
Dušičkový čas

Čas je jedním z velkých darů, který jsme
dostali. Umožňuje nám dívat se na život
různými pohledy. Slavnost Všech svatých,
kterou se nám otvírá měsíc listopad, nám
připomíná pohled do budoucnosti. Nezapomí-
nejme na krásu života, který pro nás Bůh
připravil a ke kterému nás pozval. Hned násle-
dující den 2. listopad může obrátit náš pohled
do minulosti. Když vzpomínáme v modlitbě na
své zemřelé předky a přátele, nezapomínejme,
že jejich životní zkušenost se může stát i naším
pokladem, pokud jí nepohrdneme, poznáme ji
a dokážeme se z ní poučit. 

Uprostřed těchto dvou pohledů žijeme mi všichni svůj každodenní život a to je vlastně pohled
třetí, naše současnost. V ní můžeme poznávat kde se na cestě mezi minulostí a budoucností nachází-
me. Přítomný okamžik je zároveň jedinou příležitostí jak zúročit poklad zkušenosti předchozích
generací a také udělat odvážný krok směrem k zaslíbené budoucnosti. A pokud se nám zdá že vlastně
nemůžeme dělat nic a náš život si tak nějak jde sám vlastním směrem, pak jsme se asi do minulosti
dívali špatně. 

Nám lidem byla totiž dána obrovská moc uskutečňovat to čemu opravdu věříme. Každému z nás
byla dána schopnost spoluvytvářet společnost ve které žijeme. Nezapomínejme proto na krásu plnosti
života ke které nás bůh povolal a poučeni minulostí odvážně vykročme.

Mnoho moudrých a odvážných životních kroků přeje svým farníkům

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci listopadu 2016

Út     1. 11. 2016   8:00 Matka Boží
18:00 sv. Jakub

St     2. 11. 2016   8:00 sv. Anna
18:00 Matka Boží

So     5. 11. 2016 17:00 Matka Boží
Ne     6. 11. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 sv. Karel

So   12. 11. 2016 17:00 Matka Boží
Ne   13. 11. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So    19. 11. 2016 17:00 Matka Boží
Ne    20. 11. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží 

So    26. 11. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne    27. 11. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Ještě k jubilejnímu roku

Zvolna se chýlí ke konci jubilejní rok, který proží-
váme od začátku loňského prosince. Možná by stálo za to
ohlédnout se za uplynulými týdny a měsíci tohoto jubilea.
Jak se nám je podařilo prožít – s jubilejní branou prakticky
za humny? Nenechali jsme si je proklouznout mezi prsty?
Věnovali jsme mu vůbec nějakou pozornost?

Na pátečních bohoslužbách se už nějaký čas
věnujeme s dětmi skutkům milosrdenství – toho si konec-
konců můžete všimnout každou neděli, kdy se na naší “jubi-
lejní bráně” objeví další dvojice obrázků. Byla by ale škoda,
kdyby se nám jubileum Božího milosrdenství smrsklo jen
na jakýsi trénink v páchání dobrých skutků – abych si mohl
odškrtnout v seznamu příslušnou položku s úlevným
“splněno”.

To nejdůležitější, proč se vůbec skutkům milosrden-
ství věnujeme, není náš trénink. Jistě, svět by mohl být
lepší, pokud by si je všichni lidé vzali za své, ale to není
hlavní důvod. To klíčové, ten motiv, o němž mluví i papež
František, leží zcela mimo nás.

Křesťané jsou milosrdní proto, že je milosrdný Bůh. Cokoli děláme, jakkoli dobře jednáme, je
naší odpovědí na Boží dobrotu. Jestliže církev prokazuje dobro, jedná tak proto, že se k tomu inspi-
ruje u svého Pána. Bůh je milosrdný – proto jsme k milosrdenství zváni i my. K tomu nás ostatně
vybízí i motto jubilejního roku: Milosrdní jako Otec(1). K tomu nás vedou i základní témata, která
měl jubilejní rok v biblických souvislostech: osvobození a návrat.

Osvobození od hříchu a smrti – podívejme se jen, kolikrát je toto téma přítomno v novozákon-
ních textech! Dočteme se zde, jaká je “svoboda, k níž nás osvobodil Kristus”, (2) že “kde je Duch
Páně, tam je svoboda” (3) a že “zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil nás od
zákona hříchu a smrti”(4). A určitě dovedete sami dohledat mnoho dalších míst, kde Písmo o svobodě
hovoří.

Farní věstník  

LISTOPAD 2016      
                          

                                        Vydává Římskokatolická farnost Telč
         ročník  XXIV, číslo 11
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A návrat k Bohu – pokud bychom se drželi oné starozákonní souvislosti s pozemkem, s dědič-
ným údělem, můžeme “zaslechnout”, jak žalmista volá: “Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem
i mou číší, ty mně zachováváš můj úděl. Můj podíl padl do rozkošného kraje, mám velikou radost ze
svého dědictví”(5).  A naopak se dozvídáme, že “Hospodinovým podílem je jeho lid”(6).

My tedy patříme Bohu, náš Bůh o nás skutečně stojí. My všichni vytváříme “rod vyvolený,
královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví” (7). Častokrát jsme se od Boha
vzdálili, častokrát jsme se k němu nechtěli znát. Nastal čas, abychom se vrátili – ne k trestajícímu
despotovi, nýbrž k milosrdnému Otci.

V nejednom starozákonním žalmu se opakují jako refrén nesmírně důležitá slova: “Chválu
vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!” Boží milosrdenství, Hospodinovo
milosrdenství je klíčové pro pochopení Starého i Nového zákona.

Čas od času se stane, že na něco velmi důležitého pozapomeneme. Čas od času se stalo, že jsme
zapomněli na Boží milosrdenství, že jsme přestali hovořit o milosrdném Bohu, o Božím slitování, o
otevřené Boží náruči. Zdůrazňovali jsme Boží spravedlnost, Boží všemohoucnost, Boží vznešenost a
svatost… Snad právě nastal čas, abychom opět s velkým důrazem a přesvědčivě mluvili o Božím
milosrdenství.

Zdeněk Drštka

(1)Lk 6,36  (2) Gal 5,1  (3) 2 Kor 3,17   (4)srv. Řím 8,2   5)Žl 16,5–6   (6)Dt 32,9   (7)1 Petr 2,9

... statistika, věda je, má však přesné údaje ....

U příležitosti Světového dne misií, který si katolická církev připomněla 23. října, vydala
agentura Fides celosvětové církevní statistiky. Týkají se počtu věřících, pastoračních zařízení i aktivit
na poli vzdělávání nebo zdravotnictví. 

Statistiky vycházejí z vatikánské ročenky Annuarium Statisticum Ecclesiae, která byla
naposledy aktualizovaná k 31. prosinci 2014.

Podle údajů je na světě 1,27 miliardy katolíků. Církev spravuje například 5.158 nemocnic po
celém světě, v jejích školách studuje 65,5 milionu dětí a studentů.

Oproti předchozímu roku lehce stoupl podíl katolíků v Evropě. Na starém kontinentu se také
v současnosti nachází nejvíce manželských poraden, jakož i domovů pro staré a nemocné, které
spravuje katolická církev.

Celosvětová populace
K rozhodnému datu žilo na světě 7.160.739.000 lidí. To představuje nárůst o 66,941 milionu

oproti předchozímu roku. Populace rostla na celém světě s výjimkou Evropy: v Asii o 37,349 milionu
lidí, v Africe 23 milionů. Naopak v Evropě klesl počet lidí za rok o 2,714 milionu.

Počet katolíků
K 31. prosinci 2014 bylo také zaznamenáno 1.272.281.000 katolíků. Vzhledem k předchozímu

roku se jedná o nárůst o 18,355 milionu. Počet katolíků rostl na všech kontinentech s výjimkou
Evropy. Tam sice klesl o 57 tisíc, avšak procentuálně vzhledem k počtu obyvatel jejich počet stoupl o
0,14 %. To je více než celosvětový průměrný nárůst 0,09 procenta.

Počet katolíků na kněze
Počet katolíků na jednoho kněze celkově stoupl oproti předchozímu roku o 41. V současnosti

vychází celosvětově jeden kněz na 3.060 katolíků.
Počet biskupů
Celkový počet biskupů byl ke stanovenému datu 5.237, což je o 64 oproti předchozímu roku.

Z toho je 3.992 biskupů z řad diecézního kléru a 1.245 z řad řeholníků.

Počet knězí
Celosvětově kněží za poslední sledovaný rok přibylo, koncem roku 2014 jich bylo 415.792

(nárůst 444). 281.297 kněží bylo přitom diecézních, 134.495 řeholních.
Zatímco nejvíce kněží přibylo v Asii (+2.128) a Africe (+1.089), v Evropě jejich počet klesl

(-2.564).
Počet trvalých jáhnů
Trvalých jáhnů přibylo o 1.371 na celkových 44.566. Největší růst hlásí Amerika (+965) a

Evropa (+311). Koncem roku 2014 bylo 43.954 diecézních trvalých jáhnů a 612 řeholních.
Počet řeholníků a řeholnic
Počet řeholníků, kteří nejsou zároveň kněžími, v roce 2014 klesl, navzdory předchozí stoupavé

tendenci. K 31. prosinci 2014 jich bylo 54.559. Zatímco nejvíce rostl počet řeholníků v Africe (+331)
a Asii (+66), na ostatních kontinentech klesl (Evropa -653).

Počet řeholnic klesl za poslední sledovaný rok o 10.846 na celkových 682.729. Jejich počet
roste v Africe (+725) či Asii (+604), nejvíce klesl v Evropě (-7.733).

Počet členů sekulárních institutů
Počet členů mužských sekulárních institutů klesl o 58 na 654, počet ženských členek naopak

stoupl o 243 na 24.198.
Počet laických misionářů a katechetů
Počet laických misionářů ve světě za poslední sledovaný rok stoupl, nejvíce v Evropě (+6.806),

na celkových 368.520.
Katechetů bylo k rozhodnému datu celosvětově 3.264.768, což je o 107.200 více než v předcho-

zím roce.
Počet bohoslovců
Bohoslovců k 31. prosinci 2014 celosvětově ubylo za předchozí rok o 1.312 na 116.939. Jejich

počet stoupá pouze v Africe (636), v Evropě klesl o 629.
Vzdělávací a výchovné instituce
Katolická církev spravuje na celém světě 73.580 mateřských škol, které navštěvuje 7.043.634

dětí; dále 96.283 základních škol 1. stupně pro 33.516.860 žáků; 46.339 základních škol 2. stupně a
středních škol pro 19.760.924 žáků. Katolické vyšší školy navštěvuje 2.477.636 studentů, univerzity
pak 2.719.643 studentů.

Zdravotní a charitativní střediska
Katolická církev spravuje na celém světě 5.158 nemocnic (nejvíce v Americe a Africe), 16.523

ostatních zdravotních středisek, 612 leprosárií, 15.679 domů pro staré, nemocné a handicapované lidi
(nejvíce v Evropě – 8.304), 9.492 sirotčinců, 14.576 manželských poraden (nejvíce v Evropě 5.670),
3,782 sociálně-vzdělávacích středisek a 37.601 dalších institucí.

Poznámka redakce
Jako nadpis k tomuto příspěvku jsme použili slova jedné známé písničky a nechceme tímto

zlehčovat tuto statistiku. Říká se, že statistika je přesný součet nepřesných čísel, a proto každé
takovéto statistiky jsou zatíženy určitou chybou, ale nic nemění na tom, jak z těchto čísel vyplývá, že
Evropa se od víry vzdaluje a není schopna udržet křesťanské tradice. Výsledek vidíme denně z
jednání politiků, státníků a představitelů moci napříč celou Evropou.
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Zpráva z jednoty Orla

Extrémní Roštejnské stráně

Již po čtvrté se sešli běžci všech věkových kategorií z
Moravy i z Čech v Telči, aby se zde účastnili orelských
závodů Roštejnské stráně. Příjemné je, že se o jednoho
podařilo překonat 100 účastníků z nichž 59 bylo z řad dětí a

mládeže. Pomohl k tomu nejen poslední hezký slunný den, ale také 2 nové disciplíny, které byly do
závodů zařazené. Lidový běh, který je zaměřen speciálně na netrénované běžce, a překážkový běh,
který naopak vydatně prověřil nejen vytrvalost, ale i obratnost účastníků. Na 3,8 km dlouhé trati
čekalo na závodníky ve dvou okruzích celkem 22 překážek. Nebylo moc času, kde si oddychnout. Na
start se postavilo 8 statečných z toho 1 žena. Překážkový běh vznikl díky spolupráci s SDH Telč.
Tabulka úspěšných běžců z Telče a okolí:

Prokop Kovář 2. místo v kategorii Benjamínci
Alžběta Tůmová 3. místo v kategorii Benjamínci
Markéta Houdková 6. místo v kategorii Benjamínci
Ota Kovář 7. místo v kategorii Benjamínci
Lucie Houdková 8. místo v kategorii Benjamínci
Lucie Trojanová 2. místo v kategorii Atletická školka dívky
Magdalena Jarolímková 4.  místo v kategorii Atletická školka dívky
Patrik Jarolímek 3. místo v kategorii Atletická školka chlapci
Vilém Tůma 5. místo v kategorii Přípravka chlapci
Dominik Švec 10. místo v kategorii Přípravka chlapci
Štěpánka Langhammerová 6. místo v kategorii Nejmladší žákyně
Metoděj Tůma 1. místo v kategorii Nejmladší žáci
Václav Vítů 4. místo v kategorii Nejmladší žáci
Prokop Kadlec 3. místo v kategorii Mladší žáci

Anežka  Langhammerová 1.  místo v kategorii Ženy A
Jiří Houdek 4. místo v kategorii Muži A
Jiří Langhammer 4. místo v kategorii Muži B
Václav Husták 3.  místo v kategorii Muži D
Martin Tupý 3. místo v Extrémním běhu
David Kovář 4. místo v Extrémním běhu
Jiří Kovář 6. místo v Extrémním běhu
Prokop Kadlec 7. místo v Extrémním běhu

Podrobné výsledky a fotky z akce si můžete prohlédnout na www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane.

V pátek 23. září. jsme v orlovně uspořádali "děkovné" grilování pro pomocníky při brigádách a
hlavně při bourání okenních otvorů. Během večera se nás sešlo i s dětmi vice jak 70. Mnozí uviděli
poprvé výsledek své práce a nová okna se jim líbila. Pohodový  večer zpříjemnila zpěvem Anežka T.
a zakončili jsme jej společnou modlitbou.

Nedělní odpoledne 23. října patřilo divadelní pohádce Jak čert vyletěl z kůže, v podání ochot-
níků z Luk nad Jihlavou. V sále kde se netopí (ještě není zprovozněno) se bavilo a ani moc nemrzlo
asi 120 spokojených diváků.

 Všem kdo pomáhali na těchto akcích patří velký dík.        
 J. Kadlec

Pěvecký sbor Santini ve spolupráci s městem Telč Vás srdečně    
        zve na 

1. adventní koncert - Adventus Domini  

dne 27. 11. 2016  v 17.00 v  kostele Jména Ježíš

Mimo jiné zazní 
Te Deum od Marc-Antoine Charpentier

Účinkuje: smíšený pěvecký sbor Santini 
Ad hoc quartet z Třebíče a hosté

Sbormistr: Anežka Tichá
Dirigent: Anežka Tichá a Karel Tomek

 
dále připravujeme:

Vánoční koncert Telč 24. 12. 2016 ve 14.00 v Domově pro seniory – zazní vánoční písně a
koledy. Účinkuje: smíšený pěvecký sbor Santini.

Vánoční koncert 1. 1. 2017 v 15.00 v kostele Jména Ježíš mimo vánočních písní a koled zazní
Pastorální mše A dur Jana Evangelisty Kypty. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Santini a
hosté, sbormistr: Anežka Tichá, dirigent: Karel Tomek.

Možnost zakoupení nového CD - Santini v Akci, které bylo natočeno letos v létě i starších CD
 – Santini v říši divů a vánočního CD – Gaudete.

Sbor Santini hledá nové zpěváky. Případní zájemci se hlaste u Anežky Tiché mob.:
723765825, Jany Křížkové  mob.: 776278508 nebo kteréhokoli člena sboru.

S přáním všeho dobrého Jana Křížková

Z  farní knihovny

Oběť případu Babice – Jan Bula 1920 – 1952 – František Kolouch
Zhasl nedokouřenou cigaretu a pohledem se ještě rozloučil se svými

obrázky. Jeden z dozorců si od něj převzal napsané dopisy. Pak byl odveden do
dvorku v rohu zadní budovy věznice… Soudce mu přečetl rozsudek státního
soudu, rozhodnutí Nejvyššího soudu a přípis prokuratury o zamítnutí milosti. P.

Jan Bula ho nevnímal. Byl vyrovnaný a připravený zemřít… (ukázka)
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V červenci 1951 zazněly ve škole v Babicích výstřely. Zemřeli tři funkcionáři MNV. Třebaže
již druhý den byli pachatelé dopadeni, využil komunistický režim událost jako záminku pro likvidaci
dalších “nepohodlných” osob. Rozpoutal tak jednu z největších represivních akcí v dějinách Česko-
slovenska. 
V kontextu atmosféry padesátých let nám autor představuje životní příběh mladého kněze Jana Buly,
jednoho z nevinně popravených v kauze Babice.

Žít s moudrostí  včel – Karel Sládek
Mnoho moudrých principů pro život se lze naučit pozorováním života včel, jejich píle a starost

o společné dobro nám lidem nastavují zrcadlo. Není divu, že včelky inspirovaly řadu básníků, umělců
i teologů. Kniha teologa a vášnivého včelaře Karla Sládka chce přivést čtenáře k novému úžasu nad
přírodou a v ní skrytou moudrostí. Čtenář se dozví řadu věcných zajímavostí, ale autor vždy směřuje
trochu dál a výš – rád by nám pomohl, abychom se znovu naučili dívat se srdcem, žít s kontemplativ-
ním pohledem na svět, který naší generaci tolik schází.

Deníček – 2.vydání – Boží milosrdenství v mé duši - Svatá s. M Faustyna Kowalská
Kniha je celoživotním svědectvím nedávno kanonizované polské sestry Faustyny Kowalské.

Ćetba pro rok milosrdenství.

Pozvánka  - Oběť případu Babice. Jan Bula.

V sobotu 12. listopadu 2016 v 16.00 hodin se ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Rokytnici
nad Rokytnou uskuteční beseda s Mgr. Františkem Kolouchem, Ph.D., autorem knihy “Oběť případu
Babice. Jan Bula (1920-1952)”. Při této příležitosti bude možné zakoupit si tuto knihu i některé další
publikace. Jste Všichni srdečně zváni.

Biskup Cikrle ukončí Svatý rok milosrdenství v brněnské diecézi

Svatý otec František v bule Misericordiae vultus stanovil, že
Svatý rok milosrdenství skončí 20. listopadu 2016, v den slavnosti
Ježíše Krista Krále, uzavřením Svaté brány v bazilice sv. Petra ve
Vatikánu. Předcházející neděli 13. listopadu 2016 (33. neděle v
mezidobí) bude ukončen Svatý rok milosrdenství v místních církvích.

V neděli 13. listopadu 2016 v 10.30 hodin tedy ukončí brněnský
diecézní biskup Vojtěch Cikrle Svatý rok milosrdenství v katedrále
sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově. Při této mši přítomní poděkují
Bohu za všechna obdarování, která v uplynulých měsících mohli
přijmout – jako jednotlivci i jako společenství. Tato mše bude
poslední možností projít Svatou branou a je poutí pro všechny, kteří
hledají útěchu.

V tento den budou uzavřeny i další čtyři brány milosrdenství v
brněnské diecézi – v Kostelním Vydří, ve Znojmě, v Žarošicích a ve
Žďáru nad Sázavou.

Z matriky

       V měsíci řijnu přijali svátost křtu:

David František Marek
Gabriela Tomšů
Alžběta Bramborová
David Jiří Zejda
Benjamin Karel Misák
Lukáš František Matoušek
Vojtěch Nosek
Ema Marie Aldorfová

______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 20. 11. 2016
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč -  www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz
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Pouť na ukončení Svatého roku milosrdenství

Na sobotu 12. listopadu 2016 plánujeme pouť pro naše děti ke svaté bráně Jubilea Božího
milosrdenství. Zveme samozřejmě i poutníky všeho věku. Naším cílem bude nejbližší poutní
místo s jubilejní branou - Kostelní Vydří.

Bližší informace budou v ohláškách
Všechny Vás zve

                              Zdeněk Drštka


