáme k dispozici tolik malých hrníčků na espresso, takže se běžně stává,
že malé kafe dostanete do většího (čajového) šálku. Snad to tolik nevadí. Pokud máte rádi kávu až po
okraj, požádejte obsluhu o dolití horké vody, nebo si dejte dvojité kafe. 

Ochutnávka kávy - březnu proběhla neprofesionální ochutnávka kávy. Ochutnávka byla slepá
(účastníci nevěděli, co pijí). Okoštovali jsme 8 druhů různých zrnkových káv. Káva se připravovala
ve french pressu, luhování 4 min., 70g na litr vody. Zde je pořadí (bodovalo se od 1b do 5b). Nejvíce
bodů (a tedy vítěz) získala:

1 Rioba Platium
2 Dallmayer Crema d’Oro
3 Brazil Fazenda Lagoa (lokální pražírna)
4 Cafe Vergnano (černý obal)
5 Rioba Silver
6 Lavazza (modrý obal)
7 Směs standard (standartka)
8 Mezzo (směs z lokální pražírny)

Postřehy:
- hodnocení mohla ovlivnit doba otevření pytlíku s kávou, kávy 1 - 4 byly otevřené těsně před 
namletím
- bodový rozptyl byl cca 20 - 50 b od nejhorší po nejlepší.
- káva se mlela na "břitovém" el. mlýnku
- Dallmayer byl řadou lidí slovně ohodnocený jako příliš kyselý, přesto se umístil docela dobře
- Lavazza (modrý obal) je na Heureka.cz vyhodnocena jako nejlepší
- káva 3 a 8 pochází z lokální pražírny (vypraženo před měsícem), tedy nejčerstvější (ostatní jsou
supermarketové kávy)
- některé kávy z hodnocených jsou určené pro přípravu espressa
- byť jsme to nečekali, i mezi supermarketovými kávami byl rozdíl, ale ne mezi všemi (některé
byly velmi chuťově podobné)

Příště budeme ochutnávat espressa, sledujte FB farní kavárny
https://www.facebook.com/groups/625811734156690/

Chcete-li se zapojit do organizace farních kaváren, nahlaste se Janče Karpíškové (721 482 998),
Silvince Frydrýškové (606 826 716), nebo se napište na rozpis služeb, který je v kavárně dostupný.
Případně napište Pavlovi Bočkovi (bocekpaja@seznam.cz). Dubnové termíny pro farní kavárny jsou
zatím volné a ve skladu na nás čeká hodně druhů kávy.   

MK, TK 
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Santini v akci

Telčský pěvecký sbor Santini si vás dovoluje pozvat již na třetí
koncert “Santini v akci” v Lannerově domě v Telči, který se uskuteční v
neděli 19. dubna 2015 v 19 hod., při kterém zazní nejen skladby světové a
české sborové literatury, ale i lidové písně a spirituály.

Je to koncert pro všechny co se chtějí uvolnit a odpočinout od
všedních starostí. 

Účinkuje: pěvecký sbor Santini, 
Diriguje: Anežka Tichá

 Vstupné dobrovolné.
 Koncert bude s přestávkou, při které bude malé pohoštění, které sbor a jeho příznivci připraví.
Na koncertě bude v prodeji nové CD GAUDETE a CD – SANTINI V ŘÍŠI DIVŮ
Více na www.santini-telc.cz
 Santini hledá nové zpěváky postižené muzikou, zodpovědné a spolehlivé.
 Zájemci se mohou hlásit u Jany Křížkové 776 278 508, email: jkmakler@seznam.cz 
Anežky Tiché723 766 825, email: anezka.ticha@santini-telc.cz, nebo kteréhokoli člena sboru
Santini

Těšíme se na Vás.

Diecézní pouť

V sobotu 6. června 2015
proběhne diecézní pouť do Slavo-
nic. Bohoslužba v místním kostele
Božího Těla, které bude předsedat
brněnský biskup Vojtěch Cikrle,
začne v 10.30 hodin. Po skončení
mše svaté následuje eucharistický
průvod do farního kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie ve Slavonicích,
kde bude závěrečné požehnání.

Zájemci mohou využít také
doprovodné programy: v 15.00
hodin koncert ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie; poté
divadlo, a ve 20.00 hodin večer
chval zvláště pro mládež. 

Podrobnosti k programu budou upřesňovány na www.biskupstvi.cz

Poutní kostel Božího Těla (z roku 1280) je nejstarším kostelem tohoto zasvěcení na území naší
církevní provincie.

Z farní knihovny

Jedenácté přikázání – Ivan Šulík
V knížce svěžích postřehů ze života a duchovních úvah rezonují pojmy

jako láska, spravedlnost, víra, světlo, odpuštění. Stručné, ale obsahově bohaté
texty spojuje myšlenka, která patří k základním pravdám křesťanství: Bůh je
laskavý a milosrdný. 

Oheň lásky – José Luis Olaizola – román  Janu od Kříže
Životopis velké postavy Karmelu a učitele církve, sv. Jana od Kříže (l542–1591), s využitím

materiálů z procesu jeho svatořečení. Na rozdíl od jiných životopisů světců netradičně začíná ještě
před seznámením Janových rodičů. Poté líčí vlastní seznámení i život nejmladšího z jejich tří synů,
Juana, dnes známého jako svatý Jan od Kříže (1542–1591). Tento zapálený muž proslul vroucí láskou
ke Kristu, kterou lze vyčíst z jeho duchovních spisů. Usiloval také o reformu karmelitánského řádu,
na níž úzce spolupracoval s Terezií od Ježíše. Mezi svými spolubratry přitom však narážel na odpor,
který ho málem stál život. Román autor vhodně prokládá citacemi z Janova beatifikačního procesu. 
José Luis Olaizola (* 1927) je španělský spisovatel, původním povoláním právník. 

Misionář svěa Jan Pavel II – Claire Astolfiová
Karol Wojtyła je ve dvanácti letech mladík, kterému se zdánlivě vše daří. Jeho život však není

snadný. Velice ho poznamenala předčasná smrt matky, ztrácí také staršího bratra, kterého měl moc
rád. A další dramatické události následují. I když ho zřejmě čekala skvělá herecká kariéra, hrůzy
války ho brzy přivedou k hlubšímu přemýšlení o životě a posléze ke zcela jinému povolání. Když
začíná působit jako kněz v totalitním Polsku, kdo by si pomyslel, že jednoho dne se stane prvním
slovanským papežem, a to v době dramatických výzev konce 20. století. 

Z matriky

V měsíci březnu přijali svátost křtu:
Eliška Honsová
Kristýna Sluková

V měsíci březnu nás předešli na věčnost:
Bohumír Hejl
Božena Plucarová
Štefan Drevňák
Josef Štěpnička
Alena Floriánová
Marie Jelínková

________________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 19. 4. 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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