
Maria - Matka církve

Letos  budeme  poprvé  slavit  o  svatodušním  pondělí
spolu s celou církví památku Panny Marie - Matky církve.

V  hodině  své  smrti  odkázal  nám  ji  Ježíš  skrze
učedníka, kterého miloval. Nezůstalo však u dojemné scény
pod křížem. Maria provází svou církev od počátku až do
dnešních dnů. Stále znovu a znovu nás vybízí tak, jako kdy-
si při svatební hostině, když její syn započal své veřejné pů-
sobení. "Udělejte všechno, co vám řekne." Nebojme se ani
dnes naslouchat hlasu jejího syna. Nebojme se uskutečnit
to, k čemu nás vybízí. Nosit vodu, když schází víno, se teh-
dy jistě jevilo jako naprosto zbytečné. Služebníci se však
drželi Mariiny rady a nebyli zklamáni.

 Věřím, že i dnes se vyplatí uposlechnout Mariinu radu. I dnes se vyplatí dělat věci zdánlivě zby-
tečné, pokud nás k tomu Mariin syn vyzve.

Požehnané májové dny přeje
o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci květnu 2018

So 5. 5. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 6. 5. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 12. 5. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 13. 5. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 19. 5. 2018               18:00 sv. Jakub
Ne 20. 5. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jan Nep. - Krahulčí
              10:30 sv. Jan Nep. - Krahulčí

So 26. 5. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 27. 5. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

(bez záruky)

Dar Ducha
 
Letošní  květen  bude  pro  naši  farnost  mimořádný.

V předvečer slavnosti Seslání Svatého Ducha – o svato-
dušní  vigilii  –  přijme  patnáct  z nás  svátost  biřmování
z rukou pomocného brněnského biskupa Pavla Konzbula.
Co to pro nás znamená?

Když bych se vás zeptal, čím přesně se uděluje svá-
tost biřmování, dost možná byste mi odpověděli s pou-
kázáním na pomazání křižmem a na slova o pečeti – a
pak byste pravděpodobně začali mluvit o darech Svatého
Ducha. A dokonce byste mi jich sedmero vyjmenovali. A
já bych souhlasně přikyvoval hlavou, ale na závěr bych
poznamenal,  že jste se nejspíše stali obětí velmi rozší-
řeného omylu.

Podíváte-li  se do liturgických knih, nebo i do Ka-
techismu, jaké je přesné znění slov, jimiž se biřmování
uděluje, dost možná pro vás bude překvapením, zjistíte-
li, že zde není řeč o darech, nýbrž o daru! Skutečně – biř-
mující  biskup  či  kněz  říká:  „přijmi  pečeť  daru  Ducha
Svatého“ – nikoli „darů“. Tento dar, který je ve svátosti
biřmování zpečetěn, je sám Duch Svatý.

A rovněž  v Katechismu  se  dočtete,  že  dar  Ducha
Svatého je nám dán již ve křtu. Křest je totiž slovy Písma nazýván „koupelí znovuzrození a obnovení
Duchem Svatým“ (Tit 3,5; srv. KKC 1215). Křtem se stáváme, jak píše apoštol Pavel, „chrámem Du-
cha Svatého“. A biřmování tuto skutečnost potvrzuje.

Křtem v nás začal Boží život, život Kristův. A určitě by stálo za to podívat se na život samotného
Krista, jakou v něm Duch hrál úlohu.

Na počátku stojí událost vtělení. O ní vyznáváme, že zde hrál klíčovou roli Duch Svatý – věříme,
že Kristus skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. To je počátek Ježíšova
pozemského života – podobně jako je křest počátkem našeho života Božího dítěte. Je zde však další
událost, kde Duch Svatý vstupuje na scénu: Janův křest. Právě jím začíná Kristovo veřejné působení,
kde Duch Svatý hraje důležitou roli – v evangeliích se dočteme, že po Janově křtu Duch vedl Ježíše na
poušť a pak dále veřejným působením – až k velikonočním událostem, které prožíváme v eucharistii.

Podobně je tomu s biřmováním. Jestliže jsme při křtu získali nový život, odpuštění hříchů, dů-
stojnost Božího dítěte a právo vstupu do církve živého Boha, v biřmování získáváme poslání, povolání
ke službě. Křtem jsme vstoupili do církve jako do rodinného domu, kde je o nás postaráno. V biř-
mování jsme přijali úkol tento dům budovat.

Jak nás o tom učí II. vatikánský koncil, svátost biřmování nás dokonaleji spojuje s církví a ob-
dařuje zvláštní silou Ducha Svatého, proto jsme ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem
jako opravdoví Kristovi svědkové (LG 11).

Už samotné křižmo, tedy olej, kterým jsme při biřmování mazáni, o tom svědčí. Tento olej byl
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požehnán biskupem při mši zvané missa chrismatis, při bohoslužbě, kterou slaví biskup v katedrále se
svými kněžími ve čtvrtek Svatého týdne, při bohoslužbě, kde se shromažďuje celá „místní církev“.
V textech žehnací modlitby slyšíme jak o církvi slavící svátosti, tak o Kristově poslání kněze, proroka
a krále, na čemž mají účast také všichni pokřtění.

Při samotném obřadu biřmování předstupují kandidáti před shromáždění a jsou mu představováni
– a podotýkám, nejen biřmujícímu biskupovi či knězi, nýbrž opravdu všem přítomným. A také zde vy-
znávají víru církve. Toto vyznání víry potvrzuje biskup či kněz slovy „tak věříme, tak věří církev“.
Tento důraz na církev jako na společenství víry je potvrzen i souhlasnou odpovědí všech přítomných
věřících – společným „amen“. Toto společenství je následně vyzváno ke společné modlitbě za biř-
movance.

Vlastním a původním udělovatelem biřmování je skutečně biskup, byť může pověřit některého
kněze, aby jej zastupoval. A to má také svůj význam. Biskup je totiž reprezentantem církve v širším
rozměru – církve v její katolicitě. Jak uvádí francouzský teolog Paul De Clerc, „biskup otevírá spole-
čenství, v němž jsem dosud vyrůstal. Vanutí Ducha rozbíjí všechna ghetta – jinak by se eucharistické
společenství opět mohlo uzavřít do sebe…“ A je úlohou biskupa již svou přítomností posílit v místní
farní či jiné komunitě vědomí přesahu, vědomí otevřenosti – jak vůči církvi na celém světě, tak vůči
vanutí Ducha, který z nás ostatně církev vytváří.

Událost biřmování, kterou letos 19. května budeme prožívat, se netýká jen oněch patnácti lidí.
Týká se celé farnosti, týká se nás všech, týká se každého z nás. Chci vás proto požádat o společenství
intenzivní modlitby za naše biřmovance a za jejich kmotry a za celou farní komunitu. Kéž se tato udá-
lost stane novou osobní zkušeností s působením Svatého Ducha v nás.

o. Zdeněk Drštka

25 let farní charity

Před dvaceti pěti lety, v roce 1993, se v Telči objevila nová ob-
čanská aktivita - Farní charita.

Charita vychází z principu milosrdné lásky k bližnímu. Za zakla-
datele je považován Vincenc z Paoly.

Charita ve své moderní podobě se formuje v období 1. republiky.
V této době sdružovala dobročinná zařízení  -  sirotčince,  opatrovny,
ústavy pro tělesně a mentálně postižené, chudobince. Doba války zna-
menala pro Charitu jisté omezení, avšak objevily se nové potřeby po-
moci, zejména pomoc uprchlíkům a dětem, které přišli o rodiče. Od
50tých let charita spravuje několik domovů důchodců a ošetřovatel-
ských ústavů.

Po listopadu 1989 byl odstraněn komunistický vliv z charitních struktur. V roce 1992 byla pak na
území brněnské diecéze znovuobnovena biskupem Vojtěchem Cikrlem.

V srpnu téhož roku vzniká Regionální charita v Jihlavě a hledá pomocníky ve farnostech.  V září
jsou pořádány finanční sbírky na Jugoslávii a na faře v Telči sbírky oblečení pro potřebné v Chorvat-
sku. Zde vzniká skupina dobrovolníků, která tvoří základ pro budoucí farní charitu. V březnu 1993
další sbírka pro Chorvatsko a zvažuje se možnost pobytu dětí z černobylské oblasti.  Na návrh pana
děkana Perničky je 30. dubna 1993 založena FARNÍ CHARITA. Vedoucím je jmenován Jaroslav Ka-
dlec, jednatelkou paní Zdenka Svobodová a hospodářkou ing. Eva Kamarytová. Zakládajících členů
bylo 10.  Farní charita nemá právní subjektivitu, tzn. že je podřízena Oblastní charitě a nemůže sama
rozhodovat o své činnosti a nemá žádné vlastní finanční prostředky.

Po  zářijovém  ozdravném  pobytu  běloruských  dětí  začíná  kurz  ošetřovatelské  služby  pro
dobrovolníky. Od prosince zahajuje svoji činnost Charitní a ošetřovatelská služba pod vedením paní

Jitky Vejmělkové. Své působiště má na poliklinice (stejné prostory po letech využívá o.s. Sdílení).
Také jsme vyzváni panem starostou Jehličkou ke spolupráci při vzniku DPS a tento dům od začátku
provozuje OCH Jihlava. Pořádají se finanční sbírky pro letní integrované tábory zrakově postižených
v Mrákotíně (4 ročníky).

Hodně nás zaměstnaly povodně v roce 1997 a 2002, kdy jsme zajišťovali konkrétní pomoc v po-
stižených oblastech a také samozřejmě sbírky finanční a materiální včetně odvozu. Další byla spolu-
práce s táborem pro uprchlíky v Zastávce u Brna, odeslání kamionu konzerv z masny Krahulčí do Ko-
sova a další jednotlivé akce. Na vše si nelze vzpomenout.

Pravidelné humanitární sbírky začínají v roce 1997, kdy je inicioval ing Jan Bartošek ml. Od té
doby  jsme  potřebné  věci  vybírali  nejprve  na  faře,  v prostorách  kina,  v  bývalé  Biovetě  a  nyní
v Panském dvoře.

Nejdříve  jsme  měli  5  sbírkových  sobot,  ale  v posledních  letech  byly  po  městě  rozmístněny
kontejnery na textil a tak děláme sbírky na jaře v létě a na podzim. A také půdy domů jsou za ty roky
uklizené. Potřebná pomoc je celostátně lépe organizovaná.

 Na aktivitách farní charity se v současné době podílí různý počet pracovníků. Stálými členkami
jsou paní Jirásková, Bartošková, Truhlářová a Kadlecová. Všem patří velké poděkování a také paní
Roubínkové, která byla obětavou pomocnicí. Pravidelně se účastníme diecézního setkání pracovníků a
dobrovolníků charity v Brně a na oblasti v Jihlavě.

V roce 2001 začínáme pořádat celostátní Tříkrálovou sbírku. Do našeho“rajonu“ patří kromě Tel-
če také více jak 20 obcí v okolí. Z výtěžku Tříkrálové sbírky jde část zpět do regionů. Na co se díky jí
v Telči  přispělo (pořídilo): nejvyšší  částka 634 480 Kč  byla určena na investice  při  výstavbě níz-
koprahového zařízení ZASTÁVKA a také 47 436 Kč na její provoz. Na akci „sousedská výpomoc“
bylo přiděleno 58 530 Kč, na provozní náklady DPS  získáno 119 734 Kč. Orlovna, kterou využívají
také klienti Zastávky, dostala na rekonstrukci sociálního zařízení 88 200 Kč.

Za 18 ročníků Tříkrálové sbírky se vybralo v Telči 1 153 331 Kč. Při humanitárních sbírkách se
sebralo odhadem (podle počtu naložených vagonů a nákladních aut) přes 215 tun materiálu pro po-
třebné.

Činnost Farní Charity v dalším období?
Určitě budeme dále spolupracovat se sociálním odborem Městského úřadu v Telči, kdy jsme již

v minulosti řešili společně pomoc spoluobčanům. Bude-li zájem a skladovací prostory, budou pokra-
čovat i sbírky textilu atd. Samozřejmě organizace Tříkrálové sbírky, spolupráce s DPS a s o. s. Sdílení.
A jsme připraveni k  pomoci potřebným ve spolupráci s Oblastní charitou v Jihlavě. A největší přání?

Aby naše práce nebyla potřeba, tzn. že je v naší společnosti vše v pořádku.
Protože jsem ale realista, musíme si získat mladší nástupce a vychovat je pro tuto službu.
 

Jaroslav Kadlec, vedoucí  F.Ch.

Zpráva z jednoty Orla

Elévové se poprvé utkali s Jaroměřicemi

Nejmladší  florbalisté  Orla  Telč  se  vypravili  na
svůj  úplně  první  přespolní  zápas  do  Jaroměřic  nad

Rokytnou, kde podobný kroužek florbalu funguje pod místní základní školou. Hned od začátku bylo
vidět, že se naši mladí cítí na cizím hřišti hodně nejistě a z početného dvacetičlenného týmu soupeře
mají velký respekt. Toho dokázali domácí využít a také díky chybě rozhodčího se dostali rychle do tří-
gólového vedení. Poté co se naši otrkali, jsme nápor zastavili a díky Tondovi Jiráčkovi jsme dokonce
vstřelili gól. Závěr zápasu už ale opět patřil domácím a skóre se zastavilo na 1:6.
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Po krátké přestávce následovala soutěž v nájezdech a ještě jedno odvetné utkání. To se ale neslo v
podobné duchu jako to první a skončilo prohrou Telče 0:5. Bylo vidět, že domácí jsou zkušenější a
dobře využili výhody domácího hřiště a výhru si zaslouží. Přesto i naši hráči si zaslouží pochvalu, za
odvahu a výkony, které předvedli na hřišti. Telč reprezentovali Magda a Patrik Jarolímkovi, Matouš a
Tonda Jiráčkovi, Pavel Karpíšek, Prokop Kovář, Honza Sedláček, Martin Smejkal, Matyáš Vykydal a
branku hájil Luboš Vyhlídal.

Jak snadno podpořit neziskovku
Nakupujete přes internet? Věřím, že ano. Teď můžete kromě něčeho užitečného, nebo radosti z

nákupu, pomoct některé z telčských neziskovek. Jak je to možné? E-shopy dávají běžně za zprostřed-
kování zákazníka provizi v řádu několika procent a toho využili služby, které se snaží jim přivést zá -
kazníky a obdrženou provizi darují neziskové organizaci dle výběru zákazníka. Takovými službami
jsou Givenio nebo Givt.

Zkusím to popsat příkladem. Paní Petra si chce koupit nové boty přes internet. Stojí 1000 Kč.
Zjistí, že eshop má smlouvu se společností Givenio (resp. Givt) na provizi ve výši 5% z nákupu. Před
nákupem si tedy na webové stránce Givenia vybere neziskovou organizaci, které chce provizi poslat a
provede nákup. Zaplatí 1000 Kč za boty, nic navíc. Provizní služba si na provoz strhne malou část
provize a zbytek, v tomto případě 45 Kč, pošle neziskové organizaci. Podrobněji i s obrázky je to vy-
světleno zde: http://www.oreltelc.cz/Podporujte_nás_na_Givenio

Líbí se vám to? Podpořit neziskovou organizaci z Telče a přitom nezaplatit nic navíc? Nyní máte
dokonce na výběr. Můžete podpořit Orel Telč, který využívá služeb Givenio.cz (viz. odkaz výše) nebo
SHM Telč, které si vybralo obdobnou službu Givt.cz (ovládání je téměř totožné, jako u Givenia, regis-
trovat se můžete přímo na stránkách Givt.cz). 

Nakupujete jen občas a nechce se vám při tom myslet na výběr neziskovky před nákupem? I to
má řešení. Obě provizní služby nabízí tzv. „darovací tlačítko“ do prohlížeče, které to bude hlídat za
vás. Kdykoli přejdete na e-shop, který nabízí provizi, tlačítko vám to připomene.

Velice vám děkujeme, že věnujete svůj čas a podpoříte činnost, které naše organizace dělají, nejen
pomocí darovacího tlačítka.

Hlasujte pro Orel Telč v Givenio Grantu
Na serveru givenio.cz probíhá náborová akce Givenio Grant ve které se účastní i Orel Telč. Bě-

hem měsíce května můžete hlasovat pro neziskovou organizaci registrovanou u této služby a ta, která
získá nejvíc hlasů, dostane dar ve výši 20 000 Kč. Pomozte nám prosím takto získat nemalé finanční
prostředky, které využijeme při obnově a oživení telčské orlovny. Sami navíc máte šanci vyhrát pou-
kázku ve výši 2000 Kč. Podrobnosti o soutěži na http://www.givenio.org/cs/grant/hlasovani.

Florbalový turnaj v Telči
Orel Telč zve všechny příznivce florbalu v sobotu 5. května na turnaj starších žáků (do 16 let) do

haly za Sokolovnou. Turnaj bude probíhat v dopoledních hodinách od 9:00, vstupné je zdarma. Turnaj
je finančně podpořen z Kraje Vysočina. 

Milí přátelé,
 
letošní jubilejní 10. ročník Noci kostelů může být důvodem ohlédnout se za tím, co jsme během

uplynulých let prožili, zavzpomínat a děkovat. 
Vzpomenout na začátky v roce 2009, kdy jsme společně se stovkami pořadatelů v řadě kostelů a

modliteben s napětím čekali, co se bude dít po pátečním podvečerním zvonění zvoucím  k návštěvě
 Noci kostelů. Přijde vůbec někdo?

Vzpomenout  na radost,  která  všechny naplňovala,  když  se  kostely začaly plnit  stovkami ná-
vštěvníků, kteří měli zájem nejen nahlédnout do posvátných prostor, ale také do života křesťanů.

Poděkovat tisícům pořadatelů, kteří již deset let trpělivě a neúnavně otvírají nejen kostely a kaple,
ale také svá srdce v radostné službě druhým. 

Poděkovat všem návštěvníkům, kteří  do našich kostelů přicházejí ze zvědavosti,  z určité nos-
talgie nebo aby hledali odpovědi na otázky, které mají kořeny v touze po pravdě, dobru a kráse.

Poděkovat pracovníkům všech typů médií, kteří již deset let pomáhají informovat a zvát širokou
veřejnost v několika zemích k návštěvě této jedinečné akce.

Věřím, že také desátý ročník Noci kostelů potěší, překvapí a povzbudí. Každého, kdo se Noci
kostelů jakýmkoliv způsobem zúčastní.

 
Za to se modlím a každému z vás žehnám.
                                                                                                   Vojtěch Cikrle
                                                                                          diecézní biskup brněnský

Program Noci kostelů 2018 v Telči a okolí v pátek 25. 5. 2018

Kostel sv. Ducha
18:00 - 18:40 - „Pojďme si zazpívat…“ Milan Svoboda, Jarmila „Jája“ Horníková, Milena Svobodová,

         Barča Doskočilová a jejich přátelé. Tentokrát přidáme i baskytaru.
19:00 - 19:40 - Sté výročí znovusjednocení církve české reformace (přednáška s promítáním)
20:00 - 20:40 - Sté výročí znovusjednocení církve české reformace (přednáška s promítáním)
21:00 - 21:40 - „Pojďme si zazpívat…“ Milan Svoboda, Jarmila „Jája“ Horníková, Milena Svobodová,

          Barča Doskočilová a jejich přátelé. Tentokrát přidáme i baskytaru
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Farní pouť
Farní pouť letos připravujeme na státní svátek v úterý 8. 5. 2018.
Program: Slavkovice u Nového Města na Moravě – poutní kostel Božího milosrdenství,

Zelená hora, Žďár nad Sázavou – bazilika Nanebevzetí Panny Marie a Obyčtov.
Odjezd bude v 7 hodin ráno od kruhového objezdu  na Starém městě, zastávky ještě  dále

na autobusové zastávce Hradecká a autobusová zastávka u kina. Peníze na autobus 220,- Kč
se budou vybírat v autobuse. Případné informace na telefonu 736739 026 – p. Trojanová.

 



Kostel Jména Ježíš (Jezuitský)
18:00 - 18:30 - Komentovaná prohlídka kostela Jména Ježíš
18:45 - 19:45 - Přednáška Jindřicha Kaupy - pokračování z loňského roku - drobné sakrální stavby v 

          okolí Telče
19:50 - 20:50 - Ticho kostela promlouvá
20:50 - 21:50 -  sdílení se Sdílením o.p.s. - přednáška a beseda
22:20 - 23:20 - Koncert Evy Pavlíkové a Ivany Moravcové - spirituály, na violu doprovází Vojtěch 

           Eberhart
23:50 - 00:00 - Závěrečná ekumenická modlitba za město Telč a její obyvatele
00:00 - 00:30 - Možnost osobní modlitby v tichu noci

Krypta pod kostelem Jména Ježíš
18:00 - 23:00 - Stínové obrazy (ZUŠ Telč)
18:00 - 23:00 - Výstava Andělé (ZUŠ Telč)
22:00 - 23:00 - Konkurz na nebožtíka, žánr Hrob'n'ice, muzikál J. Karpíškové
 

Kostel sv. Jakuba Staršího
18:00 - 18:30 - Ekumenická bohoslužba s doprovodem Srdíčka
19:00 - 19:35 - Schola Nová Říše - koncert
19:45 - 20:45 - Ticho kostela promlouvá – modlitby po kostele za zpěvů z Taizé
20:45 - 21:20 - Interaktivní prohlídka kostela, aneb když svatí v kostele ožívají
21:30 - 22:00 - Křesťanský desetiboj - soutěž týmů
22:15 - 22:50 - Marie, matka Ježíšova – jediná z žen - přednáší Aleš Zástěra, kazatel Církve adventistů
23:00 - 23:45 - Křesťanská hudební skupina Náhodná setkání
 

Věž sv. Jakuba
17:50 - 18:00 - Zvony ohlašují zahájení Noci kostelů
19:30 - 00:00 - Cestou vzhůru - cesta za Kristem
20:00 - 20:15 - Klekání, ukázka manuálního zvonění
20:00 - 22:00 - Káva s knězem na věži, možnost soukromého rozhovoru
 

Budova katolické fary
16:00 - 20:00 - Zábavné hry pro děti - hernička 2. patro
19:00 - 19:30 - Přijď si zatančit – biblické tance, 1. patro
18:00 - 23:00 - Posezení u šálku kávy - přízemí
18:00 - 23:00 - Workshopy pro dospělé i šikovné děti - přízemí, 1. a 2. patro

Kaple sv. Eustacha na hradě Roštejn u vesnice Doupě (12 km od Telče)
11:00 - 22:00 - Volně zpřístupněná hradní kaple a nádvoří, na nádvoří volně k dispozici deskové hry
11:00 - 22:00 - Opékání buřtů - buřty zajištěny
12:00, 14:00, 16:00 - Průvodní slovo k historii hradu a stavebnímu vývoji kaple
19:00, 20:00, 21:00 - Průvodní slovo k historii hradu a stavebnímu vývoji kaple s překvapením
(bezplatná kyvadlová doprava Telč – ul. Hradecká – Roštýn – 15:00, 16:50, 18:10, 20:10, 21:25)

Doprovodný program
18:00 - 23:00 - „Pojďte ochutnat něco dobrého“ - občerstvení v křížové chodbě
18:00 - 22:00 - Duchovní a zdravotní literatura v křížové chodbě - adventisté
18:00 - 00:00 - Cestička do nebe na živo v křížové chodbě - interaktivní hra
18:00 - 00:00 - Prosebnička u sv. Jakuba - farnost se modlí za vaše prosby 
18:00 - 00:00 - Kostelové QR dobrodružství u sv. Jakuba i u Jména Ježíš

Z farní knihovny

Život svaté Bernardety – René Laurentin
Bernadeta Soubirousová (1844–1879) pocházela z velmi chudé rodiny

žijící  v Lurdech,  což byla  tehdy bezvýznamná obec  na  západě Francie.
Jako čtrnáctileté se jí roku 1858 opakovaně zjevila Panna Maria, představi-
la se jako Neposkvrněné Početí a vyzývala lidstvo k pokání a obrácení. Po-
prvé ji Bernadeta spatřila 11. února (v ten den slavíme svátek Panny Marie
Lurdské). Později bylo zjevení církví prohlášeno za pravé a Lurdy se staly
snad nejznámějším poutním místem na světě.

Kniha známého francouzského mariologa čerpá z autentických pramenů a vypráví o tom, jak ony
nadpřirozené události ovlivnily další život vizionářky. Bernadeta zemřela jako řeholnice v klášteře Mi-
losrdných sester v Nevers, kde je i pochována. Svatořečena byla 8. prosince 1933, její svátek slavíme
16. dubna.  

 Proměna farnosti – z udržovacího režimu k misijnímu zápalu – James Mallon
„My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Chceme hrát karty!“ Udeřila pěstí do stolu a všichni lidé v

sále zmlkli… Tváře farníků vyjadřovaly spravedlivé uznání, že dotyčná řekla nahlas to, co chtěli říct i
všichni ostatní.

Když se rozkřiklo, že hodlám zabrat na pondělní večery farní sál, aby se tu mohl konat evange-
lizační program zvaný kurzy Alfa, vyvolalo to takový poprask, že jsem musel svolat mimořádné zase-
dání farní rady. A místo abych od záměru ustoupil, stál jsem si jako novokněz umíněně za svým. Neměl
jsem ani jinou možnost. 

Bůh naší maličké farnosti během oněch prvních pokusů oslovit i ty, kdo do kostela nechodí, ne-
smírně žehnal. Do roka k nám o pondělních večerech přicházelo víc než sto lidí, aby se seznámili s na-
bídkou evangelia. Lidské životy se začaly proměňovat. Konflikt vzniklý kvůli hře v karty za to stál . 
 (zkráceně z úvodu „Dům z karet“)

Církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky,  potažmo misionáře, a vycházet s radostnou
zvěstí ke všem lidem. A to by mělo být někde vidět: v programech farností, ve finančních rozpočtech,
v personální politice. Kanadský kněz James Mallon nabízí řadu podnětů, jak dospět k tomu, aby se
farnosti začaly probouzet.

Kniha Proměna farnosti se stala záhy po vyjití bestsellerem, je překládána do mnoha jazyků a au-
tor je zván na semináře doma i v zahraničí.  

 
Z matriky

______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 20. 5. 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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V měsíci dubnu přijali svátost křtu:
Matěj Mareš
Tomáš Kolář 

V měsíci dubnu přijali svátost manželství:
Ondřej Mareš a Jana Rozehnalová 

V měsíci dubnu nás předešli na věčnost:
Zdeňka Hamerníková
Marie Pazderová
František Plucar 


