
Být úspěšný anebo plodný?

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. 
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten

nese mnoho ovoce… (srv. J 15,5)

Přemýšlet o stromech by se dalo
docela dlouho. Třeba o tom, jak hluboko a
jak se drží v zemi kořeny, jak míza koluje
ve větvích a dostane se až k nejmenšímu
lístečku, jak se strom větví, kolik má listů a
květů, jak příjemné je sedět v jeho koruně,
jak se to stane, že někdy se na stromě něco
urodí, někdy strom nezplodí nic… A toto
přemýšlení se dá pak přenést i na náš život.

Náš život může být úspěšný nebo (i)
plodný. Úspěšný život může budit obdiv, někdy i závist, ale jestliže se člověk zaměří pouze na své
úspěchy a na sama sebe, může být i prázdný.

Plodný život přináší ovoce. Může to být úplně obyčejný život, může ho vést člověk, kterého si
třeba nikdo ani nevšimne, ale nechává za sebou voňavé plody, protože ho nežije jen pro sebe.

Ježíš sám sebe přirovnává ke kmeni a nás k jeho ratolestem. Napojit se na tento kmen, nechat se
občerstvovat Jeho mízou - Jeho radostnou zprávou - dává našemu životu smysl a uschopňuje nás
k plodnému životu. Pomáhá nám vidět i potřeby druhého, věnovat mu svůj čas, podržet ho, když je
v nesnázích, přinášet naději tam, kde se rozpíná beznaděj, odpouštět a dávat šanci k novým
začátkům…

Být s Ježíšem zajedno je cestou k plodnému životu. Ježíš řekl: "Hle, já jsem s vámi po všechny
dny až do konce světa!" (Mt 28,20).

Když pohlédneme na 2000 let křesťanství, najdeme v něm všechny možné situace, kterými
křesťané prošli s  dobrou zprávou, že Bůh miluje každého člověka.  Byly to situace rozkvětu spole-
čenského, kulturního i sociálního. Byly to ale i situace pronásledování, válek a katastrof. Křesťané
prošli s touto zvěstí i nejrůznějšími politickými, sociálními a ekonomickými systémy. Ale bohužel
prošli i situacemi, kdy sami negativně působili na své okolí.

Křesťanská zvěst ale naštěstí zcela nesrostla s žádným konkrétním politickým, či kulturním
systémem a zůstala tak otevřená pro všechny. Proto i dnes jsou křesťané lidmi orientovanými jak
"pravicově", tak "levicově", jsou lidmi v politice angažovanými, ale i lidmi politicky nevyhraněnými.

Křesťané jsou zastoupeni ve všech vrstvách společnosti: učí na univerzitách, ale žijí i jako domorodci
v pralesech, jsou to lidé bohatí i chudí, jsou to králové a prezidenti, ale i lidé ze slumů...

Ve všech těchto situacích platil Ježíšův příslib, že "je s námi po všechny dny". On byl vždy s
nimi a záleželo jen na nich, zda tuto jeho nabídnutou ruku přijmou, anebo nepřijmou. Zda se vydají
po jeho cestách, anebo po cestách své soběstačnosti a sebestřednosti. Podle toho pak vypadalo i jejich
působení navenek.

Stejně je tomu i v osobní historii každého jednotlivého člověka. Ježíšův příslib platí i pro
každého z nás. On je s námi v obdobích, kdy "se nám daří", ale i ve chvílích opačných. Je s námi v
situacích, kdy jednáme dobře, ale i ve chvílích, kdy sobě a svému okolí škodíme. Je s námi v období
radosti, ale i v našem žalu, zmatku, bezmoci a slabosti. A bude s námi i ve chvíli naší smrti.

Je jen na každém z nás, zda přijmeme jeho nabídku a svůj život svěříme do rukou tomu, který
má s každým z nás dobré úmysly,  a který má nade vším nekonečný nadhled a přehled, anebo zda
svůj život prožijeme jen dle našich (vždy omezených a nedokonalých) představ a plánů.

Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem jsou Boží děti  (srov. Řím 8, 14)

Bohoslužby v měsíci červnu 2015

Čt 4. 6. 2015   8:00 Matka Boží
Slavnost Těla a Krve Páně 18:30 sv. Jakub

So 6. 6. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 7. 6. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 13. 6. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 14. 6. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 20. 6. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 21. 6. 2015   7:30 sv. Jakub 

10:00    biřmování  sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 27. 6. 2015 18:00 Matka Boží
Ne 28. 6. 2015   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží
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Farní pouť Křemešník, Klokoty, Přeštice, Neukirchen biem heiligen Blut, Plzeň a Svatá
Hora

Na tradiční farní  pouť jsme se letos vydali na dva dny. V pátek zaplňujeme  autobus a po  
seznámení se s programem prvního dne, pan děkan zahájil pouť modlitbou a prosbou za zdárný
průběh pouti a šťastné putování. 

Prvním zastavením je poutní místo nedaleký Křemešník. Na Křemešníku jsme pouť zahájili
nejdřív procházkou křížovou cestou ke studánce, kde ještě letos vyvěrala voda.  Té jsou připisovány
léčebné účinky. Pramen vyvěrá periodicky od Vánoc a zpravidla na přelomu května a června se
ztrácí, někdy vyvěrá ještě na podzim. V kostele Nejsvětější Trojice jsme pak společně slavili mši
svatou a po ní nás místní pan kostelník provedl po kostele i dějinami tohoto krásně opraveného
poutního kostela. Velkou vzácností v tomto kostele je hlavní oltář, který je trojboký. Z roku 1935 je
v kostele socha sv. Dona Bosca, který je považován za zachránce křemešnické školy a slaví se zde
také k tomuto světci pouť. Jeho socha je obklopena mnoha votivními srdíčky, které znamenají vysly-
šení proseb.

Další naše cesta směřovala na poutní místo  Klokoty. Pan farář z řádu Misionářů oblátů Panny
Marie Neposkvrněné, kteří zde působí a jsou zároveň správci místní farnosti, nám velmi poutavě
vypravoval o historii i současnosti Klokot. Společně jsme zde písní  a modlitbou poděkovali Panně
Marii za její ochranu. 

A již se vydáváme na další místo naší pouti Přeštice. 
Zde nás vítá monumentální barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a místní duchovní správce.

S velkým nadšením nám vypravuje o tomto chrámě, o historii a průběhu poutí v dnešní době.
V kostele je umístěn na hlavním oltáři obraz Piety Přeštické, která byla prohlášena za milostný a
zázračný pražskou konzistoří a je uctívána dodnes. V Přešticích se nám ani nechce loučit s milým
panem farářem, ale po loretánských litaniích a mariánské písni pokračujeme dále do Bavorska. 

Autobus zastavuje v malebném Neukirchen biem heiligen Blut – Novokostelí u Svaté Krve.
Velká hlavní loď kostela je zdobena krásným oltářem a za oltářem není kostel uzavřen, ale otevře-
ným oltářem pokračuje k zády obrácenému klášternímu kostelu. V tomto jedinečném dvojitém oltáři
je ve skleněné kopuli uchováván milostná soška s rozseknutou hlavou P.Marie. Soška byla přenesena
na toto místo jednou ženou z Čech z Loučimi, objevil ji zde husita a hodil ji třikrát za sebou do
studně a vždy se znovu objevila na oltáři, rozlítil se tak, že ji rozsekl mečem hlavu a objevila se krev.
Tato milostná soška se stala cílem poutí věřících z Čech a spojila tak oba kostely. Na poděkování za
vyslyšení proseb je v zadní části kostela umístěno mnoho poděkování a votivních svící, nejtěžší váží
103kg.

V podvečer naše putování prvního dne zakončujeme v Trhanově, kde jsme přenocovali a druhý
den v sobotu ráno odjíždíme do Plzně. V Plzni nejdříve zastavujeme u meditační zahrady, kterou
vybudoval pan Luboš Hruška, vězněný za totality. Ve vězení byl pokřtěn a slíbil, že když věznění
přežije, přebuduje ovocný sad po tatínkovi na Památník obětem zla. Za pomoci přátel se mu podařilo
vybudovat meditační zahradu s okrasnými jehličňany  a dalšími vzácnými dřevinami. V zahradě je
umístěna křížová cesta od akademického sochaře Romana Podrázského, která je vytvořena z pískov-
ce. Naposledy byla v zahradě postavena kaple zasvěcená Sv. Maxmiliánu Kolbemu – polskému
knězi, který byl umučen v koncentračním táboře za druhé světové války. V kapli jsme slavili mši
svatou a po ní jsme si prohlédli zahradu, kde jsme v ranním tichu pozorovali krásu jarní přírody,
rozkvétající rododendrony, azalky a celou tu Boží krásu. Pan Hruška věnoval tuto zahradu plzeň-
skému biskupství, které zahradu dnes spravuje. Ze zahrady odjíždíme dále ke středu města a odtud
jdeme pěšky na náměstí do katedrály Sv. Bartoloměje. Tady setrváváme jen v tiché modlitbě každý
sám, protože čas je neúprosný a v katedrále se připravuje za malou chvíli svatební obřad. Ještě se
zastavujeme v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve františkánském klášteře, kde je na oltáři vzácná
milostná soška Panny Marie. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze je v těsné blízkosti kostela
a naším dalším místem, které chceme dnes navštívit. Je velmi rozsáhlé a nabízí i vstup do částí klášte-
ra, kam se lidé dosud nemohli podívat. Muzeum bylo v roce 2013 oceněno 2. cenou v prestižní
Národní soutěži Gloria musaealis. Jsou zde unikátní dochované interiéry v původní gotické podobě,
fresky z druhé poloviny  15. století, nejstarší vyobrazení Plzně z roku 1506. Historická výtvarná díla
představují historické a svaté osoby a některé děje ze života svatých a dějin spásy člověka. Předsta-
vena je Panna Maria, apoštolové, světci a samotný život Krista. Obdivovali jsme zde i překrásné
liturgické předměty – kalichy, monstrance, svícny, liturgická roucha….

Posledním místem dnešního našeho putování je Svatá hora u Příbrami. V autobuse se ještě
společně modlíme a těšíme se na další krásné poutní místo. Svatá Hora nás přivítala mírným deští-
kem, ale to nám vůbec nevadilo a společně jsme vstoupili do ambitů, které obklopují tuto mariánskou
svatyni. V kostele jsme se pomodlili litanie k Panně Marii, ve kterých děkujeme za její  ochranu
nejen po celé dva dny našeho putování.  S modlitbou a díky ve svých srdcích opouštíme poslední
místo, které jsme dnes mohli navštívit. 

Cesta autobusem rychle ubíhá a ještě si ji zpříjemňujeme několika mariánskými písněmi. Než
jsme doputovali domů jsme  poděkovali za dar této dvoudenní poutě a celého našeho krásného prožití
poutě. A to jsme ještě v tuto chvíli nevěděli,  že za dva dny bude Svatá Hora do konce roku zcela
uzavřena z důvodu velké rekonstrukce poutního areálu.  A ještě jedna poznámka – minulý týden  
byly v Katolickém týdeníku  z Plzeňské diecéze  dva články s nadpisy  - Když do Plzně, tak do  
Muzea církevního umění plzeňské diecéze a druhým místem, kam noviny zvaly, byla Meditační
zahrada pana Hrušky. Tak si myslím, že můžeme z celého srdce velmi poděkovat panu Slámovi, že
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nám nejen tato dvě místa, ale i ostatní nádherná poutní místa doporučil a zařadil do programu naší
poutě. Upřímné Pán Bůh zaplať patří také panu děkanovi, který nás na pouti po celé dva dny dopro-
vázel, panu Baborovi za bezpečnou jízdu. A díky vám všem, kteří jste se za vydaření pouti modlili a
jakýmkoliv způsobem se do pouti zapojili.

     Díky Pane za opravdu naplněné dva dny Tvým požehnáním!

Zpráva z jednoty Orla

Orelcup v Telči
V sobotu před slavností Seslání Ducha Svatého proběhl

v hale za Sokolovnou v režii telčského Orla   první ročník
florbalového turnaje pro starší žáky Orelcup. Je vidět, že o

florbal je zájem, neboť hned na první ročník přijelo o putovní pohár zápolit 8 týmů (záměrně nepíši
mužstev, protože krom telčské golmanky se turnaje účastnily 2 holky v dresu Moravských Budějo-
vic). Po dvou týmech z Okříšek a z Telče, a po jednom z Moravských Budějovic, Jaroměřic, Batelova
a Dačic.

Semifinálová utkání se bohužel musela obejít zcela bez účasti telčských týmů, protože ani Orel,
ani DDM nepostoupili ze skupiny. Vítězem turnaje se stal PSKC Okříšky následovaný Dačicemi a
Batelovem na třetím místě. 

Výsledky jednotlivých utkání, kterých se účastnil Orel Telč:
Orel Telč : Batelov 0 : 2
Orel Telč : Jaroměřice 3 : 1
Orel Telč : Okříšky Rum 3 : 3

Sobota pro orlovnu
Orel opět žádá všechny příznivce, muže i ženy, přijďte nám pomoc na další Sobotu pro Orlov-

nu. Sejdeme se jak jinak, než v sobotu 13. 6., jako vždy od 9 hodin a naším cílem bude dokončit
údržbové práce ve venkovních prostorách (oprava rozbitých okenních tabulek, finální nátěr brány a
podbytí na altánku). Hlavně bychom ale rádi začali s úpravou a zpevněním venkovního prostoru před
stodolou a vytvořením příjemného odpočinkového místa a zázemí pro venkovní akce. Není toho
málo, předem tedy děkujeme všem, kteří se přijdou zapojit. Oběd a občerstvení pro účastníky bude
zajištěno.

Noc po noci kostelů
Jako poděkování za pomoc při přípravě a pořádání Noci kostelů bude na hřišti u orlovny v

sobotu 27. června od 19:30 posezení s kytarou u grilu. Na programu bude také promítání fotek z Noci
kostelů a pro děti k dispozici trampolína. Stejně jako loni jsou zváni také všichni návštěvníci Noci
kostelů na přátelské posezení.

PraStart neboli Prázdninový Start
Školní rok končí, dříve než se rozjedete za tetami, babičkami a na tábory, přijďte se naladit na prázd-
ninový režim. Orel Telč zve všechny děti školou povinné i ty, které se na školu teprve těší na
PraStart, odpoledne plné her a soutěží s tajuplným názvem Škola naruby. V případě příznivého
počasí si sebou vezměte špekáček, na závěr bude táborák. U nás prázdniny začínají už v neděli 28. 6.
od 15 hodin na hřišti u orlovny (bývalé kino). Tak přijďte.

V sobotu 27. 6. 2015 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.

Diecézní pouť
V sobotu 6. června 2015 proběhne diecézní pouť do Slavonic. 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 Nanebevzetí Panny Marie ve Slavoni-
cích, 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. 

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

Plánovaný společný autobus telčské farnosti na diecézní pouť do Slavonic  6.6. 2015 nebude
pro malý zájem vypraven.

Památník  sv. Zdislavy v Křižanově
Při příležitosti 20. výročí svatořečení svaté Zdislavy, křižanovské rodačky se na náměstí připra-

vuje realizace pomníku svaté Zdislavy, který má 27. září 2015 ve 14.00 hodin požehnat brněnský
biskup Vojtěch Cikrle.

Autorem 3,5 metru vysokého památníku je akademický sochař Otmar Oliva. Architektem
konceptu celého památníku je Ing. arch. František Zajíček. 

Slavnost s poklepáním základního kamene, který požehnal papež František ve Vatikánu, se
konala za přítomnosti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho dne 1. září 2013. Památník bude vytvo-
řen ze žuly ve tvaru kruhu o průměru 12 metrů. Uvnitř bude umístěna kašna ve tvaru sférického
trojúhelníku a v ní bronzová socha mladé svaté Zdislavy. V rozích kašny autor ztvární atributy sv.
Zdislavy. Kolem památníku bude postaveno 12 sloupů (3x4) vždy spojených architrávem s nápisy. 

Na památník v hodnotě kolem sedmi milionů korun přispívají dárci z celé republiky.
Zdislava byla nejstarší dcerou majitelů Křižanova, brněnského purkrabího Přibyslava a jeho

ženy Sibyly. Narodila se kolem roku 1220. V sedmnácti letech byla provdána za Havla z Markvartic,
zakladatele Lemberka. Proslula péčí o nemocné a chudé. Svatá Zdislava, patronka rodin, byla svato-
řečena papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě v Olomouci 21. května 1995. 

Všechny nás zve otec P. Tomáš Holcner.
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Jáhenské svěcení v brněnské diecézi 2015
V sobotu 20. června 2015 v 9.00 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou

biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení čtyři bohoslovci brněnské diecéze, absolventi Cyrilome-
todějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

Ing. Jiří Janalík (*1978) z farnosti Telč,
Jaroslav Laštovička (*1989) z farnosti Jimramov a
Bc. Tomáš Žižkovský, DiS. (*1987) z farnosti Brno - Žabovřesky,
a dále absolvent Papežské lateránské univerzity v Římě
Mgr. Ing. Marek Husák, DiS. (*1985) z farnosti Mikulov - sv. Václav.
Spolu s nimi přijme jáhenské svěcení bohoslovec novoříšské kanonie premonstrátů
fr. Petr Pavel Severin, OPraem. (*1983) z farnosti Bohuslavice u Kyjova.

Kněžské svěcení 2015 v Brně
V sobotu 27. června 2015 v 9.00 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou

biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení tito jáhni:
Mgr. Marek Coufal (*1975) z farnosti Mašovice
Mgr. Zdeněk Drštka (*1980) z farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
Mgr. Tomáš Fránek, B.A. (*1979) z farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
Mgr. Sylvester Jurczak (*1983) z farnosti Zamość (Polsko)
Mgr. Jaroslav Rašovský (*1987) z farnosti Třebíč - Jejkov
Mgr. Lubomír Řihák (*1969) z farnosti Dubňany
Jakub Tůma (*1989) z farnosti Třebíč - město
fr. Mgr. Cyril Josef Komosný, OFMCap. (*1984) z farnosti Dolní Bojanovice
Primice diecézních novokněží v České republice v roce 2015 je možné najít na webu

www.primice.cz

Sbírka na podporu bohoslovců brněnské diecéze
V neděli 21. června 2015 proběhne ve farnostech brněnské diecéze sbírka na podporu

bohoslovců.
Tato finanční částka slouží jako příspěvek na provoz Arcibiskupského kněžského semináře v

Olomouci,
kde se bohoslovci brněnské diecéze připravují ke své službě, na stravné, kolejné a na exercicie
seminaristů, kterých má v tomto školním roce brněnská diecéze dvacet dva.

      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.

Slyší Bůh naše modlitby?  Katecheze do kapsy
        André-Mutien Léonard

Belgický biskup nabízí nejen mladým čtenářům poctivou odpověď na otázku, kterou si klademe
všichni. Jednoduchým jazykem uvádí do hluboké pravdy o prosebné modlitbě. Komentuje postoje
biblických postav, které Ježíše o něco prosily, vysvětluje Boží reakce. Dotýká se otázky modlitby za
zemřelé, prostřednictví svatých i Ježíšova přehánění. Upozorňuje na některá nebezpečí, odhaluje
problematické způsoby křesťanského uvažování. A spolehlivě posílí vaši víru. V Boží slovo, jeho
návrat, lásku a zázraky.

Charisma Terezie z Avily
Antonio Maria Sicari
Kniha vypráví o vnitřní cestě sv. Terezie z Avily. Vznikla proto, aby nejmladší řeholníci ve

formaci (a každý, koho uchvacují svatí, které Bůh dává církvi) byli seznámeni s itinerářem, jehož
prostřednictvím jedna karmelitánská mniška obnovila svůj řád a stala se učitelkou celé církve.
Odhaluje vnitřní vývoj zkušeností, bojů, překvapivých tušení a především působení Boží milosti v
srdci jedné ženy až do doby, kdy se jí podařilo zrealizovat své povolání a zároveň ,,novou” formu
řeholního života.
Tímto itinerářem však může být osloven každý křesťan, i když mu Bůh svěřil jiné poslání.

Z matriky

V měsíci květnu přijali svátost křtu:
Matiáš Luboš Máca
Markéta Šimková

_______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 6. 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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Pozvánka na koncert Santini a přednášku M.Váchy

V červnu se v Telči uskuteční tradiční lékařské alergologické sympozium. V rámci jeho
zahájení vystoupí v pátek dne 19.6.2015 od 18 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého sbor
Santini pod vedením A. Tiché a K. Tomka. Asi od 18:45 hodin bude následovat přednáška
známého katolického kněze a současně přednosty Katedry etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy
univerzity v Praze Mgr. Marka O. Váchy na téma “Kdo je člověk ? – Darwinova teorie, věda
a víra”. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstup zdarma.

Dne 20.6. bude v Brně jáhenské svěcení a na toto svěcení se připravuje autobus –
zájemci se mohou přihlašovat po ranní a deváté nedělní mši svaté ve farní knihovně u paní
Trojanové nebo na tel.č. 736 739 026.  Návrat z Brna se předpokládá kolem 14.té až 15.té
hodiny. Bližší informace budou ještě v nedělních ohláškách a na farních stránkách.

V měsíci květnu nás předešli na věčnost:
        Karel Volfšic
        Josef Babor
       Věra Marková


