
Velikonoční víra

Květnou nedělí, která letos připadá na 13.
dubna, vstoupíme do svatého týdne. Na Zelený
čtvrtek si budeme při večerní mši svaté připomínat
poslední večeři při níž Pán Ježíš ustanovil Eucharis-
tii. Dopoledne v tento den obnoví kněží naší diecéze
v katedrále své kněžské sliby. Znovu si budou moci
uvědomit že v den svého svěcení přijali zvláštní
poslání v moci Kristově pod vedením svého biskupa
proměňovat tento svět modlitbou, slavením svátostí
a vůbec veškerou službou ve farnostech do kterých
je biskup ustanovil.

O Velkém pátku si opět připomeneme velikost
Boží lásky k nám. Nezapomínejme že hrůza
bolestné Kristovy smrti na kříži nemá nikdy zastínit
vděčnost za lásku, kterou nám Ježíš skrze kříž proje-
vil. Nikdy nezapomeňme, že kříž není cílem, ale
cestou k novému životu. Životu, který zazářil v
Kristově zmrtvýchvstání. Životu, ve kterém máme
Krista následovat v jeho lásce na cestě k životu
věčnému. Až budeme o velikonoční vigilii zapalovat
svou svíci a obnovovat křestní vyznání, připomeňme
si že sice jdeme tímto životem ve stínu kříže, naším
cílem je však společenství s živým Kristem. Kříž

Kristův, i nejrozmanitější kříže našeho života, jsou důsledkem hříchu. Nový život, ke kterému jsme
neustále zváni, je plodem lásky Boží v plnosti zjevené nám lidem v Ježíši Kristu.

I když jsme voláni abychom každý den brali na sebe svůj kříž, pamatujme, že cílem není kříž
ale společenství s Kristem. Pamatujme, že nejsme lidmi velkého pátku, ale jitra vzkříšení.

Požehnané prožití každého dne, vzácného svou jedinečností a neopakovatelností, všem přeje a
modlitbě vyprošuje

o. Josef Maincl

Bohoslužby v dubnu 2014

So 5. 4. 2014 18:00 Jména Ježíš
Ne 6. 4. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So 12. 4. 2014 18:00 Jména Ježíš
Ne 13. 4. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

Čt 17. 4. 2014 18:00 sv. Jakub
Pá 18. 4. 2014 18:00 sv. Jakub 
So 19. 4. 2014 22:00 sv. Jakub
Ne 20. 4. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

Po 21. 4. 2014    7:30 sv. Jakub 
  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 26. 4. 2014 18:00 sv. Vojtěch
Ne 27. 4. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Vojtěch 
10:30 sv. Vojtěch 

Farní pouť

Farní úřad připravuje  tradiční květnovou pouť, pravděpodobně do Rajhradu, Bohutic, Lechovic
a Dyje. Pouť se připravuje na  10. května, přihlašovat se mohou zájemci v neděli po Velikonocích.
Přesné datum, možnost přihlášení a program poutě bude oznámeno včas v ohláškách. 

Vezmi a čti

Květná neděle – cyklus A 
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 21,1-11 
1Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k

Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed 2a řekl jim: “Jděte
do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s
ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 3A kdyby vám někdo něco
namítal, řekněte: ‚Pán je potřebuje a hned je pošle nazpátek.‘“ 4To se
stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: 5‚Řekněte siónské
dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku,

mláděti soumara.‘ 6Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. 7Přivedli oslici a oslátko, prostřeli
na oslátko své pláště a on se na pláště posadil. 8Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu,
jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. 9Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly:
“Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ 10Jakmile
vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: “Kdo je to?“ 11Ze zástupu jim
odpovídali: “To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.“(Mt 1,1-11) 
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Ježíš vjíždí do svého města Jeruzaléma. To není minulost, to je přítomnost. Prostřednictvím své
církve vjíždí na dnešní Květnou neděli do všech měst a obcí světa. Typickým směrem pohybu církve
není odcházet, nýbrž vcházet. Jděte do celého světa, říká Pán, nikoli však: Odejděte z celého světa
ven. 

Kristus, který vjíždí do Jeruzaléma, nám ukazuje, že církev má plnit své poslání – totiž hlásat
Boží království – ve všech společenských uspořádáních a systémech; že má mít své stanoviště ve
všech metropolích a všech vesnicích, aby mohla být obhájkyní Boha před člověkem a obhájkyní
člověka před Bohem. Nést všeobecné poselství do každého dílčího prostoru, to je poslání, jež nám
ukazuje dnešní Květná neděle. 

Po Hosana následuje Ukřižuj ho. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali – Tak zní negativní
bilance Janova evangelia, které ale hned pozitivně dodává: Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se
Božími dětmi. Hebrejské děti s palmovými ratolestmi v rukou, poskakující v ulicích Jeruzaléma okolo
Spasitele světa, jsou našimi duchovními předky. Víra nám dává moc stát se Božími dětmi, a to nejen
v kostele, ale i na ulici, nejen v neděli, ale i ve všední den. Nikoli jen ve Svatém týdnu, nýbrž ve
všech týdnech během roku. Přijetí Pána ve víře nás zplnomocňuje k vyznání Krista: Požehaný, který
přichází ve jménu Páně! 

Při našem vyznání Krista a oslavě Boha nejsme odkázáni na chválu ze strany veřejnosti. Plnou
moc jsme k tomu dostali tím, že jsme přijali Krista. Všem, kdo ho přijali, dal moc, stát se Božími
dětmi. Autentické vyznání Krista a oslava Boha se nedají nějak zorganizovat, nýbrž jsou plodem
duchovního zplnomocnění. 

Pánu se dostane přijetí v tom městě, kde se dodržují jeho přikázání. Jestliže mě milujete, budete
zachovávat má přikázání (Jan 14,15). Dodržování jeho přikázání je prostorem, v němž Kristus cítí, že
je přijímán a brán vážně, a je také prostorem, v němž člověk podřizuje svůj osobní a veřejný život
Kristovým požadavkům. Kde člověk dostává dar bázně Boží, tam z něj padají pouta strachu před
lidmi. Ztrácí obavy ze ztroskotání svého života a z toho, jak jej bude – tiše či hlasitě – hodnotit
veřejné mínění. 

Spolu s Kristem jsme dnes znovu vjeli do jeho města, do tohoto města. Proto si činíme nárok na
toto město jako na místo našeho vyznání Krista – soukromého i veřejného – a podřizujeme se tím
nárokům Pána: Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. Tento den zahrnuje výzvu k
obnově tváře našeho života a profilu tohoto města. Květná neděle je tedy stále vysoce aktuální. 

Joachim Meisner – Ze smrti do života 
Na Jafské ulici 
Zastrč svůj meč tam, kam patří. Každý, kdo sahá po meči, mečem zahyne. (Mt 26,52) 
Míjíme autobusovou zastávku na Jafské ulici v Jeruzalémě naproti Nové bráně Starého města.

Před několika lety – jak říká průvodce – tu palestinský sebevražedný atentátník odpálil v autobusu
nálož a při explozi zemřelo na dvacet lidí. Město má více takových míst. Nejsou ale vůbec označena
a smrt nevinných obětí se tu nijak nepřipomíná. Přesto jsou tato tragická místa v paměti obyvatel
Svatého města dobře uchována. Památníčky a pamětní desky připomínající jednotlivé útoky
palestinských teroristů by byly vnímány nepřítelem jako pocta teroristickým sebevrahům, které
Palestinci a jejich rodiny považují za mučedníky. Jaké jsou perspektivy východisek z této temnoty
násilí a krutosti? 

Hovořím se Samirem Chalílem Samirem, jezuitou arabského původu a skvělým odborníkem na
křesťansko-muslimský dialog. Samir říká, že palestinský terorismus čerpá zásadně ze dvou zdrojů:
jedním je palestinsko-židovský konflikt, druhým a mnohem závažnějším je vážná krize islámu
samého. Všichni autoři píšící na toto téma zdůrazňují, že radikální větev islámu není s to integrovat
současnost, kterou Západ učinil obecnou hodnotou lidstva: osobní svobodu, důstojnost lidského
jedince, rovnost muže a ženy, demokratický způsob vládnutí, oddělení náboženství od politiky.
Odpovědí na tuto bezradnost je – podle jezuitova názoru – pokus vést se Západem totální válku. 

Samir Chalíl Samir dále zdůrazňuje, že je zapotřebí jasně odlišovat islám jakožto náboženství
od islamismu, což je radikální křídlo islámu. Islamismus se snaží vnutit celému světu muslimský

světonázor a eliminovat všechno, co jím není, bez ohledu na různorodost kultur a náboženského
vyznání jednotlivých národů. Západ se ve vztahu k islámu musí dožadovat spravedlivého partnerství
a rovného přístupu ke všem národům. Nelze používat dvojího metru: jednoho pro muslimy a jiného
pro křesťany, židy, hinduisty a vyznavače všech ostatních náboženství. Ve jménu politické
korektnosti a špatně chápaného “svatého míru“ Západ nesmí upustit od požadavku respektování
lidské důstojnosti a úcty k člověku, jež byla vypracována pod vlivem evangelia, jak říká Samir.
Pochlebování některých západních intelektuálů islamismu (je třeba odlišovat islamismus od islámu )
je projevem slabosti a strachu. Připomíná pochlebování stalinskému režimu ve třicátých letech
minulého století. Západní civilizace prožívá vlastní krizi, která se projevuje především v
náboženském a mravním relativismu. Pokud si Západ se svými křesťanskými kořeny hlouběji
neuvědomí vlastní identitu, hrozí mu dlouhé období barbarství. Věřím v možnost bratrství mezi
křesťany a muslimy, vyznává arabský jezuita, a proto bojuji proti islamismu, ale vyhledávám dialog s
islámem. 

Józef Augustin – Jeruzalémské meditace

Zpráva z jednoty Orla

Jaro sice ještě nebylo, ale Orli a příznivci Orlovny se sešli hned první březnovou sobotu, aby
začali pořádným jarním úklidem. Vyklízela se totiž stodola, aby se zde uvolnilo místo pro bikery,
kteří momentálně využívají přísálí. Krom nepořádku se zde našla spousta dřeva, které společně s
dřevem pod pana Kamaryta ihned odvážní muži začali řezat na zasloužilé krajsce na topení.
Nemůžeme samozřejmě opomenout novou bránu, která začala vznikat vedle autobusové zastávky. V
brzké době, až půjdete kolem Orlovny, již budou místo provizorní dřevěné desky nová pěkná vrata.
Nezbývá, než poděkovat všem 15 brigádníkům, kteří přišli, a také Křížkům, kteří hladové pomocníky
nasytili.

Tímto se uvolnilo přísálí, které, jak jsme na začátku roku slíbili, chceme zvelebit a otevřít nejen
pro Orly či naší farnost, ale i pro všechny lidi dobré vůle. Zveme všechny, aby se tohoto přerodu také
účastnili. Máte-li čas v sobotu 5. 4. od 9 hodin přijďte do Orlovny. Vezmeme zednické náčiní a
budeme škrabat omítky, omítat, štukovat a bílit. Sháníme ty co jsou raději při zemi i ty co stoupají do
výšin, aby nabílili strop. Jako vždy bude pitný režim i oběd zajištěn. Na jaře vše ožívá, pojďme oživit
Orlovnu, ať také máme kde žít.

Další příležitost zavítat do Orlovny jsme měli v neděli 16. března, kdy zde pan Petrlík poutavě
přiblížil osobní zážitky z pouti do španělského poutního místa Santiago de Compostela. Na 40
návštěvníků přednášku ocenilo potleskem. Již teď můžeme slíbit, že pan Petrlík zavítá do telčské
Orlovny znovu a to v neděli 27. dubna od 16 hodin a bude promítat fotky doplněné poutavým
vyprávěním z Francie, kde dlouhodobě bydlel. Na přednášku jste všichni srdečně zváni.

Zdař Bůh
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Diecézní setkání mládeže

Již 24. Diecézní setkání mládeže brněnské diecéze s
biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně v sobotu 12. dubna 2014 od 8.30 do 16.00
hodin.

Tradičního setkání mládeže s biskupem Vojtěchem
Cikrlem, které v brněnské diecézi probíhá vždy v sobotu před
Květnou nedělí, se v posledních několika letech zúčastňují
více než dva tisíce mladých lidí. Letošní setkání se ponese v
duchu biblického verše z Matoušova evangelia: “Blahoslavení
chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské" (srov. Mt
5, 3)
Diecézní centrum mládeže připravilo do katedrály sv. Petra a
Pavla pestrý program, v němž krátce po zahájení povzbudí

přítomné biskup Vojtěch Cikrle tématickou katechezí. Poté bude následovat program ve skupinkách.
Podrobnosti k dopoledním skupinkám budou aktualizovány na http://www.brno.signaly.cz. 
Setkání zakončí pontifikální bohoslužba cca ve 14.45 hodin.

Další informace o akci: Diecézní centrum mládeže, Petrov 5, 602 00 Brno, tel.: 533 033 259.

Týden modliteb za mládež

Ve všech diecézích České republiky bude probíhat od 6. do
13. dubna 2014  Týden modliteb za mládež. 

Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu brožuru,
kterou si mohou zájemci stáhnout na
www.biskupstvi.cz/storage/akt/9368.pdf  a je rovněž dostupná
všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem
Android.  Přímluvy jsou připraveny dle starších brožur Týdne
modliteb za mládež a podle přímluv P. Aloise Perničky.

Úvodní slovo 
Drazí přátelé, 
v postním období vyhlížíme horizonty naděje – řečeno slovy

papeže Františka – které nám tento čas s velkou naléhavostí připo-
míná. Nejsme zde pro čas, ale pro věčnost! 

Nesmíme však také zapomínat na velké okamžiky, které nám
Bůh dopřál prožít. Mám na mysli loňské světové setkání mládeže s papežem Františkem v Brazílii v
Rio de Janiero. To byla obrovská milost a dar nejen pro ony téměř čtyři milióny mladých ze 178 zemí
světa, kteří byli přítomni, ale byl to závažný a nepřehlédnutelný okamžik v dějinách spásy celého
Božího lidu. 

Všichni mladí lidé, kteří tam připutovali, měli možnost setkat se s živým Kristem. Papež
František řekl v závěru: “Přišli jste sem jako učedníci a odcházíte jako misionáři.“ 

Protože je před námi v postní době týden modliteb za mládež v naší vlasti, myslím, že toto by
mohla být základní myšlenka. Prosit ve společné modlitbě Pána za každého mladého člověka v naší
zemi, aby se setkal s Kristem, přijal osobně pozvání do jeho “evangelizační školy“ a takto proměněn
se každý člověk stal opravdovým misionářem – to je člověkem – který bude kolem sebe šířit kulturu
života, který bude rozsévat naději a mnohým pomáhat objevit smysl vlastního života a poslání být
zde pro druhé. 

Chci vás poprosit, abychom s tímto úmyslem prožili nejen týden modliteb za mládež, ale
abychom na toto mysleli při každé iniciativě, kterou budeme konat ve prospěch mladých lidí v naší
milované vlasti. 

K tomu Vám rád žehnám 
+ biskup Pavel Posád, 
delegát ČBK pro mládež 

Hnutí focolare pořádá ve dnech 1. až 4. května 2014 setkání nazvané zakladatelkou spirituality
Hnutí fokolare, Chiarou Lubichovou - MARIAPOLI. 

Motto těchto dní je Vzájemná láska.
Tento typ duchovní obnovy se koná většinou každým rokem v různých místech republiky. 

Jak uvádějí organizátoři, setkání tohoto typu je určitým způsobem dovolenou pro duši, je
místem pro zamyšlení, mši svatou, modlitbu, dialog, přednášky na různá témata, ale také odpočinek a
výlety. Toto celorepublikové setkání je určené pro každého - rodiny s dětmi, mládež, dospělé všech
generací, kněze...

V letošním roce se MARIAPOLI uskuteční v areálu Střední odborné školy v Třešti v termínu
1. – 4. května 2014, to je od čtvrtka do neděle.

Bližší informace: na webové stránky www.focolare.cz nebo na tel.: 602 218 350.
Možnost přihlášení je od 12. března 2014 a končí 15. dubnem 2014 nebo naplněním kapacity. . 

Občanské sdružení Srdíčkáři ve spolupráci s Římskokatolickým
úřadem Telč, ZUŠ Telč  a Dětským pěveckým sborem TELČísla vás
srdečně zve nabenefiční koncert  

“DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM”

záštitu nad tímto koncertem převzala místostarostka Telče, paní
Hana Müllerová

účinkující:
Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava    

Dětský pěvecký sbor TELČísla
žákyně z pěvecké třídy ZUŠ Telč

varhaníci ZUŠ Telč

neděle 27. dubna 2014, 17.00 hod, kostel Matky Boží na Starém Městě v Telči

vstupné dobrovolné - výtěžek z koncertu bude připsán sdružení Srdíčkáři
Občanské sdružení pomáhá rodinám dětí se srdeční vadou, aktivně podporuje dětské kardiologi-

cké ambulance po celé ČR a Dětské kardiocentrum FN Motol v Praze. 
www.srdickari.cz
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Telčský pěvecký sbor Santini pro své posluchače připravil již druhý
koncert “Santini v akci“ v Lannerově domě v Telči, který se uskuteční v
pátek 25. dubna 2014 v 19 hod., při kterém zazní nejen skladby světové
a české sborové literatury, ale i oidové písně a spirituály. Účinkuje
pěvecký sbor Santini. O přestávce vás zveme malé pohoštění

Vstupné dobrovolné.
 

Santini hledá nové zpěváky postižené muzikou.
Zájemci se mohou hlásit u Jany Křížkové 776 278 508, email: jkmakler@seznam.cz
Anežky Tiché 723 766 825, email: anezka.ticha@santini-telc.cz, nebo kteréhokoli člena sboru

Santini
Těšíme se na Vás KK

Z farní knihovny

Longinovo konopí  - Louis de Wohl
Překladatelka Zorka Freiová o knize napsala: Mám ráda knížky, které

čtenáře chytnou a nepustí. A právě takový je podle mě román Louise de Wohla
Longinovo kopí (v originále jen Kopí). 

Jeho hlavním hrdinou je mladý římský setník, který probodl bok ukřižova-
nému Ježíši. Děj nás zavede nejprve do Říma, později do Judska. Máme

možnost sledovat proměnu ctižádostivého mladíka v odhodlaného muže, hnaného touhou po pomstě
a současně žíznícího po lásce. Děj má spád, postavy jsou vykresleny plasticky a věrohodně, jazyk je

účelný a moderní. Kniha, která vychází na samém začátku postní doby, může čtenářům, a to nejen
věřícím, přiblížit události Velikonoc nevšedním způsobem. 

Jak potěšit zpovědníka – Aleš Opatrný
Svátost smíření je krásná část kněžské služby. Člověk při ní zažije nejedno úžasné Boží působe-

ní. Hodně se také při této službě naučí o Bohu i o lidech. Někdy jsou kajícníci takřka fascinováni
svými hříchy a jejich vyznáváním, a nikoli živým Bohem. Dospělí lidé někdy přijímají tuto svátost
jako v dětství; v dospělosti už s tím nic dalšího neudělali. Někteří křesťané ke zpovědi ani nepřijdou,
protože ji vnímají jako něco odpuzujícího, nepřístupného a nepochopitelného. 

Autor se nám v těchto úvahách snaží co nejvíce přiblížit velikost Božího působení. Hříchy není
radno zlehčovat. Uvědomme si však, že hříchy mají všichni lidé, zatímco odpouštějícího Boha znají v
plnosti jen křesťané. A toto poznání je nesmírným darem, které je třeba dopřát každému v co nejvyšší
míře. 

Aleš Opatrný nezpochybňuje, jak je tato svátost potřebná či dokonce povinná. Chce ale hlavně
ukázat, jak je skvělá. Díky jejímu slavení ve víře může odpouštějící a uzdravující Trojjediný Bůh
stále více zářit v našich životech a my mu můžeme stále více důvěřovat.

Velikonoční zamyšlení nakonec

Zlaté časy, kdy člověk měl na vybranou - sloužit buď Bohu, nebo mamonu! My máme dnes
mnohem bohatší nabídku. Nemusíme totiž sloužit jen bohatství, které charakterizují peníze. Můžeme
mít řadu jiných “pánů“ a závislostí, kterým nakonec sloužíme: 

Může nám poroučet a zotročovat si nás touha po vlivu, po nadřazeném postavení, 
po vyrovnání se těm, kdo jsou vedle nás úspěšní nebo mocní, 
touha po zážitcích, 
touha po neomezené svobodě, která nebere na nikoho a na nic ohled, 
touha po jistotě v nejistém světě, kterou bychom si nějak sami zabezpečili, 
touha po neustálém mládí, 
a tak dále... 

A právě proto, že jeden člověk může mít těch pánů tolik, snadno propadne dojmu, že vlastně
nemá žádného, že je nezávislý. Což je zdání, ne skutečnost. Proto je třeba si připustit zcela vážně
otázku: Je mým pánem Bůh? Mám odvahu a chuť mu skutečně sloužit? Zní to až staromódně. Ale
uvažme,

který z možných pánů nám určitě odpustí, když se proti němu proviníme? 
Který z pánů nás bude vytrvale a trvale milovat? 
A který z pánů nás neopustí ve stárnutí, nemoci a smrti a chce nás mít navždy šťastné u
sebe, ve své lásce?

Bůh je opravdu bezkonkurenční vítěz v “soutěži pánů“ –  nebo ne? 
Stojí proto za to vsadit na tuto nejvyšší kartu a nebýt v područí všech těch možných i

nemožných "pánů",  kteří se nás snaží ovlivňovat, zotročovat a činit závislými
      převzato www.vira.cz
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