
Pije ti někdo krev? Nenič si život nenávistí

V Kafarnau žil jeden setník, který měl služebníka, na němž mu velmi záleželo. Ten služebník
však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou,
aby přišel a služebníka mu uzdravil. Ježíš s nimi tedy šel… (srov. Lk 7,1-5)

 
V Ježíšově době bylo židovské území okupováno nepřá-

telskou mocností – Římem. A jeden z představitelů této
nenáviděné mocnosti žil v malém městečku Kafarnaum, kde
jako setník velel stovce mužů. Byl to cizinec a nebyl židov-
ským věřícím. Tohoto konkrétního setníka měli sice místní
v oblibě, ale obecně se Židé nad nevěřícími pohany vnitřně
povyšovali a stranili se jich. U Ježíše tomu tak ale nebylo.
Neměl problém k pohanskému setníkovi zajít. Během celého
svého působení se totiž ucházel o všechny. Překračoval
hranice politické, kulturní, společenské i náboženské – aby
mohl vycházet vstříc úplně všem.

A protože se Bůh uchází úplně o každého, uchází se i o
mě!  Stejně tak ale i o mého sprostého souseda, o mého
arogantního a sebestředného nadřízeného, o despotického
zapšklého politika, o vysmátého oligarchu... Prostě nejen o
ty, které mám rád, ale i o každého kdo mi “pije krev”. Všem
jednotlivě Bůh usiluje sdělit svou náklonnost, lásku a …
nejhlubší uzdravení.

Pro nás má tato skutečnost vlastně osvobozující účinek.
Můžeme totiž žít v jistotě, že Bůh usiluje o uzdravení a proměnu každého člověka. V první řadě mě
samého, dále pak ale i o uzdravení každého v mém okolí a na celém světě. To nás sice nezbavuje
nutnosti bojovat za spravedlnost, ale osvobozuje nás to od jakési nevyhnutelné nákazy vnitřní
nenávisti (závisti a pomstychtivostí) vůči těm, kdo druhým škodí. Nenávist totiž rozežírá člověka
zevnitř a dělá z něho ukřivděnou, nepokojnou a zapšklou bytost, která vidí okolní svět jenom
šedivými brýlemi zášti.

S Bohem můžeme ale i spolupracovat. V první řadě můžeme například žehnat těm, kterým
bychom spontánně nadávali. Přejeme jim tak, aby osobně zakusili Boží dobrotu, lásku a uzdravení.

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Stojí totiž v Písmu: Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.
Ale spíše naopak: Když tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst, když má žízeň, dej mu napít. Nedopusť,
aby tě zlo přemohlo, ale přemáhej zlo dobrem. (srov. Řím 12, 17.19-21)

převzato www vira.cz

Bohoslužby v měsíci červnu 2016

Pá     3. 6. 2016   8:00 Matka Boží
17:00 sv. Jakub

So     4. 6. 2016 18:00 Matka Boží
Ne     5. 6. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So   11. 6. 2016 18:00 Matka Boží
Ne   12. 6. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So    18. 6. 2016 18:00 Matka Boží
Ne    19. 6. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží 

Pá     24. 6. 2016   8:00 Matka Boží
17:00 sv. Jakub

So    25. 6. 2016 18:00 Matka Boží
Ne    26. 6. 2016   7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží
14:00 sv. Jakub - primice  Jiří Janalík

Noc kostelů 2016

Jak jste se mohli dozvědět
v minulém čísle farního věstníku, bude
se v pátek 10. června 2016 konat již
tradiční Noc kostelů v Telči. I v letoš-
ním roce se můžete těšit na bohatý a
zajímavý program. Novinkou bude
otevření hřbitova a kostela u Sv. Anny.
Zde se můžete dozvědět od pana
Zadražila zajímavé informace
v přednášce “Kde také najdeme hroby
Telčanů”, zajít na komentovanou
prohlídku a zároveň si prohlédnout
netradičním způsobem hřbitov a dozvě-
dět se něco o známých lidech, kteří
jsou zde pochování. Dále Vás jistě

potěší např.: přednáška P. Aloise Perničky nebo Mgr. Jiřího Janalíka o mnohdy nelehké cestě za
kněžstvím a fungování semináře. Na srdci také zajisté potěší výstava obrazů “Izrael”, hudební
koncert žáků ZUŠ, varhanní koncerty, koncert Scholy Telč a sboru Santini. Na věži u Sv. Jakuba
můžete shlédnout město Telč trochu jinak, poté sejít do krypty a na faře si dát dobrou kávu a dozvě-
dět se něco málo o historii kněží na faře. Pro děti jsou připraveny dětské dílničky a zábavný program
na hřbitově u Sv. Anny a na věži Sv. Ducha.

Farní věstník  
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Velice zajímavé přednášky jsou i v kostele u Sv. Ducha např.: “Telč filmovou kamerou Doc.
MUDr. Svobody nebo Vzpomínka na ThDr. Jiřího Melmuka a mnoho dalších. V ulici Myslibořská
můžete nově navštívit modlitebnu bratří adventistů sedmého dne.

Toto a ještě mnoho dalšího Vás čeká na letošní Noci kostelů 
Jako v každém roce připravujeme občerstvení v křížové chodbě. Pokud bude mít někdo z Vás

chuť a náladu, můžete přinést něco dobrého k snědku (buchtu, chlebíček, jednohubku aj.) v pátek 10.
června na faru do farní knihovny. Předem děkujeme.

Pražská Noc kostelů nabídne bláznivý projekt
Existují kostely pod vodou, které zatopily přehrady, ale i kostely, které stojí vysoko v horách.

Můžeme navštívit kostely zaniklé, a promýšlet ty, které jsou dosud pouze na papíře. Na Vltavě kotví
plovoucí kostel, ale dosud zde nebyl “pojízdný kostel”, samozřejmě nepočítáme-li přesunutý kostel
v Mostě. Během letošní Noci kostelů bude 10. června v Praze po trase tramvaje číslo 22 jezdit
“pojízdný kostel”.

 Smyslem Noci kostelů, která je jakýmsi happeningem víry, je představit jednoduchým způso-
bem, co je to křesťanství. Že to nejsou restituce, ba ani dogmata či zákazy, že to není nějaká temná
síť svazující život těch, kteří křesťanství “propadli”, že to není ani poslední pomoc pro ty naprosto
neúspěšné. Noc kostelů chce ukázat, že ke křesťanství patří radost, důvěra, otevřenost, veselí, ale i
radostné bláznovství.

 S heslem “Dojedeme dál než v Mostě” (mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie jel také po
kolejích, ale urazil pouze 841 metrů, navíc jel velice pomalu a člověk by se v něm nikam nesvezl)
nabídne Noc kostelů v Praze tramvaj s duchovním programem. Návštěvníci či lépe řečeno cestující
v něm naleznou mnohé z toho, co se běžně vyskytuje v kostelech nepojízdných: kněze, kříž, věčné
světlo, ale také například varhany, i když to budou varhany poněkud menší, tj. portativ. Celá tramva-
jová jízda bude k dispozici on-line na youtube.

 Jelikož si organizátoři jsou vědomi toho, že to celé bude jedna veliká improvizace, oslovili jako
hosty, s nimiž povede rozhovor Veronika Sedláčková z Českého rozhlasu, lidi, kteří tento bláznivý
nápad ustojí. Podle Dopravním podnikem rozepsaného jízdního řádu tedy budou s cestujícími hovořit
osobnosti, jako jsou spisovatelka Alena Ježková, biskup Václav Malý, kunsthistorik prof. Jan Royt,
kardinál Dominik Duka OP či benediktinka z komunity Venio sestra Francesca anebo kazatel Daniel
Fajfr.

 Pojízdný kostel bude fungovat mezi zastávkami Malovanka a Čechovo náměstí od 18.00 do
22.00 hodin. Součástí programu bude hudba, zpěv, ale i modlitby a osobní rozhovory s hosty. Pro ty,
kterým pojízdný kostel ujede, se jenom v pražské arcidiecézi otevře přes 300 kostelů nepojízdných.
To bezpochyby není žádný hendikep. I v nich bude připraven velmi bohatý a zajímavý program.
Slevy nebudou, vše bude zdarma. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

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

Florbalisté si dali sraz v Telči
Sportovní hala Sokola patřila v sobotu 30. dubna

florbalu. Orel Telč zde připravil druhý ročník florbalového
turnaje Orelcup. Výzvu přijalo hned 6 týmů. Krom domácích Orlů ještě Jemnice, Moravské Budějo-
vice, Okříšky, Velká Bíteš, Znojmo a tým děvčat z Měřína, který by si zasloužil první cenu za nejlep-
šího tvůrce atmosféry na turnaji. Ve vzájemných zápasech nejlépe bodoval TJ Znojmo, který si bez
ztráty jediného bodu došel až pro zasloužený putovní pohár. Druhé místo vybojoval SK Jemobu z
Jemnice a stříbrnou příčku obsadil těsně PSKC Okříšky před Velkou Bíteší.  Orel dokázal porazit
pouze tým z Měřína a remizovat s Velkou Bíteší, což ho deklasovalo na předposlední místo. Velký
dík za úspěch turnaje patří místním rozhodčím. Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na
www.oreltelc.cz/orelcup.

O dva týdny později v sobotu 14. května vyrazil tým telčských florbalistů ve složení Denisa
Herbrichová, Jan Herbrych, Filip Jackwerth, Vojta Kadlec, Jakub Truhlář, Adam Starý, Mirek
Smetana a Tomáš Pospíšil na turnaj ve Velké Bíteši. Po vítězství nad třemi týmy děvčat z Měřína a
prohrách 1:2 s Okříšky a 1:3 s domácí Velkou Bíteší obsadil Orel bronzovou příčku.

Velká cena v atletice

V sobotu 18. 6. 2016 se uskuteční od 8.30 hodin v atletickém areálu u gymnázia první ročník
“Velké ceny v atletice” pro děti a mládež do 15 let. Soutěžit se bude v šesti kategoriích, krom
nejmladších dětí budou zvlášť kluci a zvlášť děvčata. Utkají se v atletickém víceboji, kde každá disci-
plína 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 vylosu-
jeme jednoho sportovce, který dostane tablet. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pošlete své
děti sportovat!!! Podrobnosti na www.oreltelc.cz/atletika.

Neplatí se žádné startovné ani vstupné, po celou dobu bude otevřen bufet. Přijďte se v sobotu
18. 6. podívat na velké souboje malých sportovců. Bude to skvělá atletika!
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Máme nového pomocného biskupa

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské
diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního
chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla,
jmenoval Svatý otec František novým brněnským
pomocným biskupem dosavadního faráře u
katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula
(*1965).

Životopis pomocného brněnského biskupa
Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr.

Pavel Konzbul se narodil 17. října. 1965 v
Brně - Juliánově, kde dodnes žije jeho maminka
Marie. Po maturitě na gymnáziu v Brně v Křenové
ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické
fakultě VUT Brno - obor elektrotechnologie, které
absolvoval v roce 1989.

Po vykonání roční základní vojenské služby
nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd
České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro
tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů.
Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru
teorie elektromagnetického pole.

V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let zástupcem národní
provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společ-
nosti pro církevní právo.

V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního
biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u
Brna, Starovičkách a excrurrendo administrátorem ve Starovicích. V roce 2005 byl ustanoven spiri-
tuálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv.
Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze.

Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Křesťanská
výchova. Spolupracuje také s brněnským nakladatelstvím Cesta, které dosud vydalo osm jeho publi-
kací, převážně homiletického a pedagogického charakteru (Naslouchání, Jak mluvit s dospívajícími o
víře?, ap).

Pavel Konzbul aktivně spolupracuje také s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, je exerci-
tátorem v Duchovním centru svatého Františka z Pauly ve Vranově u Brna a pravidelně přispívá na
blog Lidových novin.

V říjnu 2015 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován III. sídelním kanovníkem
Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským
biskupem a titulárním biskupem litomyšlským.

Na otázku, jak své biskupské heslo “VIA, VERITAS, VITA” vybíral, Pavel Konzbul říká:
Již během první probdělé noci, po té, co jsem vyslovil souhlas se jmenováním pomocným bisku-

pem, mi bylo jasné, že heslo bude z Evangelia apoštola Jana.. To jsem ještě netušil, že tento apoštol
je, alespoň při tvorbě hesla, oblíbencem řady našich biskupů. Mne v tomto evangeliu nejvíce inspiro-
vala Ježíšova odpověď sv. Tomášovi, který chce následovat svého mistra, ale neví, kam jde. Ta

odpověď je jednoduchá a prostá: “Já jsem cesta, pravda a
život.” (J 14, 6) Právě tato tři slova, poukazující na násle-
dování Vykupitele - CESTA, PRAVDA, ŽIVOT (VIA,
VERITAS, VITA), vnímám jako program své osobní služby
v církvi.

Popis biskupského znaku: 
Stříbrný štít, z červeného návrší v patě štítu vyrůstá
červený heroltský kříž s povýšeným břevnem. Na kříži je
položen vztyčený meč se stříbrnou čepelí a zlatým jilcem,
provázený na břevně kříže zlatými majuskulními písmeny
“alfa” a “omega”. Za štítem latinský kříž. Deviza: VIA
VERITAS VITA. Vše převýšeno biskupským kloboukem.

Symbolika znaku: 
Meč je symbolem sv. Pavla, biskupova osobního patrona,
písmena “alfa a omega symbolizují citát ze Zjevení sv.
Jana 21,6 (“Já jsem Alfa i Omega, počátek a konec.”).

Barvy vycházejí ze znaku města Brna, biskupova rodiště a působiště. Deviza: Via, veritas, vita (cesta,
pravda, život) jsou zvolena podle Evangelia sv. Jana 14,6 (“Já jsem ta cesta, pravda i život”).

Autorem návrhu i kresby znaku je heraldický kreslíř Jan Oulík (*1962), absolvent oboru
archivnictví a pomocné vědy historické na FFUK v Praze. Ve spolupráci s PhDr. Pavlem R. Pokor-
ným (1947–2014) vypracoval kresby znaků pro některé naše církevní představitele (kardinál Miloslav
Vlk, biskupové Vojtěch Cikrle a František Lobkowicz), instituce (Královská kanonie premonstrátů na
Strahově) a obce. Pracuje v Praze jako tiskový mluvčí Charity ČR, žije v Odolena Vodě.

Na svátek sv. Jana Nepomuckého, 16. května 2016, zemřel ve věku 90 let kardinál
Giovanni Coppa, dlouholetý apoštolský nuncius v ČSFR a v České republice. Informovala o tom

italská média. 
Giovanni Coppa byl nunciem v ČSFR

v letech 1990 až 1993 a také prvním nunciem
v nové České republice (1993 – 2001). V roce
2007 byl jmenován kardinálem.

Pohřební obřady kardinála Giovanniho
Coppy se konaly ve středu 18. května 2016 u
oltáře katedry ve Vatikánské bazilice. Liturgii
sloužil děkan kardinálského sboru, kardinál
Angelo Sodano, spolu s dalšími kardinály, arcibi-
skupy a biskupy. V závěru eucharistické slavnosti
Svatý otec František předsedal obřadům Ultima
Commendatio a Valedictio (tedy poslední svěření a
rozloučení).

“Kardinála Coppu jsme znali jako laskavého
a přívětivého příznivce naší země,” uvedl dnes
kardinál Dominik Duka OP. “Právě on pomáhal
ustavit biskupskou konferenci v bývalém Českoslo-
vensku, po jeho rozdělení působil zároveň v obou
zemích (1993-1994 i na Slovensku). V živé paměti
máme jeho snahu naučit se česky a také česky
kázat na různých poutních místech naší vlasti,
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které s oblibou navštěvoval. Do nedávné doby psával své dopisy do naší země česky. Přestože byl
vysokým vatikánským úředníkem a diplomatem, jeho lidský přístup, návštěvy sportovních zápasů,
poutě, ale i osobní kontakty z něj učinily osobnost velmi známou a oblíbenou.” 

“Rádi vzpomínáme a modlíme se. Ať odpočívá v pokoji,” dodal kardinál Duka.
Giovanni Coppa se narodil v Albě, v severoitalské provincii Cuneo, 9. listopadu 1925. V

době druhé světové války studoval filosofii a teologii v místním semináři a roku 1949 byl v rodné
diecézi vysvěcen na kněze. Doktorátu dosáhl na Katedře filosofie a latinské literatury Katolické
univerzity Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Miláně, současně také studoval němčinu na římském
Goethe Institutu.

V roce 1953 byl povolán na vatikánské Apoštolské kancléřství, o pět let později byl zařazen
na zdejší Státní sekretariát. Pro svou dobrou znalost latiny působil jako expert na 2. vatikánském
koncilu, kde se věnoval překladům a redakci dokumentů.

Z podnětu kardinála Giovanniho Battisty Montiniho (pozdější papež Pavel VI.) se roku 1963
pustil do studia a překladu díla velkého milánského arcibiskupa a jednoho z nejvýznamnějších latin-
ských církevních otců, sv. Ambrože, a v následujících více než 30 letech postupně vydával komento-
vané výbory a překlady jeho díla i kritické studie.

V roce 1979 byl jmenován titulárním arcibiskupem sertským a v lednu následujícího roku přijal
ve vatikánské bazilice sv. Petra biskupské svěcení z rukou papeže Jana Pavla II. O deset let později,
30. června 1990, se ujal náročného díla obnovy jako apoštolský nuncius v České a Slovenské federa-
tivní republice, po rozpadu společného státu působil od 1. ledna 1993 v České a současně i Slovenské
republice a od 1. března 1994 výhradně v České republice. Funkci apoštolského nuncia v ČR vykoná-
val do 19. května 2001.

Na podzim roku 2007 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem s titulárním kostelem sv.
Lina v Římě, k jehož oficiálnímu převzetí došlo 27. ledna 2008.

Dne 30. dubna 2010 se konala v Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí České
republiky slavnost udílení cen Gratias Agit, při níž byl spolu s patnácti osobnostmi z celého světa,
které významně přispěly k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, vyznamenán i kardinál
Coppa. 

Kard. Coppa je pokorným knězem i biskupem horoucího srdce, lásky ke Kristu a k církvi,
rovněž k zemi a národu, k němuž byl vyslán. Je to muž hlubokého pokoje a smíření. Při návštěvě
České republiky v červenci 2008 označil svá léta strávená v Praze ve funkci apoštolského nuncia za
“nejkrásnějších jedenáct let života”.

Z farní knihovny

Dary Ducha Svatého – Papež František
“Duch sám je “Boží dar” par excellence, dar od Boha, a tomu, kdo jej

přijímá, uděluje rozmanité duchovní dary. Církev jich vypočítává sedm, což symbolicky vyjadřuje
plnost, úplnost. Jsou to moudrost, rozum, rada, síla, vědění, zbožnost a bázeň Boží.”
Předkládáme texty sedmi podnětných katechezí papeže Františka, které zazněly postupně při generál-
ních audiencích roku 2014 v Římě. Jeho podání může být k užitku nejen novým biřmovancům, ale
všem, kdo chtějí hlouběji poznat Ducha Svatého a otevřít se jeho životodárnému působení.

Tomáš Holub – promluvy na CD
U příležitosti biskupského svěcení P. Tomáše Holuba vydává KNA nahrávku několika jeho

zdařilých přednášek z duchovních obnov a krátký projev z plzeňské katedrály, který pronesl v den
svého představení diecézi.

Z matriky

V měsíci květnu přijali svátost křtu:
         David Martin Nováček
         Mariana Jana Fráterová
          Pavel Petrů
          Alexander Hromádka
          Silvie Anna Lišková
          Antonín Vavřík

V měsíci květnu nás předešli na věčnost:
           MUDr. Anežka Kunková
           Jaroslav Dvořáček
           František Ťápal
           Ing. František Cáha

______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 19. 6. 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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Na věčné sliby bratra Maria Jakuba- Jana Plundera  17.6.2016 v Novém Dvoře je ještě
několik volných míst v autobuse, přihlásit se můžete v neděli po ranní a deváté mši svaté
nebo na tel. 736 739 026 nebo emailem marenkatr@seznam.cz, odjíždí se z Telče v 4 hodiny
ráno, jízdné 400,- Kč.

Na kněžské svěcení v Brně dne 25.6.2016 našeho farníka Ing. Jiřího Janalíka je objed-
naný autobus. Ještě jsou volná místa a je možno se přihlásit v neděli po ranní a deváté mši
svaté ve farní knihovně nebo na telefonním čísle 736 739 026, případně emailem
marenkatr@seznam.cz, Odjezd do Brna je v 6 hodin, cena 210,- Kč.


