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PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
„NEBOJTE SE!“
Milé sestry, milí bratři,
loďka církve pluje v těchto časech po rozbouřených vodách. Je zmítána větrem a vlnami, které vyvolávají strach a
pochybnosti a kladou řadu otázek: Má to vše Bůh ve svých
rukou? Je to tak, jak si přeje? Jak se může dívat na viny,
skandály a hříchy, z nichž ani jediný nemůžeme zlehčovat?
Jak se může dívat na nemoci, utrpení, rozbitá manželství a
války všeho druhu?
Zde je třeba říct základní věc: Bůh nemá zálibu ve zlu
ani v žádném hříchu. A dal nám svobodu, protože svoboda
je podmínkou lásky. Nikdo z nás není bezduchou loutkou a v každém svém rozhodnutí můžeme volit
mezi dobrem a zlem. Touhu po svobodě Božích dětí jsme spolu se zřeknutím se ducha zla, všeho co
působí a čím se pyšní, nedávno osobně vyznali při velikonoční vigilii. Přesto stále zůstáváme křehký mi lidmi.
Jak konkrétně můžeme žít z daru víry? V evangeliu svatého Jana jsou popsány dva příběhy ode hrávající se na Genezaretském jezeře. Jeden z nich začíná po rozmnožení chlebů, kdy zázrakem nasycení lidé chtějí Ježíše prohlásit za krále, ovšem bez souvislosti s jeho mesiášským posláním. Ale on se
od nich vzdálí a vystupuje na horu, aby se modlil, zatímco jeho učedníci sestupují k moři, aby se vrátili domů bez něho. Při velké námaze na moři, které se vzdouvá nárazy silného větru, uveslují za noc jen
šest kilometrů. Zůstávají bezmocní, ve tmě, uprostřed rozbouřených vod.
Nepodobají se tak trochu nám? Se všemi okolnostmi rozbouřeného nočního moře, beznadějným
smýšlením, vyčerpáním, zklamanými nadějemi, opuštěností a strachem, jak to dopadne?
A právě v takové chvíli přichází k učedníkům Ježíš. Jenomže oni se ho bojí. Je zvláštní, jak právě
tento druh strachu stále přetrvává. A Ježíš ustrašené vyčerpané učedníky utěšuje: „To jsem já, nebojte
se!“ Evangelní příběh pokračuje nečekaným způsobem. Učedníci chtějí vzít Ježíše na loď – ale vtom
loď přirazila ke břehu, k němuž pluli. O rozbouřeném moři se už nikdo ani slovem nezmiňuje. Je to
stále stejné: když se setkáme se svým Pánem, ucítíme pod nohama pevnou zemi. (Jan 6,1-21)
Druhý příběh zaznamenává jednadvacátá kapitola Janova evangelia. Po velikonočních událostech
je popsáno stejné moře. Opět v noci, ale tentokrát klidné. Učedníci se vydávají na lov, ale celou noc se
namáhají marně. Nechytili vůbec nic. Když začíná svítat a není ještě dobře vidět, kdosi jim na břehu
řekne: „Hoďte síť na pravou stranu…“ Poslechnou a v úžasu z toho, co se děje, poznává jeden z nich v
tajemném člověku Ježíše.
Jako tehdy učedníci, i my máme mít při našich každodenních námahách stejnou citli vost, vnímavost, pokoru a touhu po Bohu. Při cestě do práce, při starostech o domácnost, při únavném sezení u

monitoru, při nejrůznějších pracovních činnostech a profesích i při prožívání řady běžných životních
starostí i radostí.
Jak můžeme posílit naši víru, naději a lásku uprostřed rozbouřených vod nebo při neúspěšné a
bezvýsledné práci, do které jsme vložili všechnu svou námahu? Určitě modlitbou. O to intenzivněji v
týdnu, který budeme nyní prožívat před slavností Seslání Ducha Svatého. Dále přijímáním svátostí a
pravdivým duchovním životem. Denní modlitbou objevujeme Boha stále intenzivněji, svátosti nám v
tomto objevování pomáhají.
Každé naše setkání s Kristem v modlitbě, ve svátostech nebo skrze setkání s jinými lidmi je – s
nadsázkou řečeno – „pracovní schůzí“, kde se rozdělují úkoly a každý z nás poznává, jak má a může
naplňovat svůj život a své poslání.
Jaké? Dát světu pochopit, že křesťanské poselství – evangelium – je radostná zvěst o osvobození
od zla a falešných cest a zároveň silná výzva volit dobro pramenící v Bohu. Modlitba nikdy není ztráta
času, ale objevováním jeho hodnoty. Modlit se znamená počítat s Bohem, brát vážně jeho přítomnost,
uznávat jeho moc a důvěřovat mu. Modlit se, to znamená dávat se Bohu k dispozici, hledat jeho vůli,
odpovídat na jeho vedení v životě. Uvědomovat si, co pro náš život znamená, a děkovat mu. Modlit bou, třeba i velmi stručnou, která není bezmyšlenkovitým odhrkáním nějakého textu, bychom měli začínat každou činnost, které se věnujeme.
Jak je to ale ve skutečnosti? Mnohdy jsou naše modlitby jen diktováním Bohu, protože my přece
zcela jasně víme, co by měl v tom kterém okamžiku udělat. A někdy je náš prostor pro modlitbu jen
chvíle, která zůstane po vypnutí televize či počítače, po odložení knihy nebo časopisu – zkrátka čas,
kdy jsme disponováni jen k jedinému, k usnutí. Často naší modlitbě chybí to úplně základní – pokorný
postoj Panny Marie. Jen v jeho důsledku mohla Maria říct: „Chci, aby se stalo to, co chceš ty…“ A jen
díky tomuto postoji mohla přijmout Ducha Svatého a dát život Spasiteli. Naším úkolem, ať se v životě
zabýváme čímkoliv, je povolání ke stejnému mateřskému úkolu: dát život Kristu a přivádět ho do našeho světa.
V Písmu jsme častokrát a v mnoha souvislostech povzbuzování slovy: „Nebojte se!“ Vyjdeme-li
na cestu s Bohem, octneme se na prahu velkého dobrodružství.
S překážkami i s příslibem vítězství. Nevíme, co nás čeká zítra, za měsíc, za rok. Netušíme, jak se
bude odvíjet náš život a jakým způsobem budeme povoláni ke službě. Jedinou jistotou na cestě v realitě tohoto světa bude naše srdce s důvěrou obrácené k Ježíši v Duchu, kterého nám dal.
Milé sestry, milí bratři, nebojte se! Ať se vaše srdce v žádné situaci nechvěje ani neděsí.
Za to se modlím a k tomu každému z vás žehnám.
Váš biskup Vojtěch
(přečteno při bohoslužbách 6. neděle velikonoční 26. května 2019)
Bohoslužby v měsíci květnu 2019
So 1. 6. 2019
Ne 2. 6. 2019

18:00
7:30
9:00
10:30
18:00
7:30
9:00
10:30
18:00
7:30
9:00
10:30

So 8. 6. 2019
Ne 9. 6. 2019
So 15. 6. 2019
Ne 16. 6. 2019
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Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží

Čt

20. 6. 2019

Slavnost Těla a Krve Páně

8:00
18:00
18:00
7:30
9:00
10:30
18:00
7:30
9:00
10:30

So 22. 6. 2019
Ne 23. 6. 2019
So 29. 6. 2019
Ne 30. 6. 2019

Matka Boží
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží

Farní pouť na Turzovku
V sobotu 4. května v časných ranních hodinách naplňují farníci z Telče spolu s farníky z okolí
autobus a vydáváme se na tradiční jarní putování. Cílem naší poutě je poutní místo na Slovensku –
Turzovka. V krátké ranní modlitbě prosíme o Boží ochranu na naší cestě a ještě se oddáváme dospání
„přetržené“ noci. Cesta rychle ubíhá, brzy se rozednívá a tak vyhlížíme ven z autobusu a vítáme sluníčko na obloze. V modlitbě svatého růžence vkládáme naše prosby za všechny naše drahé, které s sebou na pouť vezeme. Také se cestou dozvídáme některé údaje o zjevení Panny Marie na poutním
místě Turzovka a o vybudování kostela zasvěceného Panně Marii Matce Církve.
(bez záruky)

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.
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
Charitní sbírka
V sobotu 15. 6. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Charitní sbírka šatstva a pod. v prostorách bývalého Školním statku v Telči,
vstup nebo vjezd nejlépe zadní bránou z ulice Batelovská.
Darované věci prosíme ukládejte do papírových krabic nebo pytlů
pro snažnější manipulaci při skladování a dopravě.
Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552
Děkujeme.
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Po půl desáté jsme dorazili do Korni, odkud nás místní dopravce přepravuje po úzké silnici na
samotné poutní místo.
Od deseti hodin začíná v kapli Panny Marie v lese za kostelem večeřadlo, odkud odcházíme
s ostatními poutníky průvodem do kostela na mši svatou. Poutní kostel je téměř zaplněný a se třemi
slovenskými kněžími slouží mši svatou i náš pan děkan, který nás na dnešní pouti doprovází. Po mši
svaté je ještě krátká společná adorace.
Pak si již individuálně prohlížíme nádhernou stavbu kostela, vystupujeme do prvního patra, kde je
krásná kaple svatého Josefa. Také se vydáváme lesem k pramenům zázračné vody, která vytryskla
v místech zjevení Panny Marie, abychom si nabrali a dovezli také našim domů, kteří s námi nemohli
putovat. Ti odvážnější a zdatnější vystupují na věž kostela, odkud musí být nádherný výhled do širokého okolí. Přesun do Korni, kde na nás čeká autobus máme domluvený s místním dopravcem na třetí
hodinu, ale někteří alespoň tuto část cesty jako správní poutníci podnikají pěšky.
Asi ve čtyři hodiny odpoledne zaplňujeme opět autobus a vydáváme se na zpáteční cestu
k domovu. Nejdříve většinu v autobuse přemůže únava, ale pak se ještě spojíme v modlitbě Korunky
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k Božímu milosrdenství a v Mariánských písních děkujeme za ten veliký dar, že jsme se mohli na pouť
vydat a za pěkného počasí si ji každý podle svého prožít. Autobus nás večer dovezl šťastně do našich
domovů a tak patří velký dík oběma řidičům, kteří nás bezpečně dovezli domů.
Díky Pane za tento krásný den, kdy jsme mohli poznávat krásy Tvého stvoření, dílo mnoha ši kovných rukou obětavých lidí. Díky!
MT

Zpráva z jednoty Orla
5. ročník Orelcupu
V sobotu 11. května Telč pod taktovkou Orla
hostila 5. ročník florbalového turnaje pro mládež. Letos se na turnaji sešlo rekordních 8 týmů, z toho jeden
z Moravských Budějovic byl čistě dívčí. A přestože nakonec holky ze skupiny nepostoupily, daly
ostatním týmům pěkně zabrat.
Orel Telč hned v prvním zápase nastoupil proti suverénovi letošního turnaje Okříškům. Přestože
převaha soupeře na hřišti byla vidět, hlavně díky dobré obraně a výborně chytajícímu Prokopu Kadle covi jsme odešli s čestnou prohrou 0:1. Podobný scénář se opakoval i s Velkou Bíteší, která měla si lnou oporu v nejlepším střelci turnaje Michalu Uherkovi. Přesto jsme s nimi dokázali udržet krok a
celý zápas jsme hájili vyrovnané skóre. Těsně před koncem se ale soupeři podařilo zvýšit na 2:3 a tak
také zápas skončil. Poslední zápas s děvčaty z Moravských Budějovic skončil 3:3, na postup z této
těžké skupiny to však nestačilo a Orel Telč skončil na třetím nepostupovém místě.
Putovní pohár si tentokrát odvezl tým PSKC Okříšky, druhé místo patřilo Velké Bíteši a třetí vybojoval domácí tým Florbal Telč nad Novou Říší. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Roman Picmaus
z Okříšek. Kompletní výsledky a fotky najdete jako vždy na www.oreltelc.cz/orelcup.
Velká cena v atletice

Noc kostelů 2019 v Telči a okolí
Včera t.j. 24. 5. 2019 proběhla v naší farnosti Noc kostelů 2019, která se celá nesla letošním mottem „...Dejte se do zpěvu, jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek... (Iz. 30,29). V kostele sv. Ducha „do
noci“ zpívali v programu „ Pojďme si zazpívat“ - Milan Svoboda, Jarmila „Jája“ Horníková, Milena
Svobodová, Barča Doskočilová a jejich přátelé, v kostele Jména Ježíš zase telčská schola, dále hudební skupina „Náhodná setkání“ z církve Adventistů sedmého dne a samozřejmě nesměl chybět telčský sbor Santini a ve farním kostele vystoupení žáků paní učitelky Pavlíkové - CANTUS SPIRITUA LIS. Určitě motto po této stránce bylo naplněno. V příštím čísle FV přineseme od pořadatelů zajímavé
postřehy z této „Noci“ a jejich zhodnocení.
Pořadatelé touto cestou děkují všem, kdo jakýmkoli způsobem pomohli při organizování této
„Noci“ , zvlášť děkujeme všem těm, kdo přispěli svými chutnými dary do občerstvení a všem těm, co
pomohli s přípravou občerstvením. Děkujeme.

Orel jednota Telč a Divadelní spolek AJeTo! Počátky uvedou komedii

V sobotu 22. 6. 2019 se uskuteční od 8.30 hodin u fotbalového hřiště za Sokolovnou „Velká cena
v atletice“ pro děti a mládež do 15 let. Soutěžit se bude v šesti kategoriích, krom nejmladších dětí
zvlášť kluci a děvčata. Utkají se v atletickém víceboji, kde každá disciplína je ohodnocena body dle
tabulek atletického svazu a pořadí se určí podle dosažených bodů. Pro první tři nejlepší atlety v každé
kategorii jsou připraveny odměny. Navíc ze všech závodníků vylosujeme jednoho sportovce, který
dostane interaktivní kuličkodráhu GraviTrax. Výjimečná stavebnice, která procvičí dětskou představivost. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pošlete své děti sportovat!!! Na stránkách
www.oreltelc.cz/atletika je možné se předem registrovat a ušetřit si tak čas na místě před závody.
Neplatí se žádné startovné ani vstupné, po celou dobu bude otevřen bufet. Přijďte se v sobotu
22. 6. podívat na velké souboje malých atletů.

A.R. Gumey

„Sylvie“
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
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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
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).

Z farní knihovny
Velebí má duše Hospodina – Jaroslav Brož
Jednou znejkrásnějších modliteb v Bibli je Magnificat – chvalozpěv
„Velebí má duše Hospodina“. Maria jej podle Lukášova podání (Lk 1,
46–55) zazpívala před narozením svého syna při návštěvě u své příbuzné
Alžběty. Západní církev jej zařadila do večerních modliteb – nešpor –,
východní církev se jej modlí ráno. Knížka Jaroslava Brože odkrývá
hloubku i prostou krásu této modlitby. Maria nás učí životu v úzkém spojení s Ježíšem. Připomíná
Boží pokoru a láskyplnou péči o každého člověka. Magnificat můžeme zpívat v radosti Betléma i v
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bolesti Kalvárie, plní vděčnosti u Ježíšova prázdného hrobu i ve shromáždění církve v den Letnic.
Vstupme tedy do Mariiny modlitby a nechme se uchvátit Tím, kdo pro nás a pro celý svět udělal „veliké věci“. Knížka poslouží k prohloubení duchovního života a modlitby jednotlivců i společenství.
Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka – Radek Tichý
Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Kněz Radek k
nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu.
Knížka poslouží všem, kteří byli pokřtěni jako malé děti, těm, kdo se po křtu v dospělosti chtějí
ohlédnout za důležitou událostí svého života, i čerstvě biřmovaným, aby se milost, kterou přijali, ne vytratila ve víru každodenního života. Užitečná je i pro všechny, kdo se před Velikonocemi připravují
na obnovu křestních závazků. Kapitolky lze číst soukromě i při setkávání malého společenství.
Po proudu plavou jenom chcíplé ryby – Robert Dojčár, Pavel Bajer
Kniha dává nahlédnout do života jednoho muže ve středním věku, který se probíjí všednodenním
životem jako my všichni. Který hledá, co znamená být člověkem, manželem, otcem a křesťanem
v dnešním světě. A svoje vzestupy i pády popisuje se sympatickou moravskou otevřeností.
Kněžské a jáhenské svěcení 2019
V sobotu 22. června 2019 udělí při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin
otec biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.
Kněžské svěcení přijmou jáhni brněnské diecéze:
Mgr. Štěpán Trčka z farnosti Slavonice,
Mgr. Miroslav Kulifaj z farnosti Zavar [Slovensko] / Brno - sv. Jakub
Mgr. Petr Macháček, OFM Conv. z farnosti Jihlava.- člen Řádu minoritů
Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci:
Jan Pavlíček
Vojtěch Libra
Martin Mokrý
br. Bogdan Patrik Rygiel, OFM Conv. z farnosti Karviná.- člen Řádu minoritů
V sobotu 20. července 2019 udělí při bohoslužbě v kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě u Brna
v 11.00 hodin otec biskup Pavel Konzbul jáhenské svěcení členu Řádu benediktinů br. Františku
Teisterovi z farnosti Nový Bohumín.

Kněžské a jáhenské svěcení 2019
Na jáhenské svěcení našeho bohoslovce Jana Pavlíčka bude 22.června z Telče vypraven autobus. Odjezd autobusu je naplánován v 6 hodin ráno. Ještě je v autobuse 15 volných míst. Přihlásit
se můžete u p. Trojanové, tel. 736739026.

______________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 23. 6. 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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