
Plná milosti

Před námi se pomalu otvírá měsíc květen zvláštním
způsobem zasvěcený Panně Marii. Často si připomínáme,
že je ženou plnou milosti. Když se zahledíme do jejího
životního příběhu, zjistíme, že být člověkem plným boží
milosti není žádná procházka růžovým sadem. Ani její
syn Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk, nám nesliboval
jednoduchou cestu. 

Být učedníkem Ježíšovým a následovat Mariino
povolání být plný milosti není jednoduché. Přesto však je
to cesta radostná. I když musíme překonávat mnohé
překážky a bojovat s vlastní slabostí, můžeme si být stále
jisti vrcholnou mírou Boží přízně. On nám dává sílu
nejen konat mnoho dobrého, ale také překonávat všechna
protivenství. Učme se následovat Marii v její bezvý-
hradné odevzdanosti Bohu. To jistě neznamená jen rezig-
novaně očekávat, co se stane. Vždyť i Maria, jak ji
poznáváme skrze slova evangelií, umí jednat aktivně a
odvážně. Například když na svatbě v Káně vyzývá

služebníky, aby vykonali všechno, co jim Ježíš řekne. Tak jako my ani ona všemu nerozuměla.
Mnohé Boží jednání pouze uchovávala ve svém srdci jako vzácný poklad, který není zatím schopna
docenit. 

Učme se od Marie bezvýhradné odevzdanosti Bohu, abychom milost, kterou i nás Bůh zahrnul,
dokázali přijmout a žít.

Požehnané májové dny vám přeje
o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci květnu 2016

Ne     1. 5. 2016   7:30 sv. Jakub 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So     7. 5. 2016 18:00 Matka Boží
Ne     8. 5. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So   14. 5. 2016 18:00 sv. Jan Nepomucký
Ne   15. 5. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jan Nepomucký
10:30 sv. Jan Nepomucký

So    21. 5. 2016 18:00 Matka Boží
Ne    22. 5. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží 

So    28. 5. 2016 18:00 Matka Boží
Ne    22. 5. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Noc kostelů 2016

Přijměte pozvání na již
tradiční Noc kostelů, která se letos
bude konat 10. června 2016. Již
tradičně se s námi na akci podílejí
bratři z Českobratrské církve
evangelické se svým kostelem sv.
Ducha a Sbor církve adventistů
sedmého dne se svou modlitebnou.
Můžete se těšit na zajímavé
přednášky, koncerty, výstavy,
dětské dílničky, prohlídky, divadla
nebo dobrou kávu. V letošním roce
bude otevřen i hřbitov a kostel u
Sv. Anny a tak nás celou Nocí
kostelů bude provázet otázka “Jak
vypadá život po životě”?

S organizací této akce je
spojeno mnoho práce. Budeme rádi, pokud se najdou dobrovolníci, kteří se rádi zapojí do organizace
např.: pomoc s přípravou kostelů, květinovou výzdobou, občerstvením, nápady atd. Pokud budete mít
zájem, volejte na tel.: 721 483 024

Na program a více informací se můžete těšit v dalším čísle farního věstníku.
Zdeňka Tichá a Silvie Frydrýšková

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před dvanácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005
proběhla první Noc kostelů – “Lange Nacht der Kirchen”. V roce 2009 překročila Noc kostelů
hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010
se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku a o rok později
také v Estonsku.

 V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů,
ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřej-
nosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných
během večera a noci.

Farní věstník  

KVĚTEN 2016      
                          

                                        Vydává Římskokatolická farnost Telč
         ročník  XXIV, číslo 5
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Milá Misijní klubka, vážení děkanátní zástupci pro misie,

Dovolte, abych vás v krátkosti seznámila s novinkami na našem misijním poli působnosti. 
Jak víte, a někteří přímo z vlastních zkušeností, ve dnech 15. – 17. proběhlo na Erlebachově

boudě nad Špindlerovým Mlýnem Horské klubání, na které se každoročně sjíždějí Misijní klubka
z celé České republiky. Je to vždy dobrá příležitost k obohacujícím setkání, hrám, tvoření, přísunu
zajímavých informací, ale i společné modlitbě, slavení mše svaté aj. Letos přijely děti z Brna,
Chocně, Proseče, Prosetína, Děčína, Semil, Klokot, Trutnova, Nivnice, Horoměřic, Jablonného nad
Orlicí, Rousínova, Letohradu, Slatiny nad Zdobnicí, Nymburka a Sudoměřic.

Následně se v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově Mlýně
konalo zasedání Národní rady PMD. Mimo jiného se zde řešila také pomoc chudým a trpícím v misij-
ních zemích. V letošním roce míří naše pomoc celkem do 13 zemí světa: Keni, Zambie, Ugandy,
Nigérie, Egypta, Sýrie, Pákistánu, Bangladéše, na Filipíny, Srí Lanku, Papuu-Nová Guineu, Jamajku
a Guyanu. Jednotlivé projekty jsou přehledně zmapovány a popsány na mapě pomoci na webu
http://www.cirkev.cz/cs/kde-ve-svete-pomaha-ceska-cirkev. Do těchto projektů se můžete zapojit i
vy.

Na setkání byly prezentovány nové misijní materiály: Křížová cesta pro malé misionáře od
Tomáše Velzela (ke stažení na webu missio.cz a je k dispozici i v tištěné podobě), hudební CD
Filipínské chvály s písněmi řeholních sester z domu Misionářek služebnic Nejsvětější svátosti v
Manile. 

Všechny příznivce PMD letos čekají dvě velké akce. 
14. celostátní Misijní pouť a Den dětí 14. května 2016 v Jablonném v Podještědí 

V poutní bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy se můžete registrovat již od 9 hodin. Následovat
bude bohatý program pro děti i dospělé:

10:00 Slavnostní mše svatá, po ní až do 14:50 možnost adorace
11:00 – 14:00 Misijní hry pro děti
11:00 – 12:00 Misijní prezentace
12:00 – 13:00 Oběd z vlastních zásob
13:00 – 14:00 Přednáška na téma Filipíny
14:00 – 14:45 Program PMDD z litoměřické diecéze
15:00 – 15:30 Misijní růženec
15:30 – Povídání ze života Misijních klubek a požehnání misionářům

Nechybět bude tradiční Misijní jarmark, výstavy, nabídka materiálů PMD.
Výtěžek akce podpoří projekty PMD pro chudé děti na Filipínách.

http://www.missio.cz/udalosti/14-celostatni-misijni-pout-a-misijni-den-deti/

 6. celostátní Misijní kongres dětí 1. 10. 2016 v Nymburku. Na tento Kongres se děti mohou
dlouhodobě připravovat. Témata k přípravě mohou posloužit i jako náplň misijního programu
schůzek Klubek či jiných dětských společenství ve farnostech. 

http://www.missio.cz/aktuality/priprava-na-6-celostatni-misijni-kongres-deti-v-nymburce-3

Velmi dobré zkušenosti jsou ze zapojení PMD ve farnostech při Noci kostelů. Nabízím propa-
gační materiály letos rozšířené o Misijní pexesa pro dětské účastníky Noci kostelů, Misijní výstavy,
filmy a DVD z misií. 

Občas se někteří ptáte na významné dny PMD. Zde jsou letošní výročí: 
14. 4. 1926 – ustanovení Misijní neděle - letos je to 90 let (lze připomenout v  říjnu)
23. 10. 1916 – bl. Paolo Manna zakládá Misijní unii pro osoby v církvi – 100 let 
Říjen 1956 – Misijní unie dostává oficiální papežský status – 60 let od založení
4. 11. 2001 – prohlášení P. Paola Manny za blahoslaveného – 15 let

1816 – Paulin Jaricot zakládá první skupinky, předchůdce PMD šíření víry – 200 let  
1826 – založení živého růžence – 190 let od vzniku

Milí přátelé, děkuji každému z vás za všechno, co pro misie děláte, a těším se s Vámi na viděnou
při jakékoli příležitosti.

Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi
Kontakt: jana.zehnalova@gmail.com, 777 968411

V sobotu 4. 6. 2016 od 9:00 do 14:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka šatstva apod. pro Diakonii Broumov v prostorách bývalého
Školním statku v Telči, vstup zadní bránou z ulice Batelovská!

Darované věci prosíme ukládejte do papírových krabic nebo pytlů
pro snažší manipulaci při skladování a dopravě. 

Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552

Zpráva z jednoty Orla

Orel Telč ovládl turnaje v Měříně a Dolní Cerekvi

V sobotu 9. 4. florbalisté z Orla přijali výzvu na turnaj starších žáků do Měřína. Utkalo se zde
celkem 5 týmů, hrálo se formou každý s každým. Telč po vítězstvích 2:1 nad Zhoří, 3:1 nad Bíteší,
6:0 a 2:0 nad oběma domácími týmy jednoznačně ovládla celý Měřínský turnaj a zaslouženě si
odváží zlatou medaili. Největší zásluhu na úspěchu měli Tomáš Pospíšil a Adam Starý, kteří svorně
vstřelili po čtyřech brankách, a Libor Nosek, který za celý turnaj inkasoval pouhé 2 branky a byl
vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje. Na druhém místě se umístil tým domácích a na třetím místě
Zhoř.

O dva týdny později se stejná sestava vydala na turnaj do Dolní Cerekve. A bylo to jako přes
kopírák. Po vítězství 10:1 nad Brtnicí, 3:1 nad Polnou a 10:1 nad Třeští si přivezli do Telče další
zlato. Adama Starého tentokrát doplnil mezi nejlepšími střelci Mirek Smetana. Trofej o nejlepšího
gólmana si opět vychytal Libor Nosek.
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Madona z Veveří.

Ve farním věstníku v květnu 2013 jsme přine-
sli článek o Diecézním muzeu Brno a zdejší
expozici Vita Christi. Od poloviny března  2016  je
tato výstava obohacena o vzácnou  deskovou malbu
Madona z Veveří – unikátní gotickou národní
kulturní památku zapůjčenou do Brna farností
Veverská Bitýška, která ji získala po vleklém
soudním sporu v rámci církevních restitucí
s Národní galerií Praha. 

Do regionu pro který byla vytvořena a kde se
šest století nacházela se vrací po téměř osmdesáti
letech. Pochází z pražské dílny Mistra vyšebrod-
ského oltáře vytvořené pravděpodobně v letech
1340 – 1350. Na Moravu ji přivezl Karel IV nebo
jeho bratr Jan Jindřich  a původně byla umístěna
v kapli Matky Boží, která se nachází poblíž hradu
Veveří.

Malba však byla desítky let součástí expozice
Národní galerie Praha než se dostala zpět. Nyní ji

můžeme spatřit v brněnském diecézním muzeu v bezpečností vitríně klimatizované s vlhkostí
vzduchu 55 % a stálou teplotou 18° Celsia.

Stojí za zhlédnutí a těší se  značnému zájmu návštěvníků. Vstupné kvůli tomuto exponátu
muzeum nezdražilo a zůstává na stejné výši jako doposud – 60 Kč plná cena a 40 Kč snížená.

Stinnou stránkou ohledně obrazu Madony z Veveří jsou však další spory. Národní galerie Praha
proti verdiktu jeho vydání farnosti Veveří podala dovolání k Nejvyššímu soudu. Rozhodnutí dosud
nepadlo.

Ing. Jiří Ptáček

Paulínky vydávají dětskou knihu o skutcích milosrdenství

Sestry paulínky vydaly ve svém
nakladatelství novinku na téma skutky
milosrdenství, tentokrát pro děti. Knihu s
podtitulem: "Jak na ně" připravili katecheti
ze skupiny il sicomoro. 

Tato kniha vznikla u příležitosti
Svatého roku milosrdenství. Byla autory
koncipovaná jako katechetický materiál.
Klade si za cíl pomoct dětem praktickým
způsobem objevovat krásu skutků
milosrdenství. Jednotlivé kapitoly jsou
věnované nejprve skutkům tělesného a
poté duchovního milosrdenství, vždy s
krátkými poznatky a odkazy na biblické
texty. 

Každá kapitola je zakončena zápisní-
kem, kde si děti mohou číst různé praktické rady, texty inspirativních modliteb nebo psát své postře-
hy. Dětem to umožňuje vidět nové konkrétní možnosti, jak lépe následovat Ježíše v lásce k bližnímu.
Tato kniha dává dětem možnost pochopit lépe, že Ježíš sám je cestou Božího milosrdenství, že je
tváří nebo ikonou milujícího Boha Otce a že oni mohou podobně jako Ježíš konkrétním způsobem
vydávat svědectví o milosrdné Boží lásce.

Vřele doporučuji tuto inspirativní publikaci jak dětem, tak také rodičům a katechetům, kteří
mohou být nápomocní dětem v tom, jak užitečně propojit tuto vznešenou teorii s každodenní křesťan-

skou praxí.

 Panna Maria nás stále vyzývá

Panna Maria nás stále vyzývá, abychom přijali poselství. Často říká, jak
jsme ochotní narychlo přijmout poselství a pak zchladnout, přestat podle nich
žít. Jako když se unaví. Jí by, říká, bylo milejší, kdybychom se měnili pomalu
ve svém srdci, v nitru. Když my říkáme, že jsme ochotní se měnit a přijmout
ten dar, Bůh najde způsob, abychom v tom vytrvali. Pak není problém.
Podstatné je, abychom se sami rozhodli.

Panna Maria řekla: “Budeme se modlit růženec”, ale řekla, je důležité
uvažovat nad každým slovem, které vyslovuješ. Není důležité teď vzít růženec
do ruky, pomodlit se tři růžence a být prázdnější než před tím, z  toho není nic.
Pomodlit se jedno Zdrávas Maria, a ať Ti to zůstane v srdci. To má větší
hodnotu než tři růžence, které jsi se pomodlil bez uvažování.
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¨….Ale Panna Maria stále v poselstvích opakovala “Modlete se za mír”. “Modlitbou a půstem
se mohou zastavit války”.atd. někdy jsme i slyšeli o nějakých válkách v Iránu a Iráku, ale my jsme
sotva věděli, kde to je, až do té doby, kdy jednoho dne došlo k  té naší válce. Panna Maria řekla, že
celých deset roků byla mezi námi a dávala nám poselství, abychom jí pomohli zabránit této naší
válce, ale my jsme neodpověděli na její výzvu.   – je to úryvek z knihy Medžugorje čas milosti –
rozhovory s vizionářkou Vickou

I teď nás Panna Maria prosí, aby jsme se každý den v 18:30 spojovali v modlitbě 3x
Zdrávas Maria a modlili se za odvrácení světové války. Nebuďme hluší na volání Panny Marie,
dává nám v těchto slovech ještě naději, že to jde odvrátit. Otevřeme své srdce této modlitbě a buďme
činní.

Z farní knihovny

Krize očima víry – Jerzy Zielinsky
V knize najdeme čtrnáct přednášek, vrhajících na krizi světlo z

hlediska víry. Publikace byla zamýšlena jako sedmidenní exercicie, které si
lze udělat také soukromě a uvažovat při nich o důležitých otázkách: Co je to
krize? Proč přichází? Existuje v ní naděje? Jak krizi prožívat? Jak objevit
její hodnotu?
Naše přirozenost se většinou zdráhá přijmout to, co s sebou krize přináší.
Bojíme se utrpení, nejistoty a bezradnosti, jež krizi často provázejí. Je to

však skutečně jediná pravda o krizi? Víra nám krizi ukazuje jako cennou zkušenost na cestě k
duchovní zralosti, která před námi otevírá dosud neznámé obzory.  
Jerzy Zieliński OCD je vikář krakovské provincie bosých karmelitánů, známý exercitátor a také autor
mnoha knih o křesťanské spiritualitě, převážně z perspektivy spirituality Karmelu. Karmelitánské
nakladatelství vydalo jeho knihy Duchovní boj (2011), 365 dní s mystiky Karmelu (2011) a Pod
ochranou škapulíře (2014).

Meditace o Panně Marii – Joachim Meisner
Kniha inspirovaná autorovými promluvami je rozdělena do tří oddílů: Mariánské svátky a formy

mariánské pobožnosti, Mariánská poutní místa a Obrazy Marie. Hlavní myšlenkou, která všechny
meditace spojuje, je hledání zdravého naplnění mariánské úcty a jejího významu pro duchovní život
jednotlivců i celé církve.

Promluvy – CD, MP3 – Tomáš Holub
U příležitosti biskupského svěcení P. Tomáše Holuba vydává Karmelitánské nakladatelství

nahrávku několika jeho zdařilých přednášek z duchovních obnov a krátký projev z plzeňské katedrá-
ly, který pronesl v den svého představení diecézi.

Dne 25. června se uskuteční v brněnské katedrále kněžské svěcení našeho farníka Ing.
Jiřího Janalíka. Na kněžské svěcení bude z Telče vypraven autobus. Bližší informace ohledně
přihlašování, odjezdu a ceně budou oznámeny co nejdříve v nedělních ohláškách.

Papež František: Štěstí není aplikace, kterou lze stáhnout do mobilu

“Nespokojujte se průměrností, živořením a pohodlným sezením na místě; nedůvěřujte těm, kteří
vás odvádějí od opravdového bohatství, kterým jste vy, když vám říkají, že život je krásný jenom
tehdy, když máte spoustu věcí; nedůvěřujte těm, kteří vám chtějí namluvit, že něco znamenáte, když se
tváříte jako silní, jako filmoví hrdinové nebo když nosíte šaty podle poslední módy.” 

Těmito slovy se papež František obrátil k mladým lidem. Desetitisíce dospívajících se v tyto
dny v Římě účastní zvláštního programu v rámci Svatého roku milosrdenství.

Štěstí není mobilní aplikace
“Vaše štěstí je nedocenitelné a není na trhu; není to aplikace, kterou si stáhnete do mobilu. Ani

její nejnovější verze vám nemůže pomoci stát se svobodnými a velkými v lásce. Svoboda je něco
jiného,” pokračoval papež.

Svoboda podle něj spočívá v umění říci jasné ano a jasné ne: “Svobodný je ten, kdo umí říci ano
a umí říci ne. Svoboda není možnost dělat si vždycky to, co se mi zlíbí. To uzavírá, vzdaluje a brání
být otevřenými a upřímnými přáteli. Není pravda, že když se mám dobře, všechno jde dobře. Ne, to
není pravda. Svoboda je totiž dar umět si zvolit dobro. To je svoboda. Svobodný je ten, kdo volí
dobro, kdo hledá to, co se líbí Bohu, i když je to namáhavé.”

Bez Ježíše je život jako telefon bez signálu
Již v sobotu večer se mladí lidé shromáždili na římském Olympijském stadionu. Papež se k nim

obrátil v krátkém videu, při němž držel v ruce iPhone 6.
“Chlapci a děvčata, někdy se mi stane, že mám telefonovat s přáteli, ale nejde to, protože

dotyčný je mimo dosah. Určitě to znáte také, když váš mobil někde nemá signál. Dobře si pamatujte,
že pokud ve svém životě nemáte Ježíše, jako byste byli mimo signál. Nedá se mluvit, člověk se uzavírá
do sebe. Vždycky buďme v dosahu,” řekl papež.

Životním stylem křesťanů jsou podle Františka skutky milosrdenství: “Jak víte, skutky milosr-
denství jsou jednoduchá gesta, která patří ke každodennímu životu a umožňují rozpoznat v druhých
lidech – i mladých – Ježíšovu tvář! Také mladí jako vy mají hlad, žízeň; jsou to uprchlíci, cizinci či
nemocní a žádají naši pomoc, naše přátelství.”

(zdroj: ČTK, Vatican Insider, Radio Vaticana)

Z matriky

V měsíci dubnu přijali svátost křtu:
          Jana Mácová
          Julie Simková
          Daniel Josef Adámek
           Petra Mikešová
           Karolína Marková

V měsíci dubnu nás předešli na věčnost:
           Ing. Jaroslav Samek

_______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 22. 5. 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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