
VOLBY DO FARNÍ RADY L. P. 2011

I. ÚČEL FARNÍ RADY:
Farní rada se podle církevního práva (které je shrnuto v tzv. Kodexu kanonického práva – zkr.

CIC) sestává ze dvou částí:
pastorační rady: pastorační otázky – bohoslužby, život farnosti, připravované akce…
ekonomické rady: technické a ekonomické otázky – porada, spolurozhodování
Farní rada má podle kánonu 536 §2 CIC hlas poradní, popř. (po domluvě s farářem) hlas

poradní i spolurozhodující – tak je tomu i v naší farnosti.
V naší farnosti členové FR spolurozhodují např. o otázkách oprav fary či kostela, o výběrovém

řízení na firmy, jež opravy provádějí, o přípravě a organizaci farních akcí (např. poutí, víkendových
obnov) atd. Členové FR mají též právo být informováni a také spolurozhodovat o finančních
otázkách farnosti. FR se v naší farnosti schází 1x za 1-2 měsíce.

II. VOLBA FARNÍ RADY:
Kandidáti do FR byli v naší farnosti vybráni z těch, kteří byli navrženi v 1. kole. Možnost

navrhovat měl každý farník (výzva byla v nedělních oznámeních; krabice pro vkládání návrhů byla
na stolečku). 

Těchto návrhů bylo podáno asi 70, vždy asi se 7 – 17 jmény. Z těchto navržených farníků bylo
vybráno přibližně 20, kteří měli nejvíce hlasů. Tito vybraní farníci byli osobně dotázáni, zda s kandi-
daturou souhlasí. Jména těch, kteří odpověděli kladně (v počtu 17), jsou na volebních lístcích.

Právo volit má každý farník nad 15 let. Právo být volen má každý nad 18 let. Každý farník,
který má právo volit, obdrží volební lístek v neděli 29. 5. 2011 po všech bohoslužbách. Každý
obdrží pouze jeden lístek – s výjimkou těch, kteří ho chtějí přinést starým a nemocným. 

Na hlasovacím lístku každý zakroužkuje max. 4 – 6 kandidátů. Kroužkují se čísla před jmény.
Pokud chce někdo dopsat kandidáty dle vlastního výběru, má k tomu na lístku dvě možnosti. Celkový
počet zvolených nesmí přesáhnout 6 kandidátů. 

Vyplněné lístky se budou odevzdávat za týden v neděli 5. 6. 2011 do uren (krabiček) ve
vchodech do kostela. Možnost k tomu bude po celý den. Hlasuje se anonymně. Pro lepší informova-
nost o složení naší farnosti můžete na lístku vyplnit údaj o věku a pohlaví. 

Zvoleni budou automaticky první 4 kandidáti. Farář farnosti má podle církevního práva
možnost dosadit 1/3 kandidátů dle potřeb farnosti (např. kostelníka, technicky či pastoračně
zaměřené farníky atd.) a 1/3 je z titulu funkce – (kaplan, katechetka …). Celkový počet členů FR
zvolených, dosazených a z titulu funkce bude v naší farnosti 12. 

Farní rada se volí na 3 roky.

Kandidáti do Farní rady:
      
1.     Boček  Pavel 
2.     Frydrýšková  Sylvie Mgr.
3.     Herálecký  Jan Ing.
4.     Janek  Daniel
5.     Janková  Ludmila
6.     Jirásek  Tomáš Ing.
7.     Kadlec  Jakub
8.     Kadlec  Jaroslav
9.     Kohoutek  Martin
10.   Kolmanová  Martina

Bohoslužby v červnu  2011

Čt 2. 6. 2011   8:00 Matka Boží
18:30 sv. Jakub

So 4. 6. 2011 18:00 sv. Jakub
Ne 5. 6. 2011    7:30 sv. Jakub

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 11 6. 2011 18:00 sv. Jakub
Ne 12. 6. 2011    7:30 sv. Jakub

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 18. 6. 2011 18:00 sv. Jakub
Ne 19. 6. 2011    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub  
10:30 Matka Boží

Čt 23. 6. 2011   8:00 Matka Boží
18:30 sv. Jakub

So 25. 6. 2011 18:00 Matka Boží
Ne 26. 6. 2011    7:30 sv. Jakub  

  9:00 sv. Jakub  
10:30 Matka Boží

Pod tímto názvem je na inter-
netu nová verze farních stránek farnosti Telč. Na těchto stránkách naleznete pořad bohoslužeb, aktua-
lity z farnosti, z biskupství a pod. Lze zde získat aktuální zprávy od otce faráře, program akcí
připravovaných a plánovaných ve farnosti a jiné informace. Samozřejmostí je rubrika z historie
farnosti a fotogalerie. Součástí webu jsou i ankety k životu ve farnosti. Stránky se budou i do
budoucna upravovat, tak aby sloužily nejen farníkům ale byly i odrazem života ve farnost i.
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11.   Pavlíček  Jan
12.   Pavlíčková  Tereza
13.   Štancl  Vít Ing.
14.   Švarcová  Ludmila Mgr.
15.   Tichá  Anežka
16.   Tripal  Bohumil Ing.
17.   Trojanová  Marie
Vlastní návrhy:
18.    ……………………
19.    ……………………

www.farnost-telc.cz



Svatodušní

Stín tesknoty padá na naše srdce, kdykoli se
po evangeliu o svátku Nanebevstoupení zhasí
svíce, ozdobená znamením pěti Ran, svíce, kterou
jsme vídali hořet po čtyřicet dní; vzdálený odraz
oné tesknoty, která asi sevřela srdce apoštolů,
když jim zakryl oblak tělesnou podobu Toho, v
jehož zmrtvýchvstalou přítomnost uvěřili jenom s
bázní a se zdráháním.

A teď byl od nich brán podruhé a nadobro,
odnášeje podobu naší lidské křehkosti, spojenou
se svým božstvím, na pravici boží slávy. Zůstali
zase sami, zírajíce strnule k nebi, až musili být
vzburcováni a napomenuti. Bylo jim třeba úsilí
vůle, aby si připomněli příslib Pána, že jim pošle
Učitele, který osvítí jejich srdce a vnukne jim
pravý smysl slov a skutků, jejichž byli za jeho
života i po jeho zmrtvýchvstání svědky spíše
nechápavými. Vždyť ještě takřka v poslední
chvíli - po třech letech učení, po smrti na Kalvárii

a po čtyřiceti dnech jeho zjevování v těle oslaveném - se Ho kterýsi z nich zeptal: Pane, v tomto-li
čase obnovíš království pro Izraelity?

Tím více bije do očí změna, kterou způsobilo v srdcích těchto lidí ono nedělní ráno, kdy "náhle
povstal hukot z nebe, jako když táhne vítr silný, a naplnil dům, kde seděli; i ukázaly se jim jakoby
ohnivé jazyky; a rozdělily se tak, že se posadil na každém jeden."

Z hloučku přestrašených venkovanů, kteří po tříletém obcování s Kristem málem uvěřili, že se
velekněžím podařilo popravit jejich Pána jako zločince a podvodníka, a kteří, když Ho uviděli opět
živého mezi sebou, před ním ucouvli jako před strašidlem - z bezradného a zmalomyslnělého hloučku
se naráz stává četa neohrožených vojáků Kristových, oděných od hlavy až k patě brněním víry a
hořících jako vysoké, přímé plameny nadpřirozené lásky a naděje. Časné království Izraele?
Kdežpak! Nejenom Jeruzalém a Judsko a Samařsko, ale všecky národy až do končin země, všecka
lidská srdce jsou určena za žeň a za kořist těmto zázračným žencům a rybářům, těmto rozsévačům
Slova, prožehlým skrz naskrz svatodušním ohněm, igne amoris et flamma aeternae caritatis.

Rok co rok si připomínáme v hořící barvě rudé onu slavnou návštěvu, doprovázenou tamquam
advenientis, a nabízíme v pokoře svá srdce za žertvu Ohni všecko prosvěcujícímu, stravujícímu
strusku a okoralost všedních dní, tvořícímu znovu všecky věci. Ne náhodou jsou tyto svátky vsazeny
do roční doby, kdy se země vznímá mladým plamenem obnoveného života, který se chvěje lehce
jako dech na povrchu listí a trav a květů. 

Kdo by nepocítil vzpruhu na duši a čí mysl by nebyla povznesena až k nejvyššímu bytí, když
slyší jména, která přísluší Duchu? Vždyť je nazýván Duchem Božím, Duchem pravdy, který vychází
od Otce, Duchem přímým, Duchem vladařským a Duchem svatým. To je jeho nejpřípadnější, přímo
vlastní jméno. 

K němu se obrací všechno, co potřebuje posvěcení, po něm touží všichni, kteří žijí ctnostně: jeho
vanutí jako by jim přinášelo vláhu a pomoc, aby došli k svému pravému a přirozenému cíli. On je
pramenem posvěcení, on je světlem poznání; veškerým duchovním schopnostem jako by dodával
přímo své vlastní světlo, aby mohly dojít pravdy . 

Ve své božské podstatě je nepřístupný, lze ho však dosáhnout pro jeho dobrotu. Vše proniká
svou mocí, ale sdílí se jen těm, kteří toho jsou hodni. Nesdílí se každému stejnou měrou, ale rozděluje

svou sílu podle naší víry. Svým bytím je jednoduchý, rozmanitě však projevuje svou moc. Je celý u
každého a zároveň celý všude. Rozdává se, aniž ho ubývá, všichni mají na něm podíl, a přece zůstává
nerozdělený. Je jako sluneční paprsek: jako by cele patřil Člověku, jenž se z něho těší, a přitom svítí
na celou zemi i moře a prozařuje vzduch. 

Tak i Duch svatý jako by u každého, kdo se mu otevírá, vstupoval výlučně do něho a přitom
vlévá dostatečnou a neztenčenou míru milosti všem. A všem, kdo mají na Duchu podíl, se ho dostává
pouze v té míře, jaké jsou sami schopni, nikoli jak může on. Duch povznáší srdce, podává pomocnou
ruku slabým, pokročilé vede k dokonalosti. Osvěcuje ty, kteří jsou očištěni od každé poskvrny, a ty,
kteří jsou s ním ve společenství, proměňuje v lidi Ducha. 

A tak jako třpytivá a průzračná tělesa, když na ně dopadne paprsek, sama začnou svítit a vyzařo-
vat, i duše, které jsou nositelkami Ducha a jsou Duchem osvěcovány, stávají se samy duchovními a
vysílají na ostatní paprsky milosti. Z toho vyvěrá předvídání budoucnosti, poznávání tajemství,
chápání skrytých věcí, rozdílení duchovních darů, nebeské občanství, radostné plesání s anděly.
Odtud pak nikdy nekončící radost, přebývání v Bohu, podobnost s Bohem, a nad co si nelze víc přát,
jako by se stát Bohem. 

              Z knihy »O Duchu svatém« od svatého Basila Velikého, biskupa 

Sbírka pro Diakonii Broumov

V sobotu 25. 6. 2011 od 9:00 do 16:00 hod. se uskuteční tradiční sbírka
pro Diakonii Broumov v prostorách bývalého Školním statku v Telči. 

Darované věci prosíme ukládejte do papírových krabic nebo pytlů pro
snažší manipulaci při skladování a dopravě. Případné informace o tom, co lze
darovat lze získat na tel. č. 732 157 552. 

Děkujeme za štědrost.
Farní Charita

Chytré weby Charity Česká republika jsou spuštěny
 

Motto: Aby web sloužil, aby Charita, profesionální poskytovatel sociálních a zdravotních
služeb, byla na internetu vidět a každý viděl její práci a aby ti, kteří weby tvoří, je tvořili rádi...

Nástroj připravovaný v průběhu tří let je na světě - Charita ČR v těchto dnech spustila
provoz “rodiny nových webů“. Přibližně polovina z plánovaného množství webů je již v plném
provozu (k dnešnímu dni tvoří síť již 66 samostatných webů). 

Nová webová prezentace je určena pro potenciální klienty, širokou veřejnost, dárce, sponzory,
média, spolupracující organizace i odbornou veřejnost. Na stránkách jsou nyní aktuální informace o
činnosti Charity ČR jako celku i o činnosti a aktivitách místních Charit.

V rámci projektu byl zpřístupněn také Adresář Charity ČR, který obsahuje informace o jedno-
tlivých Charitách, zařízeních, poskytovaných službách a zaměstnancích. Adresář umožňuje nalézt
hledanou informaci podle názvu či lokality charitní organizace, podle zařízení, typu služby nebo
kontakt na zaměstnance. Cílem tohoto nástroje je umožnit zejména rodinám potencionálních klientů
vyhledat snadno charitní službu na území celé ČR.

Projekt nové rodiny webů obsahuje i přehled akcí pro veřejnost a seznam pracovních nabídek v
rámci celé Charity ČR.
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Mezi zásadní změny a splněné cíle projektu patří:
- Jednotná vizuální podoba Charity na internetu - weby jsou si podobné, ale nikoli stejné
- Administrace stránek je jednotné pro každý web
- Kompletní adresář charitních služeb a osob
- Aktuální informace (články, snímky, bannery apod.) si mohou Charity nabízet ke sdílení
- Vybudování značky Charita ČR v českém internetovém prostředí
Celý systém webů je postaven na principu jednotného vzhledu, sdílení informací a snazší

správy. Vzhled je zajištěn šablonami, které se liší jen barevností. V šablonách je pevně dáno, kde je
název a logo organizace, navigační prvky apod. Tedy na kterémkoli webu Charity najde uživatel
např. políčko k vyhledávání na stejném místě.

Obsah webu (texty, foto, video apod.) si v administraci spravuje každá Charita, podle vlastního
přání může zapínat či vypínat ovládací prvky a bannery. Systém podporuje moderní nástroje, jako je
zobrazování Google Maps, Youtube video, propojení s Facebookem atp. V případě naléhavé potřeby
(například u celostátní humanitární sbírky) je možné banner vyzývající k  pomoci zveřejnit na všech
webech jedním “kliknutím“.

Nová webová prezentace je zároveň jedním z nejdůležitějších prvků komunikační koncepce
Charity ČR, jejímž cílem je kvalitní, přehledná a jednotná prezentace činnosti organizace. Nová
“rodina webů“ Charity ČR je určena také zaměstnancům jednotlivých “Charit“, kterým poskytne
možnost kvalitní prezentace jejich činnosti, díky redakčnímu systému pak aktualizaci webu v
reálném čase, a prostřednictvím sdílených a nabízených informací propojení se sítí Charit v rámci
celé Charity ČR.

Na začátku června bude zahájena interní soutěže Charity ČR o nejlepší web. Soutěž má motivo-
vat jednotlivé charity ke kvalitní práci na nových webových aplikacích. S výsledky soutěže bude
veřejnost seznámena ke konci roku 2011.

Více na stránkách www.charita.cz.
Dodavatelem systému a tvůrcem webů je společnost VIZUS.CZ s.r.o., která se řadu let orientuje

na neziskový sektor.    
Gabriela Naušová, tiskové oddělení, tel: 296 243 344, GSM: 731 598 790

Zprávy z jednoty Orla

Florbalisté telčského Orla se zúčastnili II. ročníku Veliko-
nočního turnaje v Dačicích. Ve výborně obsazeném turnaji, se
do kategorie Amatéři přihlásilo 20 týmů z celého kraje
Vysočina a Jihočeského kraje. Ke cti pořadatelů je třeba dodat,

že se do profesionální kategorie podařilo zlákat řadu týmů s prvoligovými hráči a bylo se na co
koukat. 

Jako by se naši florbalisté inspirovali letošními úspěchy českého národního hokejového týmu ve
skupině nekompromisně zvítězili nad druhým TJ Tachenta Zhoř, třetí FBC Loupák z Pelhřimova a
posledními Kudrnáči z Dačic. Bohužel hned v osmifinále prohráli při nájezdech s týmem The
Nightmares z Hříšic a po přepočtení získaných bodů obsadili pěkné 5. místo. Přesto našim reprezen-
tantům Liboru Slatinskému, Jiřímu Pavlíčkovi, Radku Kameníkovi, Vojtovi Hustákovi, Petrovi
Jindrovi, Zdeňku Kubátovi, Jiřímu Havlíkovi, Josefu Kamarytovi a Davidu Hajdíkovi blahopřejeme.

Poslední dubnový víkend FC Orel Telč ve stejném složení triumfoval na šestém ročníku Easter
Cup v Třešti. Opět z prvního místa postoupil ze skupiny, probojovali se do finále a zde zdolal po
výborném boji IBK Bukanýrské Jitrnice ze Rtyně v Podkrkonoší 2:1. Jako třešničkou bylo vyhlášení
našeho Zdeňka Kubáta za 13 vstřelených branek jako nejlepšího střelce turnaje a Davida Hajdíka
jako nejlepšího brankaře. 

Zdař Bůh

CHALOUPKOVÝ SPECIÁL SHM KLUBU TELČ NA PRÁZDNINY 2011

Blíží se prázdniny a my opět přinášíme nabídku prázdninových akcí pro děti a mládež. Všechny
chaloupky jsou pořádány v křesťanském duchu a účastní se jich zkušený tým vedoucích. Program je
tematicky zaměřený a připravovaný několik měsíců předem. To aby si z něj účastníci chaloupek
odnesly mnoho zážitků a pěkných vzpomínek. 

Také v letošním roce se na jednotlivé turnusy chaloupek můžete přihlásit přes náš web
www.mladeznici.cz,  kde stačí vyplnit předběžnou přihlášku. 

Z čeho tedy můžete vybírat?

Mladší chaloupka pro děti 8 – 12 let
KDE: Biskupice
KDY: 16. – 30. 7. 2011
TÉMA: Děti kapitána Granta
HLAVNÍ VEDOUCÍ: Vojtěch Tichý, tichyvoj@gmail.com 
CENA: 2500,- 

Mladší chaloupka pro děti 8 – 12 let
KDE: Zhoř
KDY: 31.7. – 13. 8. 2011
TÉMA: S čerty budou žerty
HLAVNÍ VEDOUCÍ: Zdeněk Knos, zknos@seznam.cz, 736789130
CENA: 2500,- 

Starší chaloupka pro děti 12 – 15 let
KDE: Hruška 
KDY: 3. – 16. 7. 2011
TÉMA: Bůh ví
HLAVNÍ VEDOUCÍ: Martina Kolmanová, martina.kolman@seznam.cz, 608371397
CENA: 2500,- 

Nejmladší chaloupka pro děti 6 – 8 let
KDE: Stará Říše
KDY: 14. – 19. srpna 2011
TÉMA: Pohádky
HLAVNÍ VEDOUCÍ: Martina Kolmanová, martina.kolman@seznam.cz, 608371397
CENA: 1200,- 

Katolicka charismatická konference

Již 22. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 6. až 10. července
2011 v Brně. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV.
Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.

Motto letošní konference tvoří evangelní úryvek: "Udělejte všechno, co vám řekne" (Jan 2,5).
Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
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Konference začíná ve středu 6. července 2011 v 19.00 hodin bohoslužbou v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně na Petrově, které bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle. 

Pozvání na letošní konferenci přijal P. Raniero Cantalamessa, italský kapucín a papežský
kazatel, autor řady publikací. Přednášejícími budou také: P. Vojtěch Kodet, P. Aleš Opatrný, Karel
Řežábek, P. Petr Karas, Viola a Augustin Svobodovi a další. 

Další informace a přihlášky: konference.cho.cz 

POUŤ K PRAMENŮM 

V prvním roce přípravy na Cyrilometodějské jubileum
“Kamkoli se řeka dostane ... vše se uzdraví.”  Ez 47,9

k prameni Božího slova v Písmu
k prameni života s Bohem ve křtu

k prameni života společenství ve slavení neděle
k prameni křesťanské národní tradice

U PRAMENE ŘEKY DYJE
na louce blízko Třeště

6. července 2011
10.00  růženec za 60 farností, jimiž Dyje protéká

10.30  mše sv. s požehnáním vody a obnovou křtu
Parkování na vyhrazené louce při silnici Třešť - Panenská Rozsíčka (500 m od pramene).

Stoličky na sezení vzít s sebou. Srdečně zvou farnosti ve Znojmě -  www.farnostznojmo.cz

Co možná nevíte o řece Dyji

Moravská Dyje
Pramen 4 km od Třeště na katastru obce Paneneská Rozsíčka, farnost Urbanov, děkanství

telčské, nadm.výška  653 m, v ČR délka 39 km, celkem až do Raabs a.d.Thaya 68 km v Raabs se
stéká s Rakouskou Dyjí a vytvářejí spolu řeku Dyji, průměrný průtok v ústí 3 m3 /s

Rakouská Dyje 
Pramen u Schweiggers v Dol.Rakousku, dále Schwarzenau, nadm.výška 657 m, délka 76 km,

průměrný průtok v ústí 4,4 m3/s

Dyje 
vzniká soutokem Moravské a Rakouské Dyje u města Raabs v nadm. výšce 410 m (Raabs dalo

jméno Rakousku), délka toku celkem 235 km, v ČR 209 km, ústí do řeky Moravy u Moravského
Jána, Slovenská řepublika v nadm. výšce 148 m, průměrný průtok v ústí 43,9 m3/s, pak do Dunaje,
Černého moře, Atlantského oceánu, celkem od pramene Moravské Dyje 306 km, na území ČR 248
km, od pramene Rakouské Dyje 311 km. Povodí od St.Města pod Lanštejnem k Lanžhotu.

Plocha celého povodí Dyje je 13.419 km2, v ČR 11.164 km2 (pro srovnání - řeka Morava
celkem 354 km, na území ČR 269,6 km, povodí celkem 26 658 km2, v ČR  20 692,4 km2)

Pozvánka do Třebíče na duchovní  obnovu v kostele sv. Martina 

11.6.2011 -  sobota s otcem  P. Vojtěchem Kodetem na téma  “Moje Letnice”    
program:   8:30 modlitba růžence

  9:30 1. díl přednášky otce Vojtěcha
10:45 2. díl přednášky otce Vojtěcha
12:00 přestávka
14:00 3. díl  přednášky otce Vojtěcha
15:00 otec Vojtěch - otázky a odpovědi
16:30 adorace před Nejsvětější Svátostí, modlitba růžence
18:00 Svatodušní mše svatá se světelným průvodem
Srdečně zvou pořadatelé

Z Karmelitánského nakladatelství

Křížová cesta se sv. Anežkou Českou - Jaroslav Ptáček
Modlitba křížové cesty, doplněná ilustracemi Zdirada Čecha. 

Deník přátelství - Korespondence mezi Wandou Póltawskou a Karolem Wojtylou
Neobvyklá kniha o neobvyklém přátelství. Nejde o autobiografii ani o pouhé vzpomínky na

Jana Pavla II. V této knize sledujeme autorčin duchovní život skrze zaznamenaná rozjímání, jež
posílala svému duchovnímu otci Karolu Wojtyłovi (i poté, co se stal papežem), a 46 listů, kterými jí
odpovídal a sdílel s ní a její rodinou svůj život

Babičky a andělé - Eduard Martin
Eduard Martin jako “sběratel a archivář” postřehů ze života zachycuje radostné i smutné

příběhy svých bližních do krátkých vyprávění, která předal svým čtenářům už v pěti knížkách
(Andělské vteřiny, Kniha radosti, Andělé nás neopouštějí, Andělské dopisy a Schody do ráje). Život
přijímá jako možnost mít rád, usmívat se, potěšit, podělit se o svá pozorování, své zkušenosti a o
jejich poselství. Jeho příběhy, jež tvoří jakási jádra povídek, v sobě nesou přesah, metaforu a nabízejí
archetypické poznání, které se nevztahuje pouze ke konkrétnímu vyprávění, ale mělo by se dotýkat i
životní situace toho, kdo onen příběh čte. Za zachycených životních postřehů prosvítá naděje, tak
potřebná pro život každého z nás.

Knížka Babičky a andělé je nenásilnou meditací ve formě “encyklopedie dětských otázek” a
odpovědí babičky. Čtenáři v ní najdou odpovědi na ožehavé otázky, jaké děti mohou klást. 

Kouzelná svěžest dětských pohledů a otázek je schopná pojmenovávat svět nezvykle, někdy
překvapivým způsobem, a tím vést dospělé k novému pohledu na svět.

________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 17. 6. 2011
Pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@quick.cz
Farní věstník naleznete také na internetových stránkách  http://faratelc.hyperlink.cz
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