
Čas milosti

Pro mnohé z nás se čas prázdnin stává
časem změny zaběhlého životního rytmu.
Bylo by škoda tuto příležitost promarnit a
nevyužít možnost prohloubit také svůj
duchovní život. Tedy například uspořádat
lépe svůj denní režim, aby v něm modlitba
měla své pevné místo. Najít si více času pro
duchovní četbu a vzdělávání ve víře. Nebo
třeba hledat usilovněji cestu ke smíření se
svým bližním. Každý z nás má příležitost
nechat o prázdninách něco krásného vyrůst.
Něco, co není závislé na rozmarech počasí či
trhu. 

Něco, co ukryto hluboko v nás promě-
ňuje prostřednictvím našich slov i činů tento
svět. Kéž v nás všech tedy roste a sílí

poznání Boha a láska k němu, kéž si stále hlouběji uvědomujeme,  jak jsme Bohem milováni a že i
naše láska, jako odlesk lásky Boží, může proměňovat tento svět.

Požehnané prázdninové dny všem přeje
o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci červenci 2016

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

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Pá     5. 7. 2016   8:00 Matka Boží
18:00 sv. Jakub

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

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So    16. 7. 2016 18:00 Matka Boží

Ne    17. 7. 2016   7:30 sv. Jakub 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží 

So    23. 7. 2016 18:00 Matka Boží
Ne    24. 7. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So    30. 7. 2016 18:00 Matka Boží
Ne    24. 7. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 sv. Anna

Noc kostelů 2016

V pátek 10. června s v Telči
konala Noc kostelů. Přípravy na ní
započaly již v září minulého roku a
vrcholily v březnu, dubnu a květnu.
Ráda bych tedy touto cestou poděko-
vala všem, kteří se jakkoliv zapojili do
organizaci a příprav na Noc kostelů.
Veliké díky patří zejména šikovným
farnicím, které opět připravily výborné
občerstvení.

Po dlouhých letech letos počasí
Noci kostelů přálo a i díky tomu navští-
vilo tuto akci téměř 600 návštěvníků.
Velikou část tvoří turisté, kteří měli
především zájem o prohlídku kostelů,
vyhlídku z věže a návštěvu krypty. Věž

Sv. Ducha navštívilo téměř 380 návštěvníků a stejné množství nahlédlo i do kostela sv. Ducha. Podle
ohlasů byli především místní návštěvníci velice mile překvapeni programem na hřbitově a v kostele u
sv. Anny. Plné byly kostely na přednášce P. Aloise Perničky, Mgr. Jiřího Janalíka a Scholy Telč.
Především turisté uvítali naučný program na věži sv. Jakuba.

Doufám, že si i v letošním roce každý z Vás našel program, který ho nejenom zaujal, ale přede-
vším obohatil. I letos pro mě osobně bylo největším obohacením setkání se zástupci jiných církví,
komunikace s nimi a vzájemná spolupráce na Noci kostelů.

Zdeňka Tichá

Koordinátoři Noci kostelů se setkali při vyhodnocení Noci kostelů 2016, která se opět konala v
celé České republice.

Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemců.
V letošním roce se zapojilo více než 1 400 kostelů a modliteben a podle informací bylo v celé České
republice během Noci kostelů zaznamenáno 500 000 návštěvnických vstupů. Na základě reakcí
návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné programy zde připravené, těšily
velkému zájmu nejširší veřejnosti. Letošní Noc kostelů provázelo příznivé počasí,  pokojná atmosfé-
ra, spokojenost návštěvníků i radost tisíců dobrovolných pořadatelů.

Farní věstník  

ČERVENEC - SRPEN 2016      
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Zpráva z jednoty Orla

Atletika děti zajímá

Krásné slunečné počasí přálo v
sobotu 18. června atletickému víceboji,
který pro děti do 15 let připravil Orel. A
je vidět, že o atletiku je stále zájem, když
své síly přišlo změřit 57 dětí. Nejvíce jich
samozřejmě dorazilo z Telče a nedale-
kých Studnic, dohromady 29 dětí. Násle-
dovali Mysliboř, Zvolenovice, Dačice.
Nejdále k nám přijeli 2 účastníci z Brna a
1 z Hradce Králové.

Nejlépe Telč reprezentovali:
Kategorie Benjamínci

Viktorie Lojková 1. místo
Kategorie Atletická škola kluci
Jaroslav Veselý 3. místo
Kategorie Atletická škola dívky
Lucie Trojanová 1. místo
Jitka Krejčová 2. místo
Kategorie Mladší přípravka kluci
Vojtěch Lojka 2. místo
Matěj Vojtíšek 3. místo
Kategorie Starší přípravka kluci
David Bastl 2. místo
Tomáš Novák 3. místo
Kategorie Starší přípravka dívky
Julie Vokřínková 1. místo
Elisabeth Prouza 2. místo
Kategorie Mladší žáci
Lukáš Dvořák 3. místo
Kategorie Mladší žákyně
Markéta Smetanová 1. místo
Kategorie Starší žáci

Vít Nosek 1. místo
Aleksandr Lacko 2. místo
Jan Sláma 3. místo
Speciální slosovatelnou cenu funkční tablet si odnesl Vojtěch Lojka z Telče.
Kompletní výsledky a fotky z akce najdete na www.oreltelc.cz/atletika.

Věčné sliby bratra Maria Jakuba  - Jana Plundera

V pátek 16. června 2016 o svátku bl. M.Josefa Cassanta, mnicha řádu Matky Boží, bylo našim
farníkům  umožněno, aby se zúčastnili spolu s rodinou bratra Maria Jakuba slavných věčných slibů  v
klášteře v Novém Dvoře. Pod vedením vedoucího pěveckého souboru Santini, pana Karla Tomka,
jsme vyjeli z Telče již v brzkých ranních hodinách. Celou cestu  nás doprovázel vydatný déšť, ale
nepokazil nikomu náladu.  Naše těšení se na velký  duchovní zážitek, pro mnohé z nás první v životě,
bylo mnohem silnější.

Mše svatá s věčnými sliby začala ve třičtvrtě na deset, před tím byla ještě společná modlitba
tercie.
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Ještě jsme se  zúčastnili polední modlitby sexty. Po polední modlitbě jsme byli všichni pozváni v
domě pro hosty ke společnému stolu, kde bylo připraveno od bratrů z kláštera mnoho dobrot. Po
výborném pohoštění jsme se setkali v domě pro hosty s bratrem Maria Jakubem i s bratrem Maria
Silvánem – Zdeňkem Bouchnerem, který skládal věčné sliby již 4. dubna letošního roku. Bratrům
jsme předali za farnost zdobené svíce vyrobené v klášteře v Dačicích a finanční příspěvek pro klášter,
který byl ve farnosti vybrán. S oběma bratry každý z nás mohl osobně krátce pohovořit. Tato setkání
byla naplněna velikou radostí ze setkání z  obou stran. Těm, kdo se nemohl osobně zúčastnit této
slavnosti a setkání, rádi od bratrů předáváme srdečné pozdravy a díky za dárky.  Ve 14 hodin se
bratři shromažďují k modlitbě nóna, tu jsme také společně s nimi slavili. A po modlitbě zazpíval sbor
Santini několik nádherných duchovních písní, které potěšily všechny přítomné a byla to opravdová
slavnostní tečka celého prožitého dne v klášterním kostele. Ve tři hodiny jsme se již museli s bratry i
klášterem rozloučit. Bratr Maria Jakub, pan opat Dom Samuel  i bratr hostitel Lev nás doprovodili až
k autobusu, i když se už zase déšť ujímal své vlády. Myslím, že se nikomu toto nádherné místo
nechtělo opouštět, ale s velikou duchovní posilou  jsme se loučili...

Na  zpáteční cestě nás postihla havárie autobusu. Touto nehodou byla bohužel velmi zasažena
dopravní společnost, která nás vezla. Všichni z autobusu ale stihli díky Bohu vystoupit dříve, než
plameny zachvátily celý vnitřek autobusu, takže se nikomu nepřihodilo žádné zranění. Náhradní
autobus nás dovezl o něco později, než se plánovalo, ale všichni byli šťastni a vděčni, že jsme mohli
poděkovat Bohu za vše, co nám bylo tento den dopřáno prožít.
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TV cyklus Kaple - duše rodů. Také z Telče

Kaple patří často k tomu nejcenněj-
šímu a nejkrásnějšímu, co mohou hrady a
zámky nabídnout. Dodnes si zachovaly
svůj intimní a posvátný ráz, kvůli kterému
si je šlechtické rody po staletí stavěly.
Místa, která byla svědkem formování
české státnosti, kde se přepisovaly
náboženské dějiny našich zemí, a která
dodnes budí v lidech tichou úctu, předsta-
vuje nový dokumentární cyklus brněn-
ského studia České televize Kaple- duše
rodů.  

Dobu temného středověku tak napří-
klad zastupuje kaple Korunování Panny
Marie na Křivoklátě, jejíž genius loci
oslovil snad všechny české panovníky. 

“Chtěli jsme především ukázat místa,
kde čerpali duchovní sílu tehdejší šlechtici
a panovníci našich zemí a nechat ožít
důležité dějinné i náboženské okamžiky,
které ovlivnily české země, tedy i nás
samotné”, vysvětluje kreativní producent
Patrick Diviš.

“Během natáčení se nám podařilo
odhalit i několik zajímavostí, o kterých jsme na začátku neměli tušení. Třeba, že měl Karel IV.
nemanželského syna,” dodává režisérka dokumentu Michaela Rozbrojová. Sídlo českých králů
vystřídá postupně renesanční Telč, barokní Valtice, kaple sv. Huberta na Konopišti, která je neodmy-
slitelně spjatá s Františkem Ferdinandem d ´Este nebo zámek v Náměšti nad Oslavou, jehož zdi
poskytly před bitvou na Bílé hoře útočiště mnoha protestantským skupinám, aby se vzápětí dostaly
do držení katolických pánů. “

Věřím, že dokument zajímavým způsobem přiblíží divákům nejen historii, kaple, její stavební
vývoj a bohatou barokní výzdobu, ale i její roli v ojedinělé hudební historii místa a v neposlední řadě
duchovní význam pro členy všech rodů, které se na Náměšti během staletí vystřídaly. Ani nejlépe
zpracovaný televizní dokument ale nenahradí osobní intenzívní prožitek, který můžete pocítit při
návštěvě tohoto pozitivního sakrálního prostoru. Proto se těším, že zhlédnutí tohoto pořadu bude pro
mnohé diváky pozváním k cestě na Náměšť”, říká kastelán zámku Marek Buš. 

Diváky provede pořadem historik a zároveň i jeden z odborných garantů Michal Konečný,
kterého znají Brňané jako autora populárních průvodců po nacistickém a stalinistickém Brně. “Nikdy
by mne nenapadlo, že budu chodit po nočních chodbách zámku v Náměšti, že si budu moci otevřít
úchvatný oltář v kapli na Křivoklátě, že povedu rozhovor s hraběnkou Haugwitzovou nebo princem
Liechtensteinem. Mimořádný byl pro mne zejména rozhovor s Jiřím Pernesem na Konopišti o arcivé-
vodovi Františku Ferdinandovi d Este – byla to totiž právě jeho kniha o následníkovi trůnu, která mi
před lety otevřela svět posledních generací vládnoucích Habsburků,” upřesňuje Michal Konečný. “

To, že se nám povedlo natáčet s Johannou Haugwitz, dcerou posledních majitelů náměšťského
zámku, a s princem Konstantinem z Lichtenštějna, jehož rodině patřily až do druhé světové války
Valtice, považuji za jeden z největších úspěchů. Oba byli příjemní a profesionální. Paní Haugwitz,
vychovávaná jako pravověrná katolička, se dokonce provdala za muslima, takže pokračuje v

nábožensky tolerantní tradici, která byla pro Náměšť vždycky typická, což je mi jako religionistce
velmi sympatické”, dodává režisérka Michaela Rozbrojová. 

Cyklus Kaple- duše rodů bude vysílán od 3. července každou neděli v 9:50 na ČT2. Telčský díl
10. července.  

Program cesty papeže Františka do Polska

Během své apoštolské cesty do Polska navštíví papež František ve dnech 27. – 31. července
2016 Krakov, Osvětim a Čenstochovou. Hlavním bodem programu bude Světový den mládeže, na
němž se očekává přítomnost až dvou milionů mladých z celého světa. 

Papež František je očekáván na krakovském letišti ve středu 27. července.  Po příletu a přivítání
se odebere na hrad Wawel, kde promluví k diplomatům a navštíví polského prezidenta Andrzeje
Dudu. Ve zdejší katedrále se pak setká s biskupy.

Ve čtvrtek odletí František na známé poutní místo Čenstochová, kde setrvá v modlitbě před
obrazem Černé Madony a bude slavit mši u příležitosti 1050. výročí křtu Polska. Po návratu do
Krakova se setká v parku v Krakově-Blonii s mladými lidmi.

V pátek 29. července papež navštíví koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau. V pozdním
odpoledni zavítá do dětské nemocnice v Krakově. Večer se společně s mladými pomodlí křížovou
cestu.

V sobotu František navštíví poutní místo zasvěcené Božímu milosrdenství, na kterém také
proběhla 28. května 2016 česká národní pouť. Zde bude slavit mši svatou a vyzpovídá několik
mladých. Večer proběhne modlitební vigílie se statisíci až miliony mladými lidmi.

V neděli 31. července pak bude slavit mši sv. u příležitosti Světového dne mládeže. Před
odletem se setká s dobrovolníky.
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POUŤ K PRAMENŮM
„Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,

přesvatému stánku Nejvyššího.“ (Ž 46,5)
U PRAMENE ŘEKY DYJE

na louce blízko Panenské Rozsíčky u Třeště
6. července 2016

10.00  - růženec za 90 měst a obcí, jimiž Dyje protéká na Moravě a za 10 v Rakousku.
Brněnská diecéze je asi z 97 % povodím řeky Dyje

  10.30 -  mše sv. s požehnáním vody - požehnanou vodu je možné si odnést domů ve vlast -
ních nádobách

Parkování při silnici Panenská Rozsíčka - Třešť (300 m od pramene). Stoličky na sezení
vzít s sebou.



"Láska je radost” -  13. diecézní pouť rodin

Již 13. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou, letos spojená k putováním k Bráně Svatého
toku milosrdenství, proběhne pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 27. srpna
2016 od 9.00 do cca 16.00 hodin v duchu motta: "Láska je radost”.

Již tradičně je připravený bohatý duchovní a kulturní program pro rodiče, ale i speciální nabídky
pro děti a mládež.
Pontifikální mši v 10.00 hodin bude předsedat nový brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Příle-
žitost ke svátosti smíření bude možné využít také u přítomného misionáře milosrdenství P. Jozefa
Gruby, SAC.

Malí i velcí poutníci se mohou těšit na bohatý program: komentovaná prohlídka Baziliky
Nanebevzetí Panny Marie, koncert, divadlo, výtvarné dílničky, program pro mládež, “Zahrada
milosrdenství” a mnoho dalšího.

Program a více informací: www.crsp.cz

Z farní knihovny

Křesťan v záběhu - Thierry Bizot 
Když známý televizní producent Thierry Bizot znovu objevil křesťan-

skou 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 každodenní 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.

Modlitba s biblí v ruce  - Angelo Scarano 
“Čteš-li Písmo, a nerosteš v lásce, nepochopil jsi nic” (sv. Augustin) Autor nabízí osvědčené

způsoby, jak přistupovat k četbě Božího slova, jak se s ním modlit a nechat ho promlouvat do svého
života. V první části vysvětluje podstatu Božího slova; v druhé, praktické části zazní konkrétní
podněty pro četbu a modlitbu s Biblí v ruce; třetí část probírá desatero nejčastějších problémů, které
mohou vyvstat na cestě s Božím slovem. Teď už je na nás, zda přijmeme výzvu: “Vezmi a čti!” 

Z matriky
        V měsíci červnu přijali svátost křtu:
         Aleš František Hořák

Jolana Řišicová
        V měsíci červnu přijali svátost manželství:

Jan Bastl a Eva Leupoldová
Pavel Nováček a Tereza Mifková

        V měsíci červnu nás předešli na věčnost:
      František Kumbár

Ladislav Holec

Neohlížejme se za minulostí, před námi je budoucnost

Kdosi Ježíši řekl: "Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s
rodinou." Ježíš mu však odpověděl: "Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není
způsobilý pro Boží království." (srov. Lk 9,62))
Při pročítání Bible se občas setkám s tím, že mi některý z Ježíšových výroků připadá příliš přísný a
jeho nároky příliš velké. Ježíš říká, že ten, kdo se ohlíží za sebe, není způsobilý pro Boží králov-
ství. Znamená to tedy, že nejsem pro věčný život s Bohem dost dobrá? Vždyť Bůh přeci ví,
kolikrát jsem na své cestě klopýtla…
Mám se snad bát, že mě Bůh ve svém království nebude chtít? Ne, já Bohu věřím. Věřím, že když
jsem se jednou s důvěrou vydala na cestu s ním, že mě na této cestě nenechá bez pomoci.  Věřím,
že při všech mých klopýtnutích byl se mnou a pomohl mi znovu se zvednout. A že tomu tak bude i
nadále. 
Bůh na nás sice má velké nároky, ale zároveň je natolik milující, že nás nejen podporuje v těžkých
chvílích, ale i přes naše chyby nás stále oslovuje a volá k tomu, abychom se neohlíželi za sebe a
dál ho následovali do Božího království.

______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 8. 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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Být sama sebou

Jsi dívka a je ti 12 až 18 let a chceš lépe poznat sama sebe a zdokonalit svoji osobnost? Trápí
tě některé otázky týkající se dospívání a hledáš, komu se můžeš svěřit? Chceš poznat něco více o
lidské sexualitě? Chceš se umět dobře nalíčit a pečovat o pleť, o své vlasy? Navštiv náš kurz Být
sama sebou, který se koná 18.7. - 22.7.2016 či 15.8. - 19.8.2016 denně od 9:00  do 13:30
Více informací naleznete na http://www.cenap.cz/wks-byt-sama-sebou.php. Těšíme se na Tebe. 
Případné další dotazy rádi zodpovíme.
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