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Doba očekávání
Advent do kterého právě vstupujeme je bezesporu dobou příprav a očekávání. Společně připravujeme své domovy na slavnostní
vánoční chvíle. Očekáváme, jaké překvapení nás čeká pod stromečkem. Možná čekáme i na to, kdo všechno si na nás o vánocích
vzpomene. Připravujeme se oslavit narození našeho Spasitele, ve
kterém se naplnila očekávání mnoha generací starozákonního božího
lidu. Zároveň se však také připravujeme na chvíli, kdy se znovu naplní další Boží zaslíbení a ten který se pro nás sám stal člověkem a v
Betlémě se narodil přijde znovu ve své slávě.
Využijme tuto vzácnou dobu k tomu, abychom se zamysleli nad
tím co očekáváme od sebe, od svých bližních, ale především od
Boha. Když při slavení mše svaté zazní z našich úst slova "Na tvůj
příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste." je to vyjádření našeho opravdového očekávání, nebo jen naučená odpověď na výzvu kněze. Nehrozí i nám podobná zaslepenost srdce, ve které mnozí ze starozákonního božího lidu nepoznali a nepřijali svého Spasitele, když
přišel.
Naučme se Krista poznávat jak přichází už dnes. Ve chvílích setkání v modlitbě, ve svátostech, kterými nás stále posiluje a uzdravuje, v bližních ve kterých mu můžeme sloužit. Tak budeme dobře připraveni nejen na letošní vánoční
svátky, ale i na jeho slíbený příchod ve slávě.
Požehnané prožití adventní doby očekávání přeje svým farníkům
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Farní charita informuje
Prosíme dobrovolníky jako koledníky na Tříkrálovou sbírku, která se
uskuteční v Telči 4.až 6. ledna 2019
Kontakt: Jaroslav Kadlec, tel. 732 157 552
Všem zájemcům děkuji

o. Josef Maincl
Zpráva z jednoty Orla
Orel dovezl druhé místo z Třeště
Bohoslužby v měsíci prosinci 2018
So 1. 12. 2018
Ne 2. 12. 2018
So 8. 12. 2018

1. adventní neděle

17:00
7:30
9:00
10:30
17:00

Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš

Den před svátkem svatého Martina třešťská
farnost uspořádala další ročník Svatomartinského
turnaje pro hráče do 20 let. Přestože věkový průměr našich hráčů je pod 15 roky, rozhodla se jednota
Orel jet na tento turnaj posbírat hráčské zkušenosti.
Ve skupině se nám ze začátku příliš nedařilo. Po dvou prohrách s Horní Cerekví a Střížovem se
ale tým sehrál, sebral odvahu a začal soupeře přehrávat. Skupinu jsme nakonec opouštěli z druhého
místa. V semifinále s Třeští k rozhodnutí nestačila základní hrací doba, pak zaúřadoval výborně chyta jící Prokop Kadlec, který nám pomohl k vítězství 4:1 v samostatných nájezdech. Ve finále nám ale
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Střížov těsně utekl a po vítězství 2:3 si zaslouženě odvezl první místo.
Telč odváží se svým mladičkým nadějným týmem místo druhé. Největší zásluhu na výsledku měl
Tonda Lacko, který střelil soupeřům 5 gólů a Martin Kovář, který dal 4 góly. Dále nás reprezentovali
Štěpán Kuhn, Tomáš Kuhn, Dominik Hrčka, Ladislav Kešnar, Jiří Nyisztor, Matěj Dufek, Zuzana Dufková, David Tomek, Martin Kovář a Libor Nosek.
Úspěšná reprezentace na běhu p. Kosmáka
V Moravských Budějovicích proběhl 18. ročník Běhu pátera Václava Kosmáka a Orel Telč zde
měl své 3 zástupce. Ota Kovář si doběhl pro 3. místo z 9 běžců v kategorii Benjamínci, Prokop Kovář
vybojoval 5. místo z 13 závodníků v kategorii Nejmladší chlapci a do třetice David Kovář, který tentokrát nastoupil v Lidovém běhu.
Tímto během se také uzavřel letošní ročník Orelské běžecké ligy, kde převážně díky těmto běž cům Orel Telč obsadil 19. místo z celkového počtu 67 zúčastněných jednot. Z župního pohledu nás
předběhli pouze Moravské Budějovice, které obsadili příčku 16.
Pinec v orlovně startuje 4. sezónu
S blížící se zimou začíná nová sezóna stolního tenisu v orlovně. Rádi bychom pozvali všechny zá jemce 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. Začínáme v neděli 25. listopadu od
14 hodin. Jako vždy bude připraven stůl na hraní pro děti. Občerstvení na místě zajištěno.
Mílí přátelé,
letošní rok se toho v orlovně hodně událo. Pustili jsme se do opravy hlavního sálu. Asi by bylo zajímavé kolik hodin bylo odpracováno, ale to nevíme. Všichni ti, co pomáhali, pracovali dobrovolně a
zdarma. A výsledek stojí za to. Nikdy by se dobré dílo nepodařilo, kdybychom byli sami. Byly usku-

tečněny benefiční koncerty, divadla, besedy a další soukromé akce – srazy, narozeniny atd…. Spoustu
lidiček přišlo pomoc, když toho bylo zapotřebí. Moc nám pomohlo i zapůjčení různých přístrojů, lešení, vozíků, vyrobení garnýží, ušití závěsů a opony, stěhování věcí i dělání průběžných úklidů a i pomoci při akcích nebo přípravou pohoštění. Také to, že jste na naše akce přišli je důležité. Někdo po mohl i finančně. Kdyby jste se nezapojili do sbírání hrníčků, skleniček, talířů neměli bychom na co pohoštění podávat. Nelze všechno vyjmenovat, co bylo uděláno. Všichni, kdo se na tomto díle podíleli,
vědí, že se tu dějí i malé zázraky, ale musí se jim jít naproti. O tom nejvíce ví rodina Kadlecova, Dan
Janek a Vojta Křížek, kterým se nejspíš o orlovně i zdá, protože tam nechali spoustu potu a nervů při
koordinaci prací a shánění řemeslníků i při pracích samotných. Jeden příklad za všechny - Než bylo
možné vymalovat sál, bylo potřeba starou omítku odstranit a to i na stropě. Celý strop se musel vyluxovat na vysokém třesoucím se pojízdném lešení.
Proto chceme touto cestou všem poděkovat. Moc si vážíme každého času a každé pomoci, kterou
jste orlovně věnovali. Každá i malá pomoc je důležitá. Máme důstojné místo na setkávání a pořádání
různých akcí. Zatím nemáme topení, tak se bude v zimních měsících využívat Prostor – předsálí, kde
se topí. Budeme se snažit sehnat prostředky, aby i tato bolest byla vyřešena a dal se sál využívat i
v zimě. I další opravy jsou na orlovně potřeba – střecha, venkovní omítky, parkoviště, hřiště atd…. je
to výzva a doufáme, že nás v tom nenecháte osamocené. Budeme rádi, že se s námi zapojíte nejen do
prací, ale třeba i veřejných a soukromých akcí, které by jste chtěli v orlovně uskutečnit.
„Orlovna ožívá“ a je tu pro všechny.
Za Jednota orel Telč Jana Křížková
Vážení farníci, přejeme Vám požehnaný adventní čas a radostiplné prožití narození našeho Spasitele a do Nového roku vám přejeme vše nejlepší hodně zdraví a úspěchů ve vašem počínání.
Starosta Jednoty orel Telč Jaroslav Kadlec
Sucho v roce 2017 stálo církev miliony. Nabídku církevních služeb to zatím neohrožuje
Výdaje katolické církve v roce 2017 překročily 6 mld. korun. Jednalo se především o náklady a
investice na lesní hospodaření, zaměstnance a opravy. Zkrátka nepřišly ani sociální projekty a vzdělávání. Nejvíc v roce 2017 narostly náklady na hospodářskou činnosti - 1,6 mld - což je o 50 % více
než v roce 2016. Nelehký rok to byl především pro oblast lesního hospodaření, protože kvůli klima tickým změnám drasticky narostla těžba a tento trend pokračuje i lv roce 2018. Výdaje na opravy kul turních památek činily 725 milionů. Příjmy katolické církve oproti tomu klesají. Nabídku církevních
služeb a společensky prospěšných aktivit drží církev v rovnováze díky nájmům z opravených budov,
darům a dotacím.
Péče o lesy tvoří velkou část hospodářské činnosti katolické církve
Ačkoli církev není největším vlastníkem lesů v ČR, trápí ji současné klimatické změny v nemalé
míře. Investice do lesů a polností rostou zejména kvůli suchu. V roce 2017 to bylo 526 milionů, což
je čtyřikrát víc než v předchozích letech. Sucho oslabuje všechny lesní porosty bez rozdílu věku a
druhu dřeviny. Projevilo se nárůstem objemu tzv. nahodilých těžeb, úhynem vysázených sazenic
(ztrátami po zalesňování) a náchylností k šíření škůdců. Náklady vynaložené na přímý boj se škůdci,
kůrovcem v církevních lesích v roce 2017 přesáhly 20 mil. Kč.
Celková těžba v roce 2017 překročila v církevních lesích plán o téměř 400.000 kubíků. Nepříznivý vývoj nahodilé těžby pokračuje i v roce 2018, především na Moravě, kde tyto těžby místy dosahují až 80 %. Na trhu vzniká přebytek jehličnatého dřeva a dochází k drastickému propadu
prodejních cen. Výsledkem jsou ztráty pro vlastníka lesa v řádech stovek milionů korun ročně. V
roce 2018 se situace díky pokračujícímu suchu ještě zhoršila a dobré nejsou ani vyhlídky do budoucna.
„Pro zachování lesa do budoucnosti je nezbytné změnit i druhovou skladbu nových lesů a zakládat druhově pestré lesní porosty. Rychlým zalesněním zachováme zásadní funkci lesa, kterou je za-
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držování vody v krajině,“ říká Ing. Petr Skočdopole, jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky
s.r.o. „Na zpomalení odtoku vody z lesa myslíme i při různých opravách a rekonstrukcích lesních cest
či rybníků. S vývojem aktuálního počasí očekáváme nárůst nedostatku vody v krajině i v dalších letech.“
Vzniklé holiny je třeba znovu zalesňovat. V roce 2017 bylo v církevních lesích vysázeno
5.600.000 nových stromků, za rok 2018 to bude více než 7.200.000 sazenic. Na každou domácnost
v ČR tak v roce 2018 připadají téměř dva nově vysazené stromky v církevních lesích.
Regionální partnerství, lesy pro všechny a spolupráce s místními podnikateli
Církev hospodaří na více než 150 tis. ha půdy, jedná se však o různě velké bloky, církevní půdu
a lesy vlastní různé subjekty. Každé biskupství má svou vlastní lesní správu, někde hospodaří samo statně i farnosti a řeholní společenství. Každý subjekt má svůj vlastní plán, klíčovou oblastí zájmu
všech je trvale udržitelné lokální hospodaření. K péči o lesy si chce církev vychovat i vlastní zodpovědné lesníky. V roce 2018 otevřela v Kroměříži Střední odbornou školu svatého Jana Boska s tříletými učebními obory „Lesní mechanizátor“, „Opravář lesnických strojů“ a „Zemědělec - farmář“ s
možností dvouleté maturitní nástavby.
„Preferujeme spolupráci na lokální úrovni, zejména krajské a obecní. Pečujeme o lesy
s dlouhodobým záměrem. Zaměstnáváme napřímo. Podpora regionálního rozvoje je naším hlavním zájmem,“ říká Ostravský biskup Martin David a dodává: „Nejsme investoři na pár let, záleží nám na
tom, aby tady les stál i za 200 let a lidé z něj měli užitek.“
Církevní příjmy rok od roku klesají
Zatímco splátka náhrady je každý rok přibližně stejná (v roce 2017 to bylo 1,3 miliardy korun
pro všechny diecéze katolické církve dohromady), státní příspěvek rok od roku klesá. V roce 2017 činil pro diecéze katolické církve 803 mil. tedy o 45 mil. méně než v roce 2016. Bude vyplácen do roku
2030, splátky za nevrácený majetek do roku 2042. Poté už nedostane církev od státu ani korunu a bude
odkázána na výnosy z vlastního hospodaření. Také sbírky a dary byly v roce 2017 nižší, o 82 milionů
korun oproti roku 2016.
Hlavní církevní služby a sociální a vzdělávací projekty zisk negenerují, přesto na nich církev
trvá a peníze na platy zaměstnanců na tuto činnost generuje z vedlejší hospodářské činnosti. Tu však
v posledních letech výrazně ovlivnily již zmíněné klimatické změny. Vyvážený rozpočet tak zachraňují
pronájmy budov, které se již podařilo opravit, a uvážlivé dlouhodobé investování do fondů.
Náklady na hlavní činnost (církevní služby - tzv. pastorace) katolické církve církev v roce 2017
činily 2,87 miliardy korun. Zájem o církevní služby byl podobný jako v předchozích letech. Počty
církevních svateb mírně rostou, církevní pohřby zase mírně klesají. Počty křtů zůstávají vyrovnané.
Sociální a vzdělávací služby mají zelenou
I přes náročné hospodářské ztráty patří mezi priority katolické církve v ČR provozování společensky prospěšných služeb, zejména vzdělávání a zdravotních a sociálních projektů. Do sociálních
projektů vložily diecéze v roce 2017 přímé náklady 54 milionů korun, což je více než dvojnásobek
oproti předchozímu roku. Na školství vynaložila biskupství částku 77,4 milionů korun. V roce 2018
byla otevřena jedna nová církevní škola - lesnické učiliště v Kroměříži. Církevní školy usilují o individuální přístup, hodnotové vzdělávání a nabídku kvalitní alternativy ke státnímu školství.
Česká biskupská konference je také zřizovatelem Charity Česká republika, která v roce 2017
provozovala téměř 1.340 služeb a evidovala více než 144.750 klientů. Řadu sociálních služeb nabízí
církev právě prostřednictvím místních Charit, zejména v oblastech, kde adekvátní sociální služby státu
neexistují.
U sociálních i vzdělávacích aktivit poptávka vysoce převyšuje nabídku (většina církevních škol
má mnohem více zájemců než může přijmout). Je tedy zřejmé, že by bylo dobré na tyto oblasti služeb
vyčlenit v budoucnu víc peněz.
Počty lidí, kterým dává církev práci, rok od roku rostou.
V roce 2017 to bylo víc než 15.000. Napřímo zaměstnávají biskupství dohromady téměř 3.500
lidí. Z toho je přibližně 1.700 kněží. V oblasti lesní správy mají biskupství 335 stálých technicko-hos5

podářských zaměstnanců, při sezónních pracích se zapojuje dalších až 2.500 drobných živnostníků
z regionů. Další část civilních zaměstnanců tvoří administrativní pracovníci, kteří organizují nejrůznější pastorační a kulturní akce (poutě, Noc kostelů apod.). Charita Česká republika zaměstnávala
v roce 2017 téměř 8.000 pracovníků.
Plat duchovních oproti roku 2016 mírně narostl (o 7,5 %) a dosahoval měsíčně v průměru necelých 21.000 korun hrubého, což je o 8.500 korun méně než průměrná mzda uváděná ČSÚ. Platy ostatních zaměstnanců se církev stačí udržet na úrovni srovnatelné se stejnými obory u jiných zaměstnava telů. Náklady na mzdy zaměstnanců biskupství v roce 2017 činily 1.121 mil. korun.
Opravy kostelů a klášterů jsou nedílnou součástí obnovy kulturní krajiny
V majetku všech osmi biskupství katolické církve je v současné době 4.700 kostelů a kaplí na
území České republiky. Kromě toho vlastní různé církevní subjekty v ČR i řadu jiných historických
budov např. klášterů, celkem se jedná o cca 6.5 tisíce objektů. Další část kostelů církev pouze spravuje
(v nájmu).
Na obnovy kostelů, kaplí a historických objektů vynaložily diecéze v r. 2017 dohromady 725 milionů korun, což je o 21 milionu víc než v předchozím roce. Investice do kulturního dědictví a zušlechťování kulturní krajiny jsou vidět na mnoha místech, probíhá rozsáhlá oprava poutního areálu
Horní Police na Českolipsku, nové zvony získaly kostely v Liběšicích u Žatce, ve Vyskeři nebo kostel
svatého Jakuba v Kutné Hoře. Opravy památkově chráněných objektů financuje církev často z více
zdrojů, na nejvýznamnější památky se daří čerpat i příspěvky z Evropských fondů.
„Opravený kostelík patří k české vesnici stejně jako hospoda nebo hasičská zbrojnice. Venkov si
bez něho nedokážeme představit,“ říká Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. „Církevní stavby spoluvytváří charakter naší krajiny, kterou proto můžeme směle nazvat
křesťanskou. Je naším závazkem se o tuto tvář krajiny starat. Lze tedy říci, že přestaneme-li pečovat o
naše kulturní dědictví, jsou obavy o budoucnost křesťanské tváře naší společnosti oprávněné.“
Opravené kostely jsou také stále více lákavým turistickým cílem. V rámci akce Otevřené chrámy, kterou pořádá od r. 2017 Ostravsko-opavská diecéze, navštěvuje kostely až 160.000 návštěvníků.
Oblíbené celorepublikové akce Noc kostelů se podle průzkumu ČBK zúčastnilo 11 % obyvatel ČR.
Prioritou katolické církve do budoucna je být dobrým regionálním partnerem
„Regionální rozvoj a partnerství ve všech oblastech naší činnosti na lokální úrovni je naší prioritou. Doufáme, že klimatické změny nebudou v následujících letech tolik proti nám, že budeme moci započatou spolupráci ve všech regionech dále rozvíjet a že se nám podaří rozšířit hospodaření tak,
abychom nemuseli slevovat ze šíře poskytovaných sociálních a vzdělávacích služeb,“ říká biskup Martin David.
„Církev má povinnost spravovat majetek tak, aby byl zachován pro budoucí generace a aby ze
zisků ze správy tohoto majetku mohla financovat své poslání a provoz,“ upozorňuje RNDr. Karel Matyska.
„V roce 2018 jsme se velmi významně zaměřili na opravy svěřeného majetku a rozvoj kulturní
krajiny, těšíme se, že příští rok budeme moci tiskovou konferenci věnovat právě této oblasti života katolické církve,“ shrnuje výhledy do budoucna P. Stanislav Přibyl.
Zdroj: tisková zpráva ČBK
Milí přátelé
I když nás to vždycky překvapí, blíží se vánoce a přípravy s nimi
spojené. Adventní doba začíná 2. 12. 2018
Přijměte pozvání na adventní a vánoční koncerty, které pro Vás připravil sbor Santini.
Pozvěte své známé a přijďte se oblažit krásnou, nebeskou hudbou.
Přejeme požehnaný a klidný advent.
S pozdravem Jana Křížková
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Z farní knihovny
Sbor Santini ve spolupráci s městem Telč
2. 12. 2018 1. adventní koncert - Adventus Domini v 17.00 v kostele Jména Ježíš v Telči
Účinkuje: sbor Santini, JSPS Melodie Jihlava a hosté
zazní: Petr Korontály - Hymni adventes a české a světové adventní písně
24. 12. 2018 ve 14.00 v Domov důchodců – koncert
24. 12. 2018 ve 23.00 kostel sv. Jakuba - doprovod půlnoční mše svaté
25. 12. 2018 v 9.00 kostel sv. Jakuba Boží hod vánoční – doprovod mše sv.
Sbor Santini ve spolupráci s farností Telč
1. 1. 2019 Vánoční koncert v 15.00 v kostele Jména Ježíš v Telči
Účinkuje: sbor Santini a hosté
zazní: Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční a směs českých a světových vánočních písní
Po koncertu bude tradiční setkání ve farním průjezdu. Prosíme o pomoc s pohoštěním. Těšíme
se na vás
CD – SANTINI V ŘÍŠI DIVŮ, vánoční CD – GAUDETE A nejnovější CD SANTINI V
AKCI
můžete zakoupit na kterémkoli koncertu souboru, nebo v sídle firmy KK makler, Křížova 171,
588 56 Telč, Jana Křížková, tel. 776 278 508, jkmakler@seznam.cz,
(Po,St: 8.00-11.15, 12.15-18.00, Út,Čt: 8.00-11.15, 12.15-16.00)
Sbor Santini hledá nové zpěváky. Případní zájemci se hlaste u Anežky Tiché mob.:723 765
825, Jany Křížkové mob.:776 278 508 nebo kteréhokoli člena sboru.
Další koncerty:
Zpěvy adventní – setkání sborů 1. 12. 2018 v 18.00 kostel sv. Ignáce z Loyoly, Jihlava

Rády bychom vás pozvaly na již pátý vánoční koncert
„Srdíčko pro Afriku“
který se uskuteční v neděli 30. 12. 2018 v 16 hodin v kostele Jména Ježíš v Telči.
V podání dětského pěveckého sboru Srdíčko zazní známé i méně známé koledy. Těšit
se můžete také na vánoční scénku. Stejně jako předchozí roky bude výtěžek z koncertu vě nován do sirotčince sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbile (Burkina Faso). Sirotčinec ubytovává přibližně 50 dětí a mnohým dalším umožňuje vzdělávání. Na svůj provoz si přivydělává chovem hospodářských zvířat, pěstováním spiruliny či vlastní pekárnou. Organizace je
však závislá na darech sponzorů. Výtěžek z minulých koncertů byl využit na uhrazení
školného, oblečení a potravin pro děti. Předem děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás!
Za DPS Srdíčko Martina Janková, Pavla Bočková a Ludmila Krejčová
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Nejsilnější zbraň – Roy Wenzl, Travid Heying
"Vojáci, kteří byli Kapaunovi nablízku… ho nazývali světcem, viděli
v něm dar od Boha. My tu dnes oceňujeme jeho odvahu. Tento americký
voják nikdy nevystřelil ze zbraně, a přece zacházel s nejsilnější zbraní ze
všech. Miloval své bratry natolik, že byl ochoten zemřít, aby oni mohli
žít.“ Barack Obama při udělení Medaile cti otci Emilu J. Kapaunovi, 11.
dubna 2013
Otec Emil Joseph Kapaun (1916–1951), americký vojenský kaplan s
českým jménem i českými kořeny, je jednou ze světlých postav korejského konfliktu v 50. letech mi nulého století. S jeho nevšedním příběhem se konečně mohou seznámit i čeští čtenáři. Jeho příběh se
zpočátku odvíjel zcela obyčejně a nenápadně. Svou odvahu, obětavost i poctivě žitou víru prokázal
tento muž v plné míře až tváří v tvář protivníkům na bojištích v komunisty ovládané Severní Koreji.
Kapaun byl řadě svých spolubojovníků posilou, mnohým z nich dokonce zachránil život, o čemž svědčí i tato kniha. Od roku 1993 probíhá jeho kanonizační proces. Posmrtně se mu nedávno dostalo i nej vyššího amerického vojenského vyznamenání.
Kde je k čertu Bůh? – Richard Leonard
Věta Kde je k čertu Bůh? je výkřikem, protože mlčet nebo dusit svůj hněv někdy není možné. Autor tuto útlou a velmi autentickou knížku napsal poté, co jeho sestra zůstala po autonehodě na 90 %
těla ochrnutá. Proč Bůh dopouští utrpení? A jaký má k němu vztah? Otázku, kterou si kladl už Jób ve
Starém zákoně, nevyřešíme spekulací. Richard Leonard věří a došel k tomu, že Bohu naše utrpení
lhostejné není. Nemusíme si vybírat mezi Bohem lásky a Bohem, který nám dělá kruté věci. Podobně
jako Ježíš, který pláče u hrobu svého nejlepšího přítele Lazara v 11. kapitole Janova evangelia, nestojí
Bůh mimo naši bolest, ale doprovází nás v ní, drží nás v náruči a sdílí náš zármutek i bolest.
Porozumět Božímu volání – Josef Maureder
Kniha chce čtenáři pomoci objevit a žít vlastní povolání, které má jako člověk, křesťan a Ježíšův
učedník.
Autor předkládá střízlivá a rozumná kritéria, podle nichž lze posuzovat známky povolání, a upozorňuje na důležitost nenásilného duchovního doprovázení. Ukazuje čtenáři cestu k plnosti života,
k důvěře v Boha, který člověka vede, ale neutlačuje a dává mu velkou svobodu. Píše realisticky, sou časným jazykem a čtivě.
Knížka bude cennou pomůckou především mladým lidem, kteří hledají svou životní cestu. Nepo chybně ji uvítají také ti, kdo je doprovázejí, nebo formátoři kandidátů zasvěceného života.
Pokud má ještě někdo zájem o kalendář na rok 2019, objednejte si ho prosím na telefoním čísle
736739026 – Trojanová.
Z matriky
V měsíci listopadu přijali svátost křtu:
Julie Sejrková
V měsíci listopadu nás předešli na věčnost:
Barbora Anežka Pařilová
Božena Vokřínková
Jaroslav Kudláček
Marie Hrůzová
Jan Marek
__________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 20. 12. 2018
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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