
Maria a Eucharistie

V měsíci květnu se vždy znovu učíme hlouběji
následovat Marii na její cestě odevzdanosti a věrnosti
Bohu. Přestože v evangeliích nenacházíme žádnou
zmínku o Mariině přítomnosti při ustanovení Eucharis-
tie, můžeme ji právem považovat za ženu hluboce
eucharistickou. Její přítomnost pod křížem o Velkém
pátku. Modlitba s apoštoly v očekávání seslání Ducha
svatého. A vlastně, celý její život, jsou pro nás vzorem
hlubokého a pevného zakotvení v Bohu. A jestliže
Eucharistie a její přijímání je znamením plnosti spole-
čenství s Bohem, je Maria pravým a jedinečným příkla-
dem této jednoty. Ona osvědčila svou věrnost Bohu v
mnohých těžkých situacích svého života. Ona je pro
nás příkladem, jak nejen Eucharistii přijímat, ale jak
doslova nechat svůj život Kristem proměnit.
Pamatujme na to,  že Eucharistie je účinným znamením
našeho sjednocení s Kristem. Znamením, které nás má
znovu a znovu hlouběji spojovat s Kristem. Ten,
kterého Maria přijala skrze andělské poselství, přichází
také k nám. Kéž ho nejenom s hlubokou vnitřní radostí
přijímáme, ale také spolu s jeho matkou věrně
následujeme.

Požehnané dny doby velikonoční ve stále hlubším
spojení s Kristem přeje

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci květnu 2015

So 2. 5. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 3. 5. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So  9. 5. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 10. 5. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 16. 5. 2015 18:00 sv. Jan Nepomucký
Ne 17. 5. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jan Nepomucký 
10:30 sv. Jan Nepomucký

So 23. 5. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 24. 5. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 30. 5. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 31. 5. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

    

Farní věstník  
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                                        Vydává Římskokatolická farnost Telč
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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 diecéze, katedrála sv.Bartoloměje, kostel Nanebevzetí P.Marie, Svatá Hora
u Příbrami

Plánovaný odjezd : 7 hodin
Nástupní místa:    U kovárny na Starém Městě
                             Zastávka ČSAD Hradecká ulice
                             Zastávka ČSAD u kina

Cena : 850,- Kč za autobus, vstupy, ubytování, večeři a snídani

Zaplatit je možno v neděli 26.4. po ranní mši svaté ve farní knihovně , po deváté u
sv.Vojtěcha nebo další neděli ve farní knihovně, bližší informace  na tel. č. 736 739 026,
email: marenkatr@seznam.cz



Noc kostelů v Telči v roce 2015

Po čtyřech úspěšných ročnících bychom
rádi znovu čtenáře Farního věstníku pozvali na
Noc kostelů v Telči, která se uskuteční 29.
května 2015. V tento den se od odpoledních
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, workshopy, výstavy a v neposlední
řadě také na program duchovního charakteru. 

Noc kostelů v Telči společně připravují
telčské církve Římskokatolická a Českobratrská

evangelická. V Telči se tak k naší velké radosti podařila naplnit jedna teze projektu, kterou je ekume-
nické zaměření celé akce. V letošním roce se bohužel nemůže z časových důvodů zapojit Církev
adventistů sedmého dne, ale o to více se na ně budeme těšit v příštím roce. Záštitu nad akcí převzal
starosta města Mgr. Roman Fabeš. 

Během Noci kostelů budete moci navštívit celkem pět telčských chrámů – kostel Matky
Boží na Starém městě, kostel sv. Ducha u Horní brány, kostel Jména Ježíš (jezuitský) a kostel sv.
Jakuba u zámku a také dvě kapličky, a to kapli sv. Rocha na hřbitově Matky Boží a kapli Dítěte Ježíš
v Domově pro seniory. Letošní Noc kostelů bude mít trochu jinou koncepci, bude tak trochu “putov-
ní”. Každý návštěvník obdrží poutnický pas, do kterého bude moci získávat nálepky z každého
kostela či kapličky, které navštíví. Zároveň v poutnickém pasu najde i další informace o jednotlivých
chrámech. Program bude začínat u Matky Boží na Starém městě, kde bude kolem 20. hodiny zakon-
čen. Cestou kolem Staroměstského rybníka se pak přesuneme na náměstí, kde bude program pokračo-
vat v kostele sv. Ducha a následně i v kostele Jména Ježíš a v kostele sv. Jakuba.  

Program začíná v 15:30 v kostele Matky Boží koncertem dětského sboru Srdíčko, na který
zveme zvláště rodiče s dětmi. Od 16:00 pokračuje program pro děti, který bude zakončen šermířskou
scénkou. Rodiče a ostatní mohou mezitím navštívit kapli sv. Rocha či kapli Dítěte Ježíš a zhlédnout
výstavu vzácných kněžských rouch či se zúčastnit workshopu. V 17 hodin nás pan Zadražil provede
po hřbitově Matky Boží. Před 18. hodinou se na deset minut rozezní zvony našich kostelů společně se
všemi zvony po celé České republice, v Rakousku, v Německu, na Slovensku, v Estonsku i v Nizoze-
mí, které oficiálně zahájí další ročník Noci kostelů. 

U sv. Ducha je pro vás připraven také velmi zajímavý program. Již od 16 hodin si můžete
prohlédnout krásy Telče z věže sv. Ducha, či si kostel individuálně projít. Hlavní program v tomto
kostele bude probíhat od 20:00, kdy paní doc. Dr. Eva Melmuková promluví na téma Mistr Jan Hus
v lidských vztazích. Poté bude následovat malá divadelní hra Kostelík sv. Ducha u Šachu vypráví,
kterou si pro vás připraví členové Historické společnosti Veritas. Po divadle návštěvníci zjistí, že
Hudba nás baví i v kostele v podání Milana Svobody a Ivanky Moravcové. 

Od 21 hodin bude také otevřen kostel Jména Ježíš a kostel sv. Jakuba, který můžete individuálně
navštívit a setrvat zde v tichu a v modlitbě. Ve 22 hodin rozezní varhany Eliška Prknová a Ludmila
Nechvátalová a ve 23 hodin Noc kostelů zakončí sbor Santini svým předpůlnočním koncertem.

Během programu bude pro návštěvníky přichystáno občerstvení s ochutnávkou mešních vín.
Také budete mít možnost k rozhovoru s duchovním. Podrobný rozpis programu a další aktuality
najdete na stránkách www.farnost-telc.cz, www.mladeznici.cz, www.nockostelu.cz, na reklamních
plakátech, které budou vyvěšeny na plakátovacích plochách města či na reklamních letácích, které
budou rozneseny do všech domácností v Telči. 

Myslím si, že Noc kostelů je také dobrou příležitostí k pozvání svých známých z práce, příbuz-
ných a kamarádů, kteří běžně do kostela nechodí a rádi by se o křesťanství něco dozvěděli. Program
je přístupný široké veřejnosti, proto prosím, toho využijte. Vzadu v kostele budou k rozebrání letáčky
s programem, který můžete svým známým, příbuzným či kolegům předat s osobním pozváním. 

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná
lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Srdečně Vás všechny zvu k účasti na Noci
kostelů v Telči a zároveň upřímně prosím o Vaše modlitby za průběh akce. 

Za tým pořadatelů Tereza Kohoutková 

Zpráva z jednoty Orla

V sobotu 11. dubna Orel přijal výzvu na účast na
florbalovém turnaji starších žáků v Batelově. Značně chřip-
kovou epidemií zdecimovanou telčskou sestavu zde repre-
zentovali Adam Starý, Jan Herbrych, Filip Jackwerth,

Tomáš Pospíšil a brankářka Denisa Herbrychová. V malé tělocvičně se zde utkalo 6 týmů, hrálo se
každý s každým, 3 hráči plus brankář. Výsledky jednotlivých utkání, kterých se účastnil Orel Telč:

Telč : ZŠ Batelov 5 : 1
Telč : No Name 5 : 0
Telč : Batelov 4 : 5
Telč : Jihlaváci 4 : 1
Telč : Gymnázium Jihlava 3 : 3

Přes handicap v podobě malého počtu střídajících hráčů si tým Orla odvezl 2. místo za suverén-
ním Batelovem. Denisa Herbrychová byla vyhlášena nejlepším gólmanem turnaje, nejlepším střelcem
Telče byl Adam Starý.

Všechny příznivce florbalu zveme v sobotu 23. května na turnaj starších žáků do haly za
Sokolovnou. Turnaj bude probíhat v dopoledních hodinách od 9:00, vstup je zdarma. Přijďte podpořit
naše florbalisty. Turnaj je finančně podpořen z Kraje Vysočina. 

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 tělesného výkonu (když se pěšky putovalo na vzdálená místa, dost
často na vysoké kopce) a duchovního prožitku. Proto na ústředí Orla vznikla myšlenka sepsat
zajímavé poutě a poutní místa, která jsou určitým způsobem spjatá s Orlem. Takto vznikla Poutní
knížka. 

Co je to Poutní knížka? 
Pro letošní rok je to nabídka jedenácti 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; Mlýnská 15, Telč)
Bude pořádán organizovaný zájezd na tyto poutě?
Aktuálně Orel Telč nemá naplánovaný zájezd na žádnou z poutí uvedených v Poutní knížce.
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 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 6 poutí a získat na místě razítko do své Poutní knížky, magnetku s tématem Poutník roku
2015. Tato nabídka není omezena ani věkem, ani členstvím v Orlu.

Nabídka křesťanských táborů pro mládež
Salesiánské hnutí mládeže klub Telč nabízí již řadu let prázdninové chaloupky pro děti a mladší

mládež. Starší nad 15 let se tak mohou cítit trochu ochuzeni. I samotná prázdninová akce pro starší
by mohla být zaměřená trochu jinak než naše klasické chaloupky. Mohla by klást větší důraz na
duchovní prožitek, posílení křesťanského života a nabídnout možnost zajet více “na hlubinu”. Že by
podobná akce pro starší vznikla v rámci klubu SHM není momentálně reálné, a tak si myslíme, že je
čas se podívat k našim sousedům. Akci s podobným zaměřením pořádají karmelitáni v Kostelním
Vydří – tzv. JUMP, bohužel tohoto času je kapacita již naplněna. Na příští rok se snad ozveme dříve
:-). Mladším bratrem JUMPu je EnterCamp pořádaný nejen pro mládež z Českobudějovické diecéze
– rovněž kapacitně naplněn. Ale není důvod k zoufání. Zbývají (co víme) ještě dvě obdobné akce,
kde je kapacita volná.

RunWay Camp – citujeme z webových stránek http://runwaycamp.cz/
“Máš vyčerpanou palivovou nádrž? Bloudíš v mlhách a tvůj radar nefunguje? Jsi prázdný a

hledáš nové spolucestující na cestě k Bohu? Zkrátka potřebuješ mezipřistání? A nebo jsi ještě na
startu své cesty k Němu? Nevíš, co si na cestu zabalit? V tom případě je RUNWAY místo pro tebe!
Dočerpej svou palivovou nádrž modlitbami. Oprav u svátosti smíření svůj kompas... 

RUNWAY je letní tábor pro mládež ve věku 15 až 19 let, který vznikl pro mladé křesťany, kteří
se rozhodli naplno žít svůj život s Bohem. Proběhne 26. 7. – 2. 8. 2015 v nádherném prostředí
kláštera v Králíkách!”

Camp probíhá ve spolupráci s pražskou arcidiecézí.

RAFT camp 2015 - citujeme z webových stránek 
http://mladez.ado.cz/www/event/detail/43?place=ADCM
“Naskoč s námi na týden do jednoho “člunu” s Ježíšem! RAFT je křesťanský camp pro mladé

od 16 do 25 let na faře v Rajnochovicích. Pozvi své přátele nebo přijeď sám. V jednom týdnu na
Přístavu můžeš víc porozumět své víře, poznat nové věřící přátele, setkat se zajímavými hosty a také
se společně modlit. Čeká nás spousta zábavy, hry, koncert, workshopy, …”

RaftCamp probíhá od 2. - 8. srpna 2015.
Camp organizuje Arcidiecézní centrum života mládeže Olomouc.

Salesiánský klub Telč získal finanční prostředky pro ty, kteří by se na některý z těchto campů
chtěli přihlásit. Cena campů je 2000 / 1400 Kč + samozřejmě náklady na cestovné. Příspěvek klubu
na účastníka by mohl činit 1 000 Kč. Rádi bychom touto cestou vybídli mládežníky, ať zváží účast.
Je fajn vyjet a zažít i něco mimo farnost. Čtenáře farního věstníku prosíme, pokud byste věděli o
někom, koho by nabídka mohla zaujmout, řekněte mu o ní. V případě zájmu napište na
shmtelc@seznam.cz.

-sal-

Velkopáteční křížová cesta ke sv. Karlu
 Tradiční křížová cesta ke sv. Karlu se letos konala na Velký pátek 3. dubna 2015. I přes nepří-

zeň počasí se sešlo kolem dvaceti pěti farníků všech věkových skupin, kteří tuto cestu přijali jako
příležitost k oběti nesené s láskou pro Ježíše Krista a Pannu Marii.

 Letošními Šimony byly hlavně děti, mládež a ženy. Společné nesení kříže sbližuje, sjednocuje,
ale i  povzbuzuje všechny zúčastněné na cestě křesťanského života. Modlitby těch, kteří se letos
nemohli vydat, nakonec proměnily i zimní nečas a cesta zpátky byla prosluněná blížící se Nadějí.

Výlet do Kostelního Vydří

V neděli 12.4. pozval pan kaplan farníky na výlet na kolech do Kostelního Vydří. Jeho
pozvánka naši rodinu velmi zaujala a okamžitě jsme se pro ni nadchli. Museli jsme však vyřešit malý
problém, a sice jak zvládnout zmiňovaný výlet “kolmo” se 3 malými dětmi. Nápad na řešení na sebe,
naštěstí, nenechal dlouho čekat. Vytvořili jsme servisní vozidlo, které v průběhu cesty nabíralo
vyčerpané, cestou znavené odpadlíky. Takto s námi mohli cyklistický výlet absolvovat bez problémů
všechny naše děti. Servisní vozidlo bylo k dispozici samozřejmě všem účastníkům, bez rozdílu věku
(menší krize může přepadnout přece každého. Dalším úkolem tohoto vozidla  bylo zprostředkování
občerstvení – a to třeba i přímo za jízdy. 

V 15:00 hod. se k faře sjeli všichni sportovní nadšenci, kteří se rozhodli přijmout kaplanovo
pozvání a strávit nedělní odpoledne aktivně. Po požehnání pana děkana jsme se vydali na cestu - přes
Kostelní Myslovou , kolem Zadního Vydří až do plánovaného cíle - Kostelního Vydří. V kostele
Panny Marie Karmelské jsme se společně pomodlili Cestu světla od olomouckého arcibiskupa Jana
Graubnera. Tato modlitba nebo pobožnost připomíná velikonoční události od Ježíšova
zmrtvýchvstání až po seslání Ducha Svatého. V roce 2010 byla tato Cesta vybudována na Svatém
Hostýně.

Celé odpoledne jsme si krásně užili a vraceli jsme se domů příjemně unaveni a plni zážitků.
Zdatnější polovina naší skupiny se rozhodla prodloužit si cestu zpět přes Velký Pěčín, kde museli
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nečekaně řešit nevítaný defekt na kole pana kaplana. Ale i přes tento zádrhel se všichni spokojeně a v
pořádku vrátili domů.

Děkujeme za výlet pane kaplane, moc se nám líbil!
J+ L+ L+ T+ M Páralovi

Proč si přečíst
Alena Ježková: Tichá srdce 
Autorka více než dvou desítek úspěšných knih se ve své nové práci vydala   pro mnohé na  

neznámou půdu. Více než pět let shromažďovala podklady, aby mohla v ojedinělé exkluzivní  publi-
kaci s množstvím pozoruhodných černobílých fotografií seznámit čtenáře s dějinami u nás nejznáměj-
ších církevních řádů a přiblížit jejich prostředí řadou rozhovorů  s řeholníky.  Její záměr dobře  vysti-
huje  podtitul knihy: Kláštery a jejich lidé.  Ve vzpomínkách těch  starších navíc ožívají otřesná
svědectví z 50. let minulého století, kdy komunistický režim kláštery zrušil a řeholníky poslal do
internačních táborů nebo je odsoudil ve vykonstruovaných procesech k dlouhým letům ve věznicích a
pracovních lágrech.  V knize ale nejde jen o historická fakta a data. Dominují jí otevřené výpovědi
těch,  kteří v klášterech  žijí  podle pevných hodnot a prací pro druhé. Knihu v TL připomínáme
především  pro velké množství regionálních stop, které v ní čtenář nalezne. Třeba  v rozhovorech s
opaty premonstrátských klášterů, strahovským  Michaelem Josefem Pojezdným, jihlavským
rodákem, který má k Telči osobní vztah,   a novoříšským Marianem Rudolfem Kosíkem. Pro  
pamětníky je objevné  publikování části deníkových zápisků dalšího premonstráta  Tadeáše Zdeňka
Řeháka na jehož telčské působení v padesátých letech  stále vzpomíná generace sedmdesátníků. I
mezi rozhovory s řeholnicemi najdeme Telči blízké. Boromejka Richardis  Helena Nováková,
rodačka z Rozseče, maturovala na telčském gymnáziu v roce 1947. Její řádová kolegyně Francesca
Ludmila Bínová z Telče pak představuje novou generaci sester boromejek, které se od 17. století
obětavě věnují nemocným.   Publikace, ve které čtenář najde i populárně podané historie premonst-
rátských klášterů v Nové Říši, Želivu a třeba zaniklého benediktinského opatství v Třebíči je v
nabídce Knihovny Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.  Knihovna je přístupná
široké čtenářské veřejnosti a má shodnou otevírací dobu jako městská knihovna. /z/

Převzato z Telčských listů.

Z farní knihovny
Kvítky papeže Františka - Andrea Tornielli
Kniha nenabízí systematické vyprávění o prvních měsících Františkova

pontifikátu, ani další teologické analýzy, komentáře a výhledy do budoucna.
Kvítky papeže Františka z pera známého vatikanisty Tornielliho obsahují řadu
momentek, nenadálých situací a setkání, ale i zajímavé úryvky z papežových
kázání, svědectví a záznamy nečekaných telefonátů papeže Františka. Jde tedy

o sbírku autentických výroků a příhod, které nám pomohou lépe poznat osobnost papeže Františka -
toho, který byl podle svých slov povolán do Říma "z konce světa", nicméně velmi rychle zdomácněl
nejen ve Vatikánu, ale především v srdcích křesťanů po celém světě.

Evangelium podle Marie - Georgette Blaquiereová
Kniha svěžích meditací nad biblickými texty o Panně Marii, která se snaží biblické poselství

aktualizovat pro každodenní život současného člověka. Vznikla na základě exercicií pro laiky, a
proto je použitelná pro osobní či skupinové exercicie s Matkou Boží. Poprvé vyšlo 1986 a od té doby
se kniha ve Francii dočkala již mnohých vydání.  
Georgette Blaquiereová je vdaná žena, matka několika dětí a dnes už i babička. Jako letitá spolupra-
covnice Komunity Blahoslavenství je ve Francii známá pro své konferenční přednášky o duchovním
životě a duchovní obnovy pro manžele, ale také jako autorka několika bestsellerů.

Z matriky

V měsíci dubnu přijali svátost křtu:
Sára Richterová
Lukáš Marek
Jiří Pavel Štěpánek

V měsíci dubnu nás předešli na věčnost:
        František Karpíšek
        Jan Tesař

Nové tarify od T-mobile, v rámci smlouvy s Českou biskupskou konferencí

...plné znění článku je k dispozici pouze v tištěné verzi farního věstníku. Pro více informací o tarifech
kontaktujte Terezku a Martina Kohoutkovi na email kohy.martin@seznam.cz.

Terezka a Martin Kohoutkovi

_______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 24. 5. 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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