
 Změna času 

Na přelomu října a listopadu se již řadu let vracíme z
letního ke středoevropskému času. Prodlužují se večery a
je na nás jak tuto změnu využijeme. Můžeme dlouhé ve-
čery trávit před televizní obrazovkou či u monitoru počí-
tače a nebo využít tuto příležitost k prohloubení vztahů v
rodině, ale i našeho vztahu k Bohu. Změna času nám dává
možnost  změnit  také  něco  v  našem životě.  Přestože  je
dnešní svět plný negativních zpráv a reakcí, máme příleži-
tost změnit něco k lepšímu. Prožijme změnu času nejen
posunutím  ručiček  našich  hodin  ale  i  změnou  způsobu
jeho využití.

                                                    o. Josef Maincl 

Bohoslužby v měsíci listopadu 2019

Pá 1. 11. 2019 slavnost Všech svatých          8:00 Matka Boží
              17:00 sv. Jakub

So 2. 11. 2019 památka Všech věrných          8:00 sv. Anna
zemřelých                17:00 Matka Boží

Ne 3. 11. 2019     7:30 sv. Jakub
9:00 sv. Jakub

              10:30 Matka Boží
So   9. 11. 2019               17:00 Matka Boží
Ne 10. 11. 2019     7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 sv. Karel (Vanov)

So 16. 11. 2019               17:00 Matka Boží
Ne 17. 11. 2019     7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 23. 11. 2019               17:00 Matka Boží
Ne 24. 11. 2019     7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 30. 11. 2019               17:00 Matka Boží     

       Jak proběhla Misijní neděle v Telči

V pátek 18.  10.  2019 v 18.00  hodin se  naše farnost
spojila  s ostatními  věřícími  po  celém  světě  v Misijním
mostu modliteb, tak jak k tomu vyzval papež František.  Ve
farním kostele se farníci a farnice s panem děkanem modli-
li bolestný růženec za jednotlivé kontinenty.

V sobotu odpoledne se skupinka malých a „velkých“
dětí  sešla  na  faře  a  navlékaly  společně  růžence  (máme
úžasně  šikovné  děti).  Každý  desátek  měl  jinou  barvu  a
představoval jeden z kontinentů. 

Ten samý den ve spoustě domácností voněly koláče,
které farnice (možná i farníci) pekly a poté přinesly na faru. Tam byly koláčky namíchány, srovnány a
zabaleny do úhledných balíčků. To se stalo díky rukám několika farnic (máme nesmírně šikovné farni-
ce).

Při nedělní mši svaté jsme prosili za lidi celého světa, v obětním průvodu jsme si díky přinášeným
darům uvědomili sounáležitost s obyvateli všech kontinentů. To vše za doprovodu scholly (máme bez-
konkurenčně skvělou schollu).

Přispívali jsme na misie do sbírky při mši svaté i „nákupem“ koláčků a růženců. Setkali jsme se v
misijní farní kavárně. Výtěžek z prodeje a farní kavárny činil 9 573Kč.

Nedělní hemžení dokumentovalo několik fotografů (na fotky se těšíme a děkujeme za velikou
ochotu). 

Všem, kdo se jakkoli zapojili do přípravy a realizace Misijní neděle patří veliké poděkování. Kéž
vděčnost za to, že nám bylo dopřáno podělit se z našeho nadbytku, naplní naše srdce.

ADVENTNÍ OBRAZ

I  v  letošním  adventním  čase  bude  naší
farností putovat  obraz Svaté rodiny. Po požeh-
nání při  dětské mši svaté v pátek 29. 11. 2019 se
vydá  k  prvním hostitelům. Putovat  bude  podle
seznamu, do kterého se někteří zapsali  už v loň-
ském roce. Na slavnost Ježíše Krista Krále bude
vzadu na stolečku v kostele sešit, kde se můžete
podívat, který den k vám obraz doputuje. Pro ty,
kdo by se ještě chtěli  do rodinné pobožnosti u
adventního  obrazu  zapojit,  zbývá  několik
volných termínů. V případě zájmu se i vy do se-
šitu zapište.

                                     Farní věstník 
                                                 LISTOPAD 2019 

Vydává Římskokatolická farnost Telč                                 
ročník XXVII, číslo 11                                  

 2



Zabojujme za naše zemřelé 

První listopadový týden je zacílen na
pomoc zemřelým.  Jak správně  modlitbu
za zemřelé chápat a co je jejím smyslem?
Kde má své kořeny a jak našim zemřelým
můžeme pomoci my? 

Jak správně chápat modlitbu za ze-
mřelé? 

Modlitba  za  zemřelé  patří  mezi
přímluvné modlitby. Věříme-li, že mod-
litba pomáhá živým lidem, proč bychom
se neměli modlit i za mrtvé? Když se za
ně  modlíme,  pak  prosíme  o  zkrácení
jejich  očistného  utrpení,  tj. aby  co  nej-
rychleji uznali a přijali  vše,  co poznáva-
jí v Ježíšově pohledu lásky jako nedosta-

čující.
Na zemřelé pamatujeme kromě jiného minimálně dvakrát při každé mši svaté - při přímluvách a v

eucharistické modlitbě - a dále také v denní modlitbě církve.

Co je smyslem modliteb za zemřelé?
„Smrt je konec pozemského putování člověka, času milosti a slitování, který mu Bůh dopřává, aby

naplnil  svůj pozemský život podle Božích záměrů a aby rozhodl o svém posledním osudu.“ (KKC
1013)

Východní otcové chápou smrt jako přechod do lepšího života, který je dán jasným viděním a
poznáním Boha tváří v tvář. A člověk, jestliže během života nedorostl do podoby Boha, bude po fy-
zické smrti dále očišťován.

Smyslem této očisty (pokání) je především proměnit všechno, co nebylo v životě nasměřováno
na Krista. Dokonce se člověk musí očistit i z nevykonaných činů či z neúplného naplnění svého po-
slání, které Bůh každému člověku ve větší či menší míře dává.

Papež Benedikt XVI. k tomu ve své encyklice Spe salvi napsal: „Duším zesnulých může být po-
skytnuto ´občerstvení  a  posilnění´  prostřednictvím eucharistie,  modlitby a almužny.  Fakt,  že láska
může dosáhnout až na onen svět, že je možné vzájemné obdarování a přijetí, kterými zůstáváme spo-
jeni jedni s druhými citovým poutem i přes hranici smrti, bylo základním přesvědčením křesťanství bě-
hem všech staletí a představuje dodnes útěšnou zkušenost. Kdo by nezakusil potřebu dát svým drahým,
kteří jsou již na onom světě, znamení dobroty, vděčnosti nebo žádosti o odpuštění?

(…) měli bychom si uvědomit, že člověk není monáda uzavřená sama do sebe. Naše existence jsou
v hlubokém společenství mezi sebou a prostřednictvím mnohotvárných interakcí jsou jedna s druhou
spojeny. Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo není spasen sám. Do mého života neustále
vstupuje život těch druhých: ve zlém i v dobrém. Má přímluva za druhého tak není věcí jemu cizí,
nějakou vnější věcí ani po smrti. V této propojenosti bytí může moje poděkování jemu, moje modlit-
ba za něho, znamenat malou část jeho očištění.“ (čl. 48)

Jak můžeme našim zemřelým pomoci?
Modleme se za zemřelé 
Vzpomeňme na své zemřelé každý den v modlitbě, poděkujme Bohu za setkání s nimi a svěřme je

Božímu milosrdenství. Při modlitbě můžeme např. rozsvítit svíčku, která nám připomíná samotného
Krista, který je naším světlem. 

Nechme za zemřelé sloužit mši svatou 
Dnes je běžným jevem, že se nejčastěji kolem data úmrtí nechává za zesnulého nebo celou rodi-

nu sloužit mše svatá. Je ale dobré se této mše svaté také zúčastnit a nejen za ni panu faráři zaplatit. Je
to příležitost, aby se při zádušní mši svaté za zemřelého přimlouvala rodina společně. O důležitosti eu-
charistické oběti byla přesvědčena již ve 4. století sv. Monika, když adresovala tato slova svému
synovi Augustinovi a jeho bratrovi: „Pochovejte toto tělo kdekoli a nedělejte si s tím starost. Jen o to
vás prosím, tam, kde budete, pamatujte na mě u oltáře Páně.“

Získávejme pro zemřelé odpustky 
Začátek listopadu je tradičně spojený s možností získat pro své zemřelé odpustky, dokonce i plno-

mocné. „Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla
zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci
církve, které jako služebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a
svatých,“ uvádí Katechismus katolické církve. (KKC 1471)

„Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme jim
pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které
si zasloužili za své hříchy,“ stojí dále v katechismu. (KKC 1479)

Plnomocné  odpustky  přivlastnitelné  pouze  duším  v  očistci můžeme  získat  1.  listopadu  od-
poledne a 2. listopadu po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela. Kromě tří obvyklých podmínek
(svátosti smíření, sv. přijímání a modlitbě na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při ná-
vštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné od-
pustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v du-
chu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Odpouštějme našim zemřelým 
Odpouštějme a prosme za milost, abychom dokázali odpouštět.
Čiňme za zemřelé zástupné pokání 
Pokud zjistíme nějaké závažnější věci ze života našich zemřelých, můžeme za ně zástupně, jako

prorok Daniel (Da 9), činit pokání. Můžeme se např. vydat na pouť na nějaké poutní místo, pravidelně
se po nějakou dobu modlit litanie, novénu aj… a prosit o odpuštění a požehnání do naší rodiny.

Dávejme almužnu za zemřelé 
Církev také doporučuje almužny za zemřelé. Již ve 4. století sv. Jan Zlatoústý uváděl:  „Pojďme

jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrt-
vé jim přinášejí nějakou útěchu?“

Kde má modlitba za zemřelé své kořeny?
Během pronásledování v prvních staletí někteří křesťané ze slabosti zapřeli svou víru v Krista, ale

později se chtěli vrátit, a tak prosili o smíření s církví. Těmto lidem bylo uloženo dlouhé pokání a
často se stalo, že mnozí, než ho vykonali, zemřeli.

V této  situaci  začali  pastýři  hledat  různá  řešení,  která  by potvrdila,  že kajícníci  mohou  své
pokání dokončit i po fyzické smrti, protože za života chtěli mít účast na životě Kristově. Opírali se
tak o horské  kázání: „Dohodni  se  svým protivníkem včas,  dokud jsi  na  cestě  k  soudu,  aby  tě  ne-
odevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení.  Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš,
dokud nezaplatíš do posledního haléře.“ (Mt 5,25n)

Na základě tohoto místa v Písmu začali otcové uvažovat o tom, že možnost pokání neexistuje
pouze na tomto světě, ale i po smrti, protože řecké slovo označující žalář (filaké) označovalo také
říši zemřelých.

„Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště
eucharistickou oběť, aby, očištění, mohli dosáhnout blaženého patření na Boha,“ uvádí katechismus
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(KKC 1032) a cituje sv. Jana Zlatoústého: „Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a
obětujme za ně své modlitby.“

Píše se o modlitbě za zemřelé v Bibli?
Ve Starém zákoně je známý příběh Judy Makabejského, který u padlých spolubojovníků našel

sošky bůžků, které Zákon židům zakazuje.  V tom viděli  příčinu,  proč bojovníci padli.  „Ale potom
prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn... Nato uspořádal ve vojsku sbírku a
poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly  přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šle-
chetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení. Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo
by zbytečné a marné modlit se za mrtvé. On však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti,
je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka – proto dal přinést smírčí
oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.“ (2 Mak 12,42-46).

převzato www.pastorace.cz

  Zpráva z jednoty Orla

Rekordní Roštejnské stráně

Po několika letech,  kdy měl tradiční podzimní
běh v Telči  optimální podmínky, byl sedmý ročník
Roštejnských  strání  poznamenán  uplakaným  poča-
sím. O to větší překvapení pro nás byla účast rovné

stovky běžců podpořená početnými výpravami z Brna (42 účastníků), Vyškova (13), Žatčan (6), Rů-
žené (5) a dalších moravských měst.  Asi  se  jim v Telči  líbí.  Odměnou jim mohlo být,  že během
samotných závodů nejen že nepršelo, ale občas se ukázalo i sluníčko. Z řad dětí a mládeže se na start
postavilo 49 běžců a běžkyň.

Hlavní mužská kategorie letos neměla žádné domácí zástupce. Vítězství z pětikilometrové trati si
odvezl Lukáš Soural do Židenic. Zdolal ji ve výborném čase 19 minut 11 sekund. Nejrychlejší ženou
se stala „domácí“ Anežka Langhammerová, která 3 kilometry uběhla za 14 minut a 28 sekund. Letos
již ale v dresu Orla Židenice.

Jako  perličku  doplním,  že  věkový  rozdíl  mezi  nejstarším  běžcem a  nejmladší  běžkyní  bylo
úctyhodných 76 let. Oba dostali od pořadatelů za svou vytrvalost drobnou odměnu.

Přestože z Telče bylo jen 15 závodníků, dosáhli výborných výsledků:

1. Houdková Lucie Benjamínci dívky 50m  15 s
1. Husták Vojtěch Benjamínci chlapci 50m 18 s
2. Kouba Lukáš Benjamínci chlapci 50m 30 s
3. Kovář Vít  Benjamínci chlapci 50m  65 s
2. Houdková Markéta  Atl. školka dívky 200m  46 s
3. Kovář Ota  Atl. školka chlapci 200m  61 s
1. Kadlec Prokop  Starší žáci 2000m  8:57
2. Veselý Antonín  Dorostenci 3000m  15:30
3. Husták Václav  Muži D 3000m  23:24
1. Kuchler Karel  Muži E 3000m  20:49

Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na stránkách www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane.

Sametový Pinec v orlovně
S blížící se zimou startujeme již 5. sezóna stolního tenisu v orlovně. Rádi bychom pozvali všech-

ny zájemce o aktivně strávené nedělního odpoledne na první Pinec v orlovně. Jedná se o neformální
turnaj amatérských hráčů, kde není důležité zvítězit, ale prostě si zahrát. Tentokrát se sejdeme na výro -
čí Dne boje za svobodu a demokracii v neděli 17. listopadu. Začátek je jako obvykle ve 14 hodin.
Můžete se těšit na 4 pingpongové stoly, neformální atmosféru, občerstvení a příjemně strávené od-
poledne. Nebojte se s sebou vzít děti, které by si chtěli stolní tenis vyzkoušet. Zavčas se přihlašte na
www.oreltelc.cz/pinec.
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Orel jednota Telč zve na cestopisnou besedu a videoprojekci  s P. Tomášem Holcnerem - 

Gruzie a Arménie na mašině 

pátek  8.11. 2019 v 18.00 hodin,  orlovna v Telči, Jihlavská 77

Bar s občerstvením otevřen od 17.30 hod

Vstupné dobrovolné a výtěžek z baru bude použit na opravy orlovny

http://www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane
http://www.oreltelc.cz/pinec


„Milé sestry, milí bratři,
 v listopadu si budeme připomínat 30. výročí   svobody v naší zemi. Světské oslavy  se zaměřují

na okolnosti 17. listopadu a na jejich důsledky. Církevní oslavy jsou navíc spojeny s výročím kano-
nizace sv. Anežky České, kterou 13. listopadu 1989 v Římě svatořečil papež Jan Pavel  II.  Událost je-
jího svatořečení se stala velkým impulsem  pro věřící naší země a byla  předzvěstí  základních změn,
které následovaly.  Je to velký dar, že žijeme ve svobodné době a jsem přesvědčen, že každé podobné
výročí je příležitostí k ohlédnutí se do minulosti a připomínání si tehdejších událostí. Není to proto,
abychom obráceni k minulosti zůstali, ale aby naše starost o budoucnost byla hlouběji zakotvena v rea-
litě toho, co se stalo. Bez znalosti a pochopení minulosti je budoucnost ochuzena o kořeny, ze kterých
vyrůstá, a přítomnost se může stát cestou po moři bez kompasu, bez navigace, tedy odnikud nikam…

 V historii lidstva jsou osobnosti, které mnohdy až "mechanický" chod světa a dějin prozářily na-
dějí. Anežka Česká žila ve velmi  těžké  a složité době. Inspirována životem svatého Františka a svaté
Kláry se zřekla všeho, co vyplývalo z jejího postavení královské dcery, a v blízkosti Krista, svého Krá-
le, žila pro druhé, především pro potřebné lidi. Světlo naděje z ní vyzařující proměňovalo její okolí od
doby, kdy žila, až do naší současnosti. Dnes děkujeme Bohu za její roli v pádu komunistické totality a
můžeme z celého srdce prosit: „Svatá Anežko, provázej nás i nadále.“

Váš biskup Vojtěch
 … co se nevešlo do minulých vydání FV ...

Příměstská chaloupka SHM Klub Telč, z.s.
       Ve dnech 15. 7. – 19. 7. 2019 jsme pořádali první příměstský tábor SHM klubu v Telči. Téma, kte-
ré nás provázelo celým týdnem bylo Já, padouch. Společně s padouchem Gruem, dětmi a armádou Mi-
moňů jsme získali ukradený poklad padoucha Vektora. Jako zázemí nám posloužila naše klubovna
v telčské Orlovně, ale v rámci denního programu jsme navštívili například Lipky, věž sv. Jakuba nebo
i telčské podzemí. 

O příměstskou chaloupku byl zájem nejen před začátkem, ale i v průběhu konání. Na začátku
týdne se účastnilo 15 dětí, v pátek jsme se loučili s 19 dětmi. Výhodu příměstské chaloupky spatřuje-
me v tom, že především mladší děti mají možnost účastnit se tábora, ale současně jezdit domů, aniž by
nastalo  velké  stýskání.  Zároveň  se  učí  táborovému systému,  spolupráci  v kolektivu  a  navazování
nových přátelství. Jsme rádi, že nám a našemu klubu vyjadřují přízeň nejen rodiny z  Telče a okolí, ale
že se našich akcí účastní i děti a mládež z okolí Dačic.

Za klub SHM Telč Ivana Volavková.

Z farní knihovny
 
Do Říma se svatou Anežkou – Stanislav Přibyl
Drobná knížka provází poutníky z Čech, Moravy a Slezska význam-

nými kostely a místy Věčného města. Autor věnuje zvláštní zřetel českým
stopám v Římě. Bezprostředním podnětem k sepsání tohoto malého prů-
vodce centrem západního křesťanství se stala postava sv. Anežky České,
její svatořečení v roce 1989 a připomínka této události při Národní pouti

do Říma v roce 2019. Čtenář je proto uveden i do života a díla sv. Anežky a seznámí se s jejími stopa-
mi v našich dějinách.

Misionář světa 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 půso-
bit 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.

Není anděl jako anděl – Veronika Katarína Barátová
Poslední dobou jako by náš svět, plný nejistoty, existenciální úzkosti, vnitřní prázdnoty a bezna-

děje,  chtěl  zkrásnět.  Svět  zaplavili  andělé.  Nepřeberné  množství  publikací  se  věnuje  andělskému
fenoménu a probouzí ve čtenáři touhu po zážitku. Jsou však mnohé andělské terapie, vykládání anděl -
ských karet, zjevování se andělů a různé formy komunikace s nimi v souladu s křesťanskou vírou?

Tato knížka nabízí čtenáři pomoc při rozlišování ve světle Písma a katolického učení. Co nej-
jednodušším způsobem poskytuje dostatečný vhled do dané problematiky a v souvislosti s tím reaguje
na aktuální bestsellery na knižním trhu. Čtenářům může posloužit jako orientační "rozcestník", protože
zkrátka ve světle křesťanské tradice "není anděl jako anděl".

Stolní kalendáře s katolickým kalendáriem na rok 2020 a kalendáře na čtení si přijďte  prosím ob-
jednat v neděli  3.listopadu po ranní a deváté mši svaté do farní knihovny , nebo na telefoním čísle
736739026. 

____________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli  17. 11. 2019
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz
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Srdíčko slaví 30 let!
Už je tomu 30 let, kdy v Telči vznikl dětský pěvecký sbor Sr-

díčko.  V letošním školním roce  k nám chodí  téměř  20  dětí  ve
věku od 4 do 15 let. Každý týden společně zpíváme a hrajeme hry.
A protože máme kulatiny, uspořádali jsme koncert. Můžete se těšit
na oblíbené písničky dětí, písničky z různých pohádek a dokonce i
pohádkový muzikál.

Koncert se uskuteční v neděli 24. listopadu v 16 hodin v
orlovně. 

Budeme se na Vás těšit.
Pavla Bočková, Martina Janková a Ludmila Krejčová

mailto:k.kamenik@post.cz
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