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Farní pouť na Turzovku 4.května 2019 - informace pro přihlášené farníky
O lidské práci
Měsíc květen otvíráme svátkem sv. Josefa dělníka. I napadlo mě, připomenout si nějaký církevní dokument, který by se
tématem práce zabýval. Vzal jsem do ruky encykliku Jana Pavla
II. Laborem exercens o lidské práci. Při čtení jsem se nestačil
divit, jak je tento dokument z roku 1981 po 38 letech nesmírně
aktuální. Nejsou v něm sice používány pojmy migrační krize či
islámský radikalizmus. Ukazuje však cestu, jak se těmto jevům
dalo předcházet. Přitom však svatý Jan Pavel II. nepíše něco
v jádru nového. Vlastně jen připomíná to, co je napsáno již v
První knize Mojžíšově. Člověk, kterého Bůh stvořil, dostal za
úkol střežit a obdělávat rajskou zahradu. Člověk svou prací formuje prostředí ve kterém žije, ale zároveň formuje také své
vlastní nitro. Škoda, že jsme slovům tohoto svatého muže nedali
více místa ve svém srdci. Snad jsme mohli předejít některým
palčivým problémům dnešní doby. Nikdy však není pozdě.
Nezapomínejme proto naslouchat hlasu moudrých a nebojme se vykročit odvážně na namáhavou cestu citlivé ochrany
životního prostředí i důstojnosti každého člověka a jeho práce.
Požehnané dny doby velikonoční přeje svým farníkům

Odjezd je ve 4:15 od kruhového objezdu na Kostelnomyslovské, dále zastávky na Hradecké ulici
a na zastávce u kina (Orlovna).
S sebou si prosím nezapomeňte platný občanský průkaz nebo pas, kartičku zdravotního pojištění, EURO – na drobné nákupy, je možno také nakoupit za naše koruny. Kdo má sjednané cestovní
pojištění společně, dostane kartičku v autobuse. Oběd nebude nikde zajišťován, na Turzovce by měla
být možnost drobného stánkového občerstvení. Pokud budete mít zájem o vodu z pramenů na Turzovce, tak si vezměte PET lahve. Na Turzovce budeme asi do 15hodin, pak je plánovaná zpáteční cesta.

Milí přátelé,
rád bych Vás všechny pozval na jáhenské svěcení, které přijmu z rukou Mons.
Vojtěcha Cirkrleho, diecézního biskupa
brněnského, v sobotu 22. června v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Mše svatá začíná v 9.00.
Z naší farnosti bude vypraven autobus,
bližší informace budou v ohláškách.

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci květnu 2019
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Rád bych Vás ještě pozval po svěcení do
Křtin na společnou Mariánskou pobožnost,
která bude začínat kolem 14.30. Před touto
pobožností bude pro vás ve Křtinách přichystané malé občerstvení a bude možnost si prohlédnou poutní chrám.
V naší farnosti budu poprvé sloužit jako jáhen v neděli 23. června při mši svaté v 9.00.
Těším se na setkání s Vámi se všemi a prosím Vás o modlitbu za nás všechny, kteří přijmeme já henské nebo kněžské svěcení.
Jan Patty Pavlíček
janpattypavlicek@gmail.com
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Program Noci kostelů
24. 5. 2019 v Telči a okolí
Pořádá
společenství
církví
Římskokatolické,
Českobratrské
evangelické a Adventistů sedmého dne.
Záštitu nad Nocí kostelů v Telči převzal
starosta Mgr. Roman Fabeš. Za podporu
děkujeme sponzorům: Autobusová doprava
H-Bus s.r.o. Pavel Hefer, Město Telč, SHM
Klub Telč a všem obětavým farnicím, které
připravily pohoštění.
Kontakt na pořadatele: 739 214 719.
Změna programu vyhrazena.
Kostel Sv. Ducha
17:00 - 17:30 - Chcete si poslechnout apoštola Pavla, jak cestoval? (pořad nejen pro děti s promítáním)
18:00 - 18:30 - Ekumenická bohoslužba
19:00 - 19:45 - „ Pojďme si zazpívat“ - Milan Svoboda, Jarmila „Jája“ Horníková, Milena Svobodová, Barča Doskočilová a jejich přátelé
20:00 - 20:45 - Hlas volajícího na poušti. Informace o výsledku široké ekumenické spolupráce
trvající 25 let.
21:30 - 22:15 - „Pojďme si zazpívat“ - Milan Svoboda, Jarmila „Jája“ Horníková, Milena Svobodová, Barča Doskočilová a jejich přátelé
22:30 - 23:15 - Hlas volajícího na poušti. Informace o výsledku široké ekumenické spolupráce
trvající 25 let.
Kostel Jména Ježíš (Jezuitský)
18:30 - 19:30 - Bicí, baskytara, el. kytara, housle, flétna - telčská schola
20:00 - 21:00 - Vystoupení hudební skupiny „Náhodná setkání“ z církve Adventistů sedmého dne,
program s názvem Touha
21:30 - 22:15 - Komentovaná prohlídka kostela - Marie Krejčová
22:15 - 23:00 - Ticho kostela promlouvá
23:00 - 24:00 - Hudbou ke světlu - sbor Santini
Krypta pod kostelem Jména Ježíš1
18:00 - 19:30 - Vernisáž studentů Tvorby textu a scénáře při VOŠ a konzervatoři Jaroslava Ježka
s hudebním doprovodem Václava Zuchnického a Jakuba Romana
20:00 - 21:00 - KRYPTO(z)MĚNA, Koupím: Kryptu, Zn.: Spěchá! - Autorské představení studentů VOŠ KJJ
Kostel sv. Jakuba Staršího
19:00 - 20:00 - Skryté informace Starozákonních textů - přednáška o nepřeložitelných a tím i neznámých sděleních Starého zákona Mgr. et Mgr. Pavla Josefa Macků, Ph.D.
20:15 - 21:30 - vystoupení žáků paní učitelky Pavlíkové - CANTUS SPIRITUALIS (tradicionály,
spirituály a duchovní písně) Účinkují - žáci ZUŠ z pěvecké školy Evy Pavlíkové, TRIODAM, hosté
22:00 - 23:00 - Drobné sakrální stavby v okolí Telče 3. díl - přednáška pana Jindřicha Kaupy
23:15 - 24:00 - Ticho kostela promlouvá
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Věž sv. Jakuba Staršího
17:50 - 24:00 - Výstava žáků ZUŠ Telč výtvarného oboru
Budova katolické fary - vedle kostela Jména Ježíš
15:30 - 21:00 - hry, soutěže, „hlídání dětí“ bude probíhat v dětské herničce ve 2. patře
18:30 - 23:00 - Posezení u šálku kávy – přízemí
Doprovodný program
18:00 - 24:00 - „Pojďte ochutnat něco dobrého“ - občerstvení v křížové chodbě kostela sv. Jakuba
Staršího
Kostel sv. Jana Křtitele v Urbanově
16:30 - 17:45 - Komentovaná prohlídka kostela se stavebním historikem Jiřím Bláhou (během
prohlídky zajištěno hlídání dětí na faře)
17:45 - 19:30 - Možnost zakusit ticho kostela anebo si popovídat při kávě na farní zahradě
19:30 - 20:45 - Opakovaná komentovaná prohlídka kostela se stavebním historikem Jiřím Bláhou
20:45 - 21:15 - Hudební tečka v setmělém kostele
„Horní“ kostel ve Velké Lhotě u Dačic
(otevřeny budou oba kostely - „horní“ i „dolní“)
17:30 - 17:50 - prohlídka Evangelického tolerančního areálu
18:00 - 18:30 - Jan Karafiát a jeho Broučci
19:00 - 19:30 - Stopami tichých v zemi
20:00 - 20:30 - Jan Karafiát a jeho Broučci
21:00 - 21:30 - Stopami tichých v zemi
V dolním kostele - výstavka prací dětí ze ZŠ na téma Co se děje v kostele v noci. Oba kostely
otevřeny s možností komentáře.
Autobusová doprava (bezplatná)
Telč zastávka Hradecká - Urbanov od kostela - Velká Lhota od kostelů na autobusové zastávce
Odjezd
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Zpráva z jednoty Orla

„Právě jinakost jeho zobrazení nám může pomoci vysvětlovat úctu ke svatým,“ říká místní arciděkan P. Jiří Špiřík. „Můžeme na tom lidem ukázat, že je mnohem důležitější, kým svatý Jan byl, jak žil
a jak spolupracoval s Boží milostí než to, jak vypadal. Čekal jsem, že podoba bude diametrálně jiná od
dosavadních představ. Už minulou neděli jsem v kázání žertoval, že budu muset nové soše půjčit svůj
biret, abychom poznali, že jde o svatého Jana,“ dodává s úsměvem.

Pinec v orlovně uzavřel svou čtvrtou sezónu
Neformální turnaj ve stolním tenisu pro amatérské hráče Pinec v orlovně uzavřel v neděli 14. dubna
svou 4. sezónu. Alespoň jednou si v letošním ročníku
přišlo zahrát 31 osob většinou z Telče a blízkého okolí. Ale nechyběli ani hráči z Dačic nebo Brtnice. Hráli kluci i holky, muži i ženy. Nejmladšímu bylo 13
let, nejstaršímu téměř 70. V několika stovkách zápasů si každý našel svého oblíbeného soupeře a dobře
si zahrál.
Přestože máme motto „Není důležité zvítězit, ale prostě si zahrát“ jednoho vítěze máme. Je jím
Pavel Nováček z Dačic, který během 5 turnajových neděl nasbíral nejvíce vítězství. Za ním s bez pečným odstupem na druhém místě je domácí David Kovář a na třetím místě mladá nadějná dívka Veronika Nováčková. Jak se komu dařilo na dalších místech se můžete podívat na www.oreltelc.cz/pinec.
Elévové v Jaroměřicích
Ve čtvrtek 25. dubna v odpoledních hodinách naši nejmladší florbalisté vyrazili do Jaroměřic nad
Rokytnou na přátelské utkání s domácími elévy. V prvním zápase, než se naši hráči stačili rozkoukat
na hřišti soupeře, jsme inkasovali 3 góly. Čest zachraňoval alespoň Luboš Vyhlídal, který vstřelil náš
první gól. Po krátké přestávce jsme nastoupili do odvetného zápasu a soupeře dostali pod tlak. Díky
gólům Jakuba Macka a Tomáše Robela jsme dokonce první poločas vedli. Ve druhém ale domácí otočili na 2:3 a v domluveném prodloužení přidali ještě jeden gól navíc. Poprvé naši elévové ale sehráli se
soupeřem velice vyrovnaný zápas a již teď se těší na další odvetu.
Orel Telč dále reprezentovali Magda a Patrik Jarolímkovi, Matouš a Tonda Jiráčkovi, Prokop
Kovář, Šimon Macek a branku statečně hájil Dominik Novák. Na závěr nemohla chybět zasloužená
zmrzlina za výkon a pak už jsme mohli vyrazit domů.
Florbalový turnaj v Telči
Orel Telč zve všechny příznivce florbalu v sobotu 11. května na turnaj starších žáků (do 15 let) do
haly za Sokolovnou. Turnaj bude probíhat v dopoledních hodinách od 9:00, vstupné je zdarma. Turnaj
je finančně podpořen z Kraje Vysočina.
V Nepomuku odhalili pravou podobu sv. Jana
Jak skutečně vypadal sv. Jan Nepomucký? Úplně
jinak, než jak ho zobrazují sochy, které potkáváme po celém světě – zjistili odborníci po roce a půl výzkumu.
Existuje zhruba 66 tisíc vyobrazení Jana Nepomuckého, většinou jde o sochy. Jde však o idealizovanou
podobu světce, která neodpovídá realitě.
Jak se to podařilo zjistit? Svatojánské muzeum v Nepomuku oslovilo antropology z Brna, kteří po roce a půl
práce vytvořili nejprve lebku a poté i sochu sv. Jana, která
věrně zobrazuje jeho skutečnou podobu. Na výzkum se
dlouho nedařilo sehnat peníze, pomohl až dar dvou věřících ze Slovenska, přispěl ale i kraj či místní farnost.
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Výzkum ze 70. let
Odborníci z Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea si museli nejprve vytvořit
model lebky, poté na ni nanášeli hlavní obličejové svaly a další měkké tkáně. Lebka sv. Jana je uložena
ve svatovítské katedrále, ale k jejímu exhumování a zkoumání nedostali antropologové souhlas. Vyšli
proto z podrobné metrické, kresebné a fotografické dokumentace, která je k dispozici po profesoru
Emanuelu Vlčkovi z výzkumu světcových ostatků z roku 1972. Přesnosti podoby to podle
antropoložky Evy Vaníčkové příliš neublížilo, protože dokumentace byla velmi podrobná a přesná.
Celý proces to jen velmi zpomalilo, protože lebku museli tvarovat ručně. Pokud by mohli pracovat přímo s ostatky, využili by 3D skenování. „Lebku bychom pak měli zhruba do týdne, takto vznikala několik měsíců,“ upřesňuje sochař Ondřej Bílek, který ji vytvářel. Spolu s Evou Vaníčkovou mají za sebou
už několik modelů podle kosterních pozůstatků – vytvářeli například pravěkou ženu z Dolních Věstonic či neandertálského lovce. Světce ale dělali poprvé. „Některé modely jsme dělali až hyperrealisticky, vypadají téměř jako živí. Pro světce nám to ale nepřišlo vhodné, proto jsme zvolili formu
bronzové busty,“ připojuje Vaníčková.
Převzato z Katolického týdeníku
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Orel jednota Telč a Divadelní spolek AJeTo! Počátky uvedou komedii
A.R. Gumey

„Sylvie“

Soubor HILDEGARDA nastudoval Rychlé šipky tak, že divákům přiblíží stěžejní chlapecké postavy Rychlých šípů, tak i Černých jezdců, Bratrstva kočičí pracky a Podkováků. To vše podle Jaroslava Foglara . Ovšem poslední obraz hry je výlučně z pera Hildegardy Řeřichové. V něm se představí
spolu s Rychlými šipkami i Jakub ( alias James) Vont.
Nastudování hry bylo inspirováno 80. výročím vydání Rychlých šípů a 100. výročím sepsání komiksu Rychlé šipky Hildegardou Řeřichovou.
V představení účinkuje 12 dívek a 2 chlapci. Hra je bez přestávky a trvá 75 minut. Ve hře jsou
písně všeho druhu s doprovodem 3 hudebníků. Kulisy jsou nenáročné (ohrada, dveře, silueta města).

Sobota 1.června 2019, v 19.30 hod. orlovna Telč, Jihlavská 77
Divadelní komedie Sylvie vypráví o jakémsi druhu „mužské menopauzy“, která spustí řadu
neuvěřitelných situací, kdy jinak harmonický manželský pár musí znovu hledat cestu k vzájemné
komunikaci, porozumění a snad i smyslu života za přítomnosti nového člena rodiny. Hra má 120
min s přestávkou.
Vstupné 120,-Kč
Občerstvení zajištěno. Bar otevřený od 19.00

Orel jednota Telč a Divadelní soubor HILDEGARDA junior z Horního Bolíkova
si vás dovolují pozvat na divadelní hru

„Rychlé šipky“
Neděle 16. června 2019, v 17.00 hod., orlovna Telč, Jihlavská 77
Vstupné dobrovolné bude využito na pořízení topení v hlavním sále
Bar s občerstvením a nápoji otevřený od 16.30.

Divadelní soubor HILDEGARDA a Rychlé šipky
Divadelní soubor HILDEGARDA působí v I. Národním kamenném venkovském divadle
v Horním Bolíkově (I. NKVD), které založila slavná spisovatelka, vědkyně, všestranná umělkyně, Hildegarda Řeřichová. Je to soubor veskrze dívčí.
Hildegarda se narodila z nerovného svazku koncesované tulačky Justýny Řeřichové a korunního
prince Rudolfa Habsburského. Z tohoto milostného vztahu se narodila dcera, kterou Justýna povila
v bolíkovské pazderně. Tam jí také Rudolf poslal moták : „ Ať má naše dcera nějaké ryze české jméno,
třeba Hildegarda.“ Rudolf z odloučení od své lásky a dcery zešílel a následně spáchal sebevraždu.
Hildegarda coby Habsburk musela každé prázdniny trávit u babičky Sissy a dědečka Franze Josefa I. Jako přesvědčená republikánka dědečka každé prázdniny nabádala, aby abdikoval a dal tak svobodu porobených Čechům, leč marně. Jediným kladem bylo, že naučila dědečka Františka Josefa česky.
Svou spisovatelskou dráhu zahájila sepsáním a nakreslením prvního českého komiksu, který nesl
název Rychlé šipky. Nicméně vydavatel odmítl Rychlé šipky vydat a rukopis někde zašantročil. Ten se
pak dostal k Jaroslavu Foglarovi, který ze statečných dívek udělal chlapce a zbytek už všichni znáte
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Z farní knihovny
Milý Jidáši – dopisy očitým svědkům velikonočního příběhu –
Pavel Obluk
Co viděli a jak se cítili svědci posledních Ježíšových dnů? A jak jeho
příběh prožíváme my? Ať už jdeme vědomě za Ježíšem nebo jen tak procházíme okolo, dveře velikonočního příběhu jsou otevřené….
Autor dopisů je plný radostného úžasu nad tím, jak živé a aktuální
jsou texty Nového zákona a jak dobrodružný může být dialog s konkrétními lidmi přes propast dvou
tisíciletí.
Chcete-li, můžete se k tomuto dobrodružství připojit.
Velikonoce – Biblické příběhy hrou – Leena Laneová, Anna Toddová
Volejte: Hosana! Požehnaný, který přichází jako král! Mávejte ratolestmi a putujte s Ježíšem touto
knížkou plnou her a úkolů. Čtěte si příběhy, hledejte rozdíly mezi obrázky, vytvářejte obrázky spojováním teček, počítejte a vybarvujte! Čeká vás spousta zábavy!
U stolu s papežem Františkem – Jeho recepty na jídlo i na život – Roberto Alborghetti
Co má rád papež František? Myslíte, že se umí otáčet v kuchyni?
A chcete si uvařit jeho oblíbená jídla? Výpravná kniha nám přibližuje, v jakém rodinném prostředí Jorge Mario Bergoglio vyrůstal, kdo na něj měl vliv i kde má kořeny jeho nasazení ve prospěch
chudých. Publikace obsahuje unikátní snímky jeho rodiny, míst, kde působil, i momentek z doby pontifikátu. Papež František má k řadě věcí praktický přístup. Nahlas kritizuje plýtvání potravinami v bohatých zemích a dává druhým příklad svým střídmým životem. Součástí knihy je také 36 receptů na
jeho oblíbená jídla, která si snadno uvaříme i u nás. Prostřený stůl je pro Františka znamením Božího
požehnání i symbolem vzájemného přátelství a solidarity. Papež sám na sobě ukazuje, jak krásně se
může doplňovat skromný životní styl s oslavami, radostmi života a kuchařským uměním. Kéž s četbou
této knihy dostaneme chuť na pochoutky z papežovy kuchyně i novou chuť do života!

____________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 19. 5. 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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