
Znamení těla a krve

Nedávno jsme si o zeleném čtvrtku připomínali
mimořádným způsobem ustanovení eucharistie. Proč
se nám ale Ježíš daroval právě pod způsobami svého
těla a krve. Proč nás zve, abychom jedli jeho tělo a
pili jeho krev. To ví nejlépe jistě On sám. Přesto mi
dovolte krátké zamyšlení na toto téma.

Krev byla po staletí vnímána jako sídlo života.
Ježíš nás zve, abychom žili jeho životem. On sám
chce být pramenem našeho života. Ve křtu jsme mu
byli zasvěceni a máme stále růst ve spojení s ním.

Tělo je znamením naší jedinečnosti. V každé
buňce našeho těla je vepsán kód naší jedinečnosti.
Všichni jme povoláni k jednotě v Kristu, ale tato
jednota se uskutečňuje vždy v naprosté jedinečnosti
života každého z nás. Jednota a jedinečnost se
nevylučují. Ba naopak, pravá jednota dětí Božích se
uskutečňuje právě v naplnění každého jednoho
neopakovatelného životního poslání.

Kéž tuto jednotu a jedinečnost svého povolání k
životu v Kristu každý z nás stále hlouběji poznává a
životem uskutečňuje.

To ze srdce přeji všem svým farníkům

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci dubnu 2016

So     2. 4. 2016 18:00 Matka Boží
Ne     3. 4. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So     9. 4. 2016 18:00 Matka Boží
Ne   10. 4. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So   16. 4. 2016 18:00 Matka Boží
Ne   17. 4. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
So    23. 4. 2016 18:00 sv. Vojtěch
Ne    24. 4. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Vojtěch 
10:30 sv. Vojtěch 

So    30. 4. 2016 18:00 Matka Boží

POZVÁNKA OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
NA SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V KRAKOVĚ 2016

Milé sestry a bratři, a dnes zvláště vy, mladí, chlapci a děvčata.
Prožíváme rok Božího milosrdenství, které svatý Jan Pavel II. definoval jako “zvláštní sílu Boží

lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost.” Bůh dokáže vidět v každém z nás to, co je často
skryté pod nánosem hříchu, všednosti, obav či strachu. Jeho láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje
nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.

Není jistě náhodou, že právě v tomto roce 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.

Milí mladí přátelé, rád bych se na vás obrátil s otázkou: Máte každý své malé společenství?
Scházíte se, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, sdíleli svou víru a zakusili, že Pán Ježíš je živý
a je přítomen ve vašem společenství? Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku
Ježíše, ale je vždy zároveň povoláním k životu s druhými. Nelze ji žít izolovaně. Styl života spole-
čenství není výsadou nějaké spirituality, zájmovou volbou některých věřících či něčím navíc, ale
jedná se o základní styl života každého pokřtěného. Na takovém základě založil Ježíš svou církev.

Možná se vám nejednou zdá, že čas věnovaný setkání s druhými kvůli víře a společné modlitbě,
je zbytečný a chcete dát přednost něčemu jinému. Buďte si ale jisti, že najít dobré společenství je
velikou posilou pro život. Křesťanské společenství je místem, kde se člověk učí žít a sdílet radostnou
zvěst a zakouší krásu života s Kristem. Uprostřed společenství je prožívána i skutečnost, že milosr-
denství Boží není jen dar, který dostáváme, ale je též úkolem. Učit se lásce, službě, odpuštění, inspi-
rovat se skutky tělesného a duchovního milosrdenství – to vše vyžaduje život s druhými, protože bez
nich nelze prožívat podstatu křesťanství. Tou je láska k Bohu, konkrétně projevovaná láskou k
bližním.
A tak vás, mladé lidi, prosím: hledejte ve svém okolí věřící vrstevníky, abyste se spolu setkali s
Ježíšem, který je přítomen mezi vámi podle svého slova: “Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém
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jménu, tam jsem mezi nimi” (Mt 18,20). Mějte odvahu žít svou víru naplno, nebojte se stát
animátory.

Obracím se též na vás, sestry a bratři všech věkových kategorií, a zvláště na vás kněze a rodiče:
Pomozte mladým ve svém okolí, aby se setkávali a prožívali radost z víry. A podpořte je, aby se letos
zúčastnili Světového dne mládeže v Krakově. Spojme se všichni v modlitbě, aby se co nejvíc
mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a třeba právě během Světového dne mládeže prožilo, že
církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl života každému člověku.

Žehná vám váš biskup Vojtěch

Celosvětové setkání mládeže v Krakově, příspěvek SHM Klub Telč

Pokud by někdo z mladých váhal, zda se celosvětového setkání mládeže účastnit či nikoli a byly
mu překážkou finance na účastnický poplatek, kontaktujte prosím SHM klub Telč na email
shmtelc@seznam.cz. Klub bude mít k dispozici nějaké finanční prostředky, určené k podpoře
účasti na celosvětové setkání. Bylo by škoda, kdyby se mladí kvůli finančním překážkám účastnit
nemohli. Pokud byste někoho takového znali, dejte mu prosím vědět. Nabídka je směřována zejména
pro mladé z farností Telč, Radkov, Urbanov a Mrákotín. 

Celosvětové setkání mládeže se uskuteční ve dnech 20.7. - 31.7 v polském Krakově. Prožít
setkání s mladými nejprve v předprogramu v diecézích a poté v samotném Krakově může být pro
duchovní život inspirující. Pro živou víru je dobré občas zažít něco mimořádného. Setkávání mládeže
na celosvětové úrovni inicioval Jan Pavel II. a poprvé se uskutečnilo v Římě v roce 1984. V letošním
roce mají mladí mimořádnou příležitost, neboť setkání mládeže se koná velmi blízko - v sousedním
Polsku. Kdo ví, kde bude příští? Tak blízko to asi už nebude. Světové dny mládeže jsou určené pro
mládež 16 - 30 let a vzhledem k periodě jejich pořádání jedenkráte za 2 - 3 roky, není možné dlouho
s účastí otálet. Více informací o setkání na  https://krakov2016.signaly.cz/

SHM klub Telč

Zprávy z jednoty Orla

Pinec v orlovně
V sobotu 5. března v odpoledních hodinách hostila orlovna turnaj pro amatérské a přesto

nadšené stolní tenisty na orelském turnaji s názvem Pinec v orlovně. Hned v prvním ročníku bylo
“vyprodáno”. Sešlo se zde 10 hráčů všech věkových kategorií, kteří v různě vyrovnaných a vypjatých
soubojích odehráli celkem 25 zápasů. Výsledné pořadí na stupních vítězů bylo:

1. David Jarolímek
2. David Kovář
3. Martin Tupý
4. Josef Plunder

Vzhledem k zájmu o stolní tenis pořádá jednota Orla toto jaro ještě jeden turnaj. Zveme všechny
amatérské hráče stolního tenisu na “Pinec v orlovně podruhé”. Začínáme v sobotu 9. dubna od 15
hodin (prezence od 14:30). Turnaj bude ve čtyřhře, pokud nemáte parťáka, nemusíte zoufat. Chybě-
jící dvojice vytvoříme před turnajem. Počet hráčů je omezen, nezapomeňte se zavčas registrovat.
Aktuální informace a fotky z minulého turnaje najdete na www.oreltelc.cz/pinec

Orelská poutní knížka
Orel jako křesťanská tělovýchovná organizace nemyslí jen na sportovce, kteří na hřištích a

běžeckých drahách namáhají své tělo, ale snaží se také pečovat o duchovní stránku člověka. Poutě
jsou již od nepaměti spojením duchovního prožitku a tělesného výkonu, když se pěšky putovalo na
vzdálená místa, dost často na vysoké kopce. Proto Orel již třetím rokem připravuje poutní knížku,
aby tak podpořil poutní tradici v Čechách a nabídl vám zajímavé poutní cíle.

Co je to Poutní knížka? 
Pro letošní rok je to nabídka šestnácti míst v naší vlasti, která přímo vybízí k návštěvě a setkání

s Bohem ať už při hlavní pouti, jejíž termín je u každého místa uveden, nebo při soukromé pouti
kdykoli během roku.

Kde Poutní knížku získám?
Několik výtisků právě teď leží v kostele sv. Jakuba a u Matky Boží a jsou zdarma k rozebrání.

Pokud zde už došly, je možné získat další u Davida Kováře (602 661 023; kowy@centrum.cz)
Bude pořádán organizovaný zájezd na tyto poutě?
Aktuálně Orel Telč nemá naplánovaný zájezd na žádnou z poutí uvedených v Poutní knížce. Je

to pouze připomínka zlomku poutních míst a pobídka, abychom si našli čas a způsob, jak tato místa
navštívit. Například poutní místa v Kostelním Vydří a v Babicích u Moravských Budějovic jsou od
Telče nedaleko.

Proč se sbírají do poutní knížky razítka?
Jako zpestření a motivaci, zvláště pro děti, nabízí Orel každému, komu se podaří navštívit

alespoň 9 poutí a získat na místě razítko do své Poutní knížky, magnetku s tématem Poutník roku
2016. Tato nabídka není omezena ani věkem, ani členstvím v Orlu, využít ji může jakýkoli poutník.

Nové zvony v Knínicich

Téměř po stu letech bude sestava zvonů ve věži
zdejšího kostela Povýšení Svatého Kříže zase
kompletní. V průběhu první světové války, v roce  
1917,  byly dva knínické zvony zrekvírovány. Od  té
doby se je nepodařilo  na věž kostela vrátit.  Díky
štědrosti knínických občanů se to po 99 letech
změní.  9. dubna dopoledne zde  proběhne svěcení
dvou nových zvonů. Odlil je  zvonařský mistr Josef
Tkadlec z Halenkova. První, větší, o váze cca 350 kg,
nese jména svatých  Cyrila a Metoděje. Mimo jiných,
na něm bude text: “Slyšte Slované Slovo! Slovo, které
od Boha vyšlo, Slovo jenž krmí lidské duše, sílí srdce i
rozum a vede k poznání Boha - Prolog Sv. Cyrila”.
Druhý, menší, o váze cca 250 kg, nese jména svatých
Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského. Starosta
Knínic Stanislav Veselý mimořádnou událost pro TL
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 blíže popsal: Od 9. hodin bude možné si nové zvony prohlédnout v kostele. V 10 hodin začne mše sv.
za dobrodince, výrobce zvonů a  všechny přítomné. Po  kázání proběhne  vlastní svěcení a  podíváme
se  na vytažení jednoho zvonu na věž. Poté se  vrátíme do kostela, kde bude pokračovat bohoslužba.
Po ní poprvé  uslyšíme nové zvony znít.”  Po svěcení plánují kníničtí setkání všech účastníků
slavnosti  v okolí kostela a v Obecním domě.  

Srdečně zve Římskokatolická farnost Budeč a obec Knínice

Kostel Povýšení Svatého Kříže je významnou barokní  památkou regionu. Do současné podoby
byl upraven v letech 1715–1717 z původního kostela   sv. Františka Xaverského telčskými jezuity,
kteří měli od roku 1654 Knínice v pronájmu. Knínice jsou nejjižnější obcí správního obvodu Telče a
Mikroregionu Telčsko. 

Převzato z TL /z/

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

Skautská pouť

Od roku 1990 se vždy kolem svátku sv. Jiří, patrona skautingu,
konají v brněnské diecézi skautské poutě. Pouť má vždy zdůraznit
jeden ze tří principů skautingu: povinnost k Bohu, k druhým i k sobě.
V naší vlasti se pro duchovní princip zažil název "Nejvyšší Pravda a
Láska", a tak je to i ve skautském slibu. Na pouť se každoročně sjíždí
kolem tří set skautek a skautů.

Letošní skautská pouť proběhne v sobotu 23. dubna 2016 a
vyvrcholí bohoslužbou, kterou bude v bazilice nanebevzetí Panny

Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou slavit v 15.00 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
PROGRAM
Letošní – již 26. ročník – této tradiční akce bude opravdovým putováním mezi dvěma poutními

místy. Pouť zahájíme v kostele Božího Milosrdenství ve Slavkovicích a půjdeme 11 km ke kostelu
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Odtud je to pouhých 500 m ke Svaté
bráně v bazilice. Kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích od 9:45 do 10:45 - setkání s otci Palot-
tiny, modlitba a příležitost ke svaté zpovědi. Program bude organizován tak aby se mohli připojit ti,
co budou postupně přicházet od vlaku. Trasa povede snadným terénem krásnou krajinou Vysočiny.
Ve Slavkovicích obdrží všichni účastníci mapku s vyznačenou trasou.

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (UNESCO) od 12:30 do 14:00 - každých 30
minut modlitba, průvodcovský program a hra.

2. nádvoří zámku ve Žďáře nad Sázavou 2 občerstvení, odpočinek a připravené hry 15:00
slavnostní nástup a přivítání otce biskupa Vojtěcha

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše - Modlitba u Svaté brány a mše svatá.

Vážení přátelé
Přijměte pozvání na náš již tradiční koncert. Děláme vše pro

to, abychom vám připravili vystoupení u kterého byste si mohli
odpočinout, uvolnit se, popovídat  a načerpat energii. 

Všichni se na Vás těšíme

Telčský pěvecký sbor Santini připravil již čtvrtý koncert
“Santini v akci” v Lannerově domě v Telči, který se uskuteční
v neděli 10.4.2016 v 18.00.

Zazní skladby české i světové, duchovní, světské, romantické,
lidové, spirituály a další. 

Účinkuje: pěvecký sbor Santini, 
Diriguje: Anežka Tichá
Vstupné dobrovolné.
 Koncert bude s přestávkou, při které bude malé pohoštění.
Na koncertě budou v prodeji CD – Santini v říši divů a vánoční CD - Gaudete
Santini hledá nové zpěváky 
Zájemci se mohou hlásit u Jany Křížkové 776278508, email: jkmakler@seznam.cz
Anežky Tiché 723766825, email: anezka.ticha@santini-telc.cz 
 nebo kteréhokoli člena sboru Santini 
Více na www.santini-telc.cz
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Z farní knihovny

Opři žebřík o nebe- zachovej řád a řád zachová tebe – Jana Ševčíková -  DVD
Dokument, který získal filmovou cenu Český lev v březnu 2016, je výpovědí o tom, že když se

člověk odevzdá Bohu a nechá se jím vést, je schopen věcí, na které by lidské síly stěží stačily.
Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žakovce pod Tatrami na Slovensku. Na faře se stará o lidí z
okraje společnosti - o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských domovů, tělesně posti-
žené a týrané matky s dětmi. Okolo 250 lidí. Někdo zemře, někdo se narodí, někdo odejde… Příběhy
bezdomovců, alkoholiků, feťáků a dalších ztracených existencí slouží ve filmu kromě své vlastní
síly a zajímavosti také jako zrcadlo k počínání, životu, víře a náboženské a osobní filosofii faráře.
Film o síle víry a hodnotě oběti, o tom, jak moc se člověk dokáže vydat za druhé, jak moc tím ztrácí,
ale i jak mnoho tím získává. Dokument stojí za to vidět. Je výpovědí o tom, že když se člověk
odevzdá Bohu a nechá se jím vést, je schopen věcí, na které by lidské síly stěží stačily.

Křesťan v záběhu – Thierry Bizot
Když známý televizní producent Thierry Bizot znovu objevil křesťanskou víru, napsal o tom

knihu Anonymní katolík. Její nečekaný úspěch ho přiměl, aby v psaní pokračoval a sdílel se svými
čtenáři své první kroky ve víře. Na internetových stránkách Croire.com si otevřel blog, kde už
několik let pravidelně popisuje život “konvertity”. Nejde o složité teologické úvahy, spíše o každo-
denní prožitky autora, podané jeho osobitým a humorným způsobem: problém v práci, nečekané
setkání, oslovující rozhovor, neúspěšná autogramiáda… Kniha Křesťan v záběhu přináší výběr
nejzdařilejších příspěvků autorova blogu, v nichž je patrné, jak se odvíjí jeden obyčejný lidský život
v každodenním zápase o autentičnost, v prožívání vlastní křehkosti i nekonečného Božího
milosrdenství.

Síla tří – na čem v životě záleží – Norman Drummond
V každém z nás je hluboko ukryta touha cítit se přijatý, někam patřit a vědět, na co se mohu

spolehnout – mít ucelený systém prověřených a vyzkoušených hodnot. V této knize se o tyto hodnoty
podělím v naději, že umožní všem, kdo se cítí vyčerpaní a nejistí, aby objevili svou vnitřní sílu,
nalezli smysl života a také aby před sebou viděli novou cestu vpřed. (z předmluvy)
Norman Drummond se díky seminářům pro manažery i při své praxi kouče a duchovního asistenta
setkává s množstvím lidí, kteří hledají smysl života a touží jej naplnit. Získané zkušenosti zúročil v
této knize. Předkládá čtenářům, na čem v životě záleží: trojí moudrost, tři principy a tři zásadní vlast-
nosti, bez nichž nelze dosáhnout pokoje v srdci, natož vést plnohodnotný život.

K zamyšlení  - Pokoj Vám
Radost, jakou svět nemůže dát, naplňuje o Velikonocích křesťany, protože Kristus opravdu

vstal z mrtvých. Po velkém a dlouhém utrpení a smrti na kříži je nyní živý navždy a smrt nad ním
nemá žádnou moc.

Ze společenství věřících ve všech částech světa se zvedá k nebi chvalozpěv a díkůvzdání
Tomu, který osvobodil člověka z otroctví zla a hříchu. To přiléhavě vyjadřuje 135. Žalm. Je to jakýsi
úchvatný hymnus na dobrotu Pána. Milosrdná láska Boží se plně a definitivně zjevuje ve velikonoč-
ním tajemství.

Pán se po zmrtvýchvstání vícekrát zjevuje učedníkům a několikrát se s nimi setkává. Evange-
listé nám uvádějí různé příhody, z nichž vyzařuje úžas a radost svědků tak zázračných událostí.
Zvláště Jan vyzdvihuje první slova, jimiž se vzkříšený Mistr obrátil na své učedníky.

"Pokoj vám," říká, když vstupuje do Večeřadla, a opakuje tento pozdrav třikrát. Můžeme říci,
že výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční
poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného
jeho zmrtvýchvstáním.

Pokoj se tedy identifikuje jako "novost" vložená do příběhu Kristovy Paschy (Velikonoc).
Vyvěrá z hluboké obnovy lidského srdce. Není tedy výsledkem lidských námah, ani jej nelze dosáh-
nout pouze díky dohodám mezi osobami a institucemi. Je spíše darem, který je třeba velkomyslně
přijímat, pečlivě se o něj starat a s odpovědností a zralostí mu umožnit, aby přinášel plody. Ať jsou
situace jakkoliv pohnuté a napětí a konflikty jakkoliv silné, nic nemůže odolat účinné obnově, již
přináší zmrtvýchvstalý Kristus. On je náš pokoj. Jak čteme v listu Efezským, On svým křížem zrušil
příčinu nepřátelství, "vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka a tím zjednal
pokoj" .

Velikonoční oktáv, zalitý světlem a radostí, bude zakončen následující neděli "Dominica in
albis", nazývanou také nedělí "Božího milosrdenství”. Velikonoce dokonalým způsobem ukazují toto
milosrdenství Boha, "který má soucit se svými služebníky".

Kristus nás svou smrtí na kříži smířil s Bohem a položil základy světa bratrského soužití
všech. Křehká a po štěstí dychtící lidská bytost byla v Kristu vykoupena z otroctví zlého ducha a ze
smrti, která plodí smutek a bolest. Krev Vykupitele omyla naše hříchy. Tak jsme zakusili obnovnou
moc jeho odpuštění. Boží milosrdenství otevírá srdce k odpuštění bratřím a s odpuštěním, které je
nabídnuto a přijato, se buduje mír v rodinách a v každém jiném životním prostředí.

Převzato www.vira.cz (Zpracováno podle textu Jana Pavla II. na generální audienci 23. 4.
2003)

Z matriky

V měsíci březnu přijali svátost manželství:
Martin Caha a Romana Trmatová

V měsíci březnu nás předešli na věčnost:
Rostislav Slabý
Olga Švarcová

_______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 24. 4. 2016
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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