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Farní pouť
Měsíc v objetí Svaté rodiny
Měsíc květen, do kterého právě vstupujeme, je
zarámován dvěma svátky členů Svaté rodiny. První
květnový den je zasvěcen sv. Josefu dělníku. Znovu
máme příležitost si uvědomit, že práce, kterou člověk
koná, je nejen zdrojem obživy, ale a to především
účastí na tvůrčím díle Božím. Každý z nás má
příležitost znovu a znovu se každodenně zapojovat do tvůrčího díla Božího. Zvláštní hodnotu má pak
práce společně konaná členy rodiny. Umožňuje nám často nové, hlubší vzájemné poznání a prožívání
osobního společenství, které bývá nejednou mnohem cennější než vlastní výsledek společného
snažení.
Poslední den pak slavíme svátek Navštívení Panny Marie. Opět krásný a inspirativní příklad pro
náš život. Maria má problém s kterým si jen těžko dokáže poradit. Jak vysvětlí Josefovi, že počala z
Ducha svatého. Co mu řekne, aby ji nevydal k ukamenování jako cizoložnici. Maria však důvěřuje,
důvěřuje svému manželovi a především důvěřuje Bohu. On přece řekl ústy svého anděla "Neboj se
Maria". Nezůstává však lhostejná ke svému okolí. Její příbuzná Alžběta jistě potřebuje pomoc. A tak
se Maria vydala do hor za svojí příbuznou, aby jí pomohla s jejím problémem. A Bůh se postaral o
Alžbětu, které Maria pomohla připravit se na zrození syna v jejím pokročilém věku. Ale také i o Marii,
když jejímu muži Josefovi sděluje, že mu svěřuje do péče svého Syna.
Kéž bychom i mi věřili, že se o nás Bůh postará a nebrali na lehkou váhu starosti svých bližních a
dokázali jim nabídnout pomocnou ruku.
Pevnou důvěru ve starostlivou péči Boží, radostné vědomí skutečné hodnoty každé lidské práce a
všímavost k potřebám bližních přeje všem svým farníkům
o. Josef Maincl
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Na sobotu 6. května připravujeme farní pouť na místa – Lutršték, Bukovany u Kyjova- nový
kostel, Blatnice pod svatým Antonínkem a Rajhrad. Odjezd je stanoven v 7 hodin ráno od
kruhového objezdu – bývalé kovárny na St.Městě, dále zastávka autobusů ulice Hradecká, u bývalé
restaurace Pod kaštany a u Tesca, plánovaný návrat ve 20 hodin. Cena za cestu a vstupy 350Kč, pokud
obsadíme plně autobus, zatím máme asi 8 míst volných. Pokud byste ještě někdo váhal s přihlášením,
prosím učiňte tak v neděli po ranní a deváté mši svaté v knihovně nebo na tel. 736739026 – p.
Trojanová.

…. Aleluja!
Když v těchto dnech někomu stisknu ruku
s přáním požehnaných Velikonoc, je mi tu a tam
odpovědí shovívavý úsměv a pár slov ve smyslu, že
už je sice po nich, ale no tak dobře, když jsme se
mezitím neviděli…
Kdeže by bylo po Velikonocích! Velikonoce neskončily, Velikonoce začaly. Velikonoční radost
stále trvá a prožíváme ji dlouhých padesát dní. Těchto sedm týdnů, sedmkrát sedm dní od neděle
Zmrtvýchvstání do neděle Seslání Svatého Ducha, bychom měli slavit jako „jednu velkou neděli“.
Tímto obdobím nás provází radostné volání Aleluja. A není to jen obyčejný popěvek, jen
melodická, libozvučná vycpávka. Slovo Aleluja má velkou výpovědní hodnotu a hluboké souvislosti.
Tento hebrejský výraz, který znamená „chvalme Hospodina“, nacházíme velmi často ve
starozákonních žalmech a našel si cestu i do zákona Nového – zpívají jej nesčetné zástupy před Božím
trůnem, oslavující Boží vítězství (Zj 19). A jeden z liturgických zpěvů východní křesťanské tradice
hodnotí volání Aleluja velmi vysoko:
„Žádný zpěv nedokáže vystihnout tvé bezpočetné milosti. I kdybychom ti, Pane, nabídli tolik
písní, co je zrnek písku, nikdy nedosáhneme těch darů, které jsi dal tomu, kdo zpívá Aleluja!“
Kéž nám tento výraz, tento radostný vítězný výkřik, tato hebrejská oslava po celou velikonoční
dobu připomíná, co je jádrem, základem, středem, osou, nosným bodem všeho, co si myslíme o
křesťanství. Všeho, co děláme, čím žijeme, všeho, co přijímáme za vlastní. Jeden den Velikonoc,
jediná velikonoční neděle je příliš krátkým časovým úsekem na to, aby mohla pojmout veškerou
radost z Kristova zmrtvýchvstání!
Každé Velikonoce, každý den velikonoční doby znovu a znovu slyším a prožívám jednu konkrétní
událost světových dějin: Kristus vstal z mrtvých. A znovu a znovu si mohu uvědomit, že Kristovo
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zmrtvýchvstání je pro mě příslib a výzva k mému vlastnímu zmrtvýchvstání. Znovu a znovu si mohu s
Janem Zahradníčkem říci:
Já, Kriste, vstal z vápenné zkroušenosti podzemní
a s radostí svou radosti tvé vstříc jdu na zápraží.
o. Zdeněk Drštka

dětí rodičům, ale o to, že teprve ve vztahové pestrosti a šíři se rodina stává místem, kde si generace
pomáhají a vzájemně se obohacují, kde je život každého člena považován za dar až do jeho
přirozeného konce.
Vidíme, v jakém rozporu s tím, co bylo řečeno, jsou situace, kdy děti strádají v nestabilních
vztazích, nebo dokonce když se nesmí dítě narodit a nemohoucí se stává zdánlivě přebytečným.
Chceme zdůraznit, že je potřebné pomáhat všem, kteří se do podobných situací dostávají. Současně ale
nelze souhlasit s tím, aby byla nestabilita soužití považována či prohlašována za normu. Církev chce
připomenout, že se společnost dostává na scestí, pokud se vydává tímto směrem.

Rodina je naším bohatstvím
Ve Špindlerově Mlýně 26. 4. 2017
Rodina je naším bohatstvím, a proto je rodina i středem zájmu
pastorační péče církve. Chceme přispět k posílení povědomí o
identitě rodiny jako jedné ze základních hodnot naší společnosti
zakotvených v Bibli. Vnímáme to, že se rozhodnutí založit rodinu
dostalo do sféry pouhého osobního rozhodnutí, přestože rodina byla
vždy považována za nejvýznamnější stabilizační faktor společnosti a
jedním z důležitých měřítek společenského úspěchu jednotlivce.
Málokdy se pozastavíme nad tím, když je zpochybňována rozdílnost
mezi mužem a ženou, nevěnujeme pozornost sporadickému ocenění
všech, kteří budují rodinu, nedostatečně motivujeme mladé lidi k rozhodnutí uzavřít trvalý celoživotní
vztah, jako bezdětní nejsme dostatečně solidární s těmi, kteří děti vychovávají.
Možná proto překvapí tvrzení, že církev považuje rodinu, která vzniká svobodným rozhodnutím
pro celoživotní manželský závazek muže a ženy, za dar. Rodina je darem nejen pro společenství
církve, ale i nenahraditelným prostředím pro vznik a kultivaci životodárných vztahů, na nichž stojí
celá společnost. Přistoupit na optiku daru neznamená odsuzovat ty, kterým se rodinné vztahy nedaří.
Cílem tohoto sdělení je povzbudit v přesvědčení, že je možné a hlavně užitečné se k tomuto ideálu
podle možností přibližovat.
O co ale vlastně jde:
Jsme přesvědčeni, že existence člověka, který se rodí jako muž, nebo žena, má hluboký smysl. Jen
v bipolárním vztahu mohou oba rozvíjet svoji tělesnou, duševní i duchovní jednotu, která současně
vytváří předpoklady pro trvalý rozvoj společnosti. Protože křesťanům nejde o naplňování nějaké
ideologie, ale o život v lásce k Bohu a bližnímu, má i manželství muže a ženy svůj smysl v utváření
vztahů na základě vzájemné úcty, lásky a věrnosti. K tomu, aby muž a žena v tomto nelehkém úkolu
obstáli, se neobejdou bez pomoci zvenčí. Pokřtění manželé proto zvou ve svátosti manželství do svého
společenství i Boha, nechávají se jím vést a vědomě s ním spolupracují.
Smysl manželství spočívá v rozvoji celé dimenze člověka jako vztahové osoby. Narození dítěte,
které je pokračováním života, je proto největším darem manželství. Rodiče nemají právo na dítě, ale
dítě má právo být respektováno jako lidská osoba od chvíle početí. Dítě má právo na lásku svých
rodičů. Proto je pro dítě rodičovská výchovná péče nezastupitelná. Láska se, jak víme, neprojevuje
pouze na emocionální a materiální rovině. Rodiče jsou především služebníky autority a vzory, které
vždy předávají mravní hodnoty, a to v kladném i záporném ohledu. Hodnoty se předávají v prožívání
každodenních situací, dobrým příkladem a povzbudivým slovem. Na pravdivosti rodičovských postojů
záleží, zda v rodině získá dítě díky bezpodmínečnému přijetí jistotu vlastní hodnoty, důvěru v
odpuštění, a zda se naučí vděčnosti a úctě k druhému projevované slovy děkuji, prosím a promiň.
Svědectví víry rodičů, prarodičů a dalších členů rodiny vytváří v neposlední řadě i předpoklady
pro přijetí daru víry. Rodiče mají proto prvořadé a nezcizitelné právo svoje dítě vychovávat.
Uvědomování si tohoto práva i povinnosti je zvláště naléhavé v situaci, kdy jsou rodiče vystavováni
nepřiměřeným nárokům v zaměstnání a musí volit mezi hmotnými výhodami a časem stráveným s
rodinou.
Dospělostí dětí ale vzájemné vztahy nekončí, naopak. Nejde jen o nezbytnou pomoc dospělých
3

Čeští a moravští biskupové

(Deklarace ze 109. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), jednání sboru českých i
moravských biskupů a zástupců řeholních společenství působících v ČR ke stanovisku katolické církve
k rodině v české společnosti.)

Zpráva z jednoty Orla

Přijďte na pétanque do orlovny
Na hřišti u orlovny zavládne v neděli 21. května
francouzská atmosféra. Přijďte si také zahrát u nás netradiční hru pétanque, ve které se hráči ve dvou
družstvech snaží hodit železné koule co nejblíže dřevěné kuličce. Začínáme ve 14 hodin. Neformální
turnaj je vhodný pro všechny, malé i velké, staré i mladé, ženy i muže. Vhodné i pro rodiny s dětmi.
Turnaj je otevřený, bez startovného, občerstvení možno zakoupit na místě. Podrobnosti na
www.oreltelc.cz/petanque. Přihlaste se zavčas, ať si rezervujete místo.
Sv. Florián
Svatý Florián z Lorchu (Florian von Lorch) (250,
Zeiselmauer-Wolfpassing – 4. květen 304, Lorch) je
katolický světec, mučedník. První rakouský mučedník a
svatý.
Život
Za vlády císaře Diokleciána byl jednou z obětí jeho
zásahů prostřednictvím čtyř protikřesťanských ediktů z let
303 a 304. Dnešní území Rakouska do té doby patřilo
římské provincii Noricum a císař Dioklecián tuto
provincii připojil k Panonii. V okolí dnešního Lince,
v městě Lauriacum (neboli Lorch) u soutoku Enže
s Dunajem, dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a
usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florian
dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc. Nebyl však
dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod
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neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříci a soud nevzal ohledy
na jeho zásluhy v armádě a jeho bezúhonný život, vydal ho do rukou katů. Ti mu dne 4. května roku
304 přivázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže poblíž římské osady Lauriacum (dnes
Lorch, část obce Enns v Rakousku). Pohřeb byl nedaleko Lince, v místech, kde dnes leží městys Sankt
Florian, a nad jeho hrobem byl už v 6. století vystavěn augustiniánský klášter.
Floriánovo tělo nalezla vdova Valérie. Nad jeho hrobem byl časem vystavěn kostel a
benediktinský klášter, později klášter lateránských kanovníků podle řádu sv. Augustina, který nese
název tohoto mučedníka St. Florian.
Florián jako kult
V samotné církvi nebyl nikdy předmětem rozsáhlého kultu, jeho uctívání mělo spíš profánní
charakter a bylo rozšířeno zejména mezi venkovským lidem. Stal se typickou postavou štítových
výklenků vesnických chalup, lidových maleb na skle, svatých obrázků a rustikálních, hlavně pozdně
barokních plastik, jako jsou např. světcovy sochy v Lipnici nad Sázavou či ve Slavonicích. Často se
objevoval i na morových sloupech ve společnosti morových patronů, jak je tomu třeba v Poličce,
Hostivicích nebo Velvarech. Jeho obraz najdeme ve velehradské bazilice, jeho socha zdobí hlavní oltář
kostela v Borovanech.
Floriánovy ostatky a relikvie
Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny, část z nich byla převezena do Říma, část do
Krakova (stal se jedním z polských patronů) a z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií
převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Další část relikvií je umístěna v katedrále sv. Václava
v Olomouci, a v kostelích na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky
Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián, umučený ve
vodě, se stal patronem hasičů.
Obraz sv. Floriána se objevoval na obecních pečetidlech, městských branách, kostelních věžích,
na zvoničkách a jeho sochy se stavěly na návsích a náměstích. K zajímavostem patří i jeden z bočních
oltářů ve staroměstském kostele sv. Jakuba. Jako jeden z mála v Praze je zasvěcen sv. Floriánovi.
Patron
Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků,
kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografii je obvykle znázorňován v oblečení římského důstojníka
s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a
jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru.
O jedné z posledních tradic je zmínka z Hané, kde ještě na začátku první poloviny století hlásil
ponocný: Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý
Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od ohně…

Diecézní muzeum v Brně se tradičně připojí k
Brněnské muzejní noci
Diecézní muzeum v Brně, které je od svého přesídlení na
adresu Petrov 1 pravidelným účastníkem Brněnské muzejní
noci, se i letos 20. května 2017 zúčastní této akce, která do
Brna láká tisíce zájemců o výstavní expozice v netradiční
noční hodiny.
Jak říká ředitel Diecézního muzea Mgr. Martin Motyčka:
„Bohatý program, jež čeká na návštěvníky v areálu Petrova,
nabídne dospělým i dětem příjemně strávený sobotní večer.
Varhany v katedrále rozezvučí při dvou koncertech studenti
brněnské konzervatoře pod vedením Mgr. Petra Kolaře.
Prostranství kolem katedrály pak ožije scénami z lidových
pašijových her, které ve třech představeních zinscenují studenti JAMU.
Pro děti bude připravena tvůrčí dílna v prostorách salonku muzea, kde je též k vidění výstava
„Drobná grafika – zadavatel kanovník Vojtěch Samec“. Návštěva stálé expozice Vita Christi ilustrující
příběh života Ježíše Krista, v níž je od loňského roku instalován vzácný gotický deskový obraz
Madony z Veveří, bude možná při komentovaných prohlídkách každou půlhodinu až do 23.00 hodin.
Diecézní muzeum také každoročně představuje veřejnosti jedno biblické zvíře. V myšlence je
pokračováno i letos. V tomto roce bude představen jako biblické zvíře pes. Ten byl ve starozákonní
mluvě vnímán veskrze negativně. Ve středověkém a pozdějším umění se pes stal naopak symbolem
věrnosti, přičemž je také atributem několika světců, jako např. sv. Dominika a sv. Rocha.
Katedrála sv. Petra a Pavla bude pro zájemce mimořádně otevřena do 22.00 hodin.“
Ve dnech 19. až 21. května 2017 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské
nakladatelství Tři dny křesťanské spirituality. Pozvání letos přijal P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm.,
Th.D. Páteční program zahájí úvodní přednáškou v 19.00 hodin v aule Biskupského gymnázia v Brně.
V sobotu od 9.00 hodin začne tamtéž celodenní rekolekce na téma Neposkvrněné srdce. Sobotní
rekolekce nenavazuje na páteční přednášku a lze ji absolvovat samostatně, program v sobotu se
doporučuje absolvovat celý včetně mše svaté v 16.00 hodin.
Na páteční ani sobotní program není třeba se přihlašovat, pouze na sobotní oběd.
V neděli 21. května 2017 zakončí třídenní setkání mše svatá v kostele u sv. Michala v Brně v 9.00
hodin.

Katolická církev si jeho památku připomíná 4. května.
(převzato www)
Pozvánka z farnosti Kdousov
V neděli 7. května 2017 ve 13:00 hod. budeme slavit v kapli sv. Floriána v Mladoňovicích u
Jemnice. Při této příležitosti také požehnáme "novou" budovu Hasičské zbrojnice.
Všichni jsou srdečně zváni.

Telčský pěvecký sbor Santini ve spolupráci s Jednotou Orel
Telč vás zvou na benefiční koncert:
„Santini v akci“
Tentokrát v Orlovně v Telči v neděli 14. 5. 2017 v 18.00.
Zazní skladby české i světové, duchovní, světské,
romantické, lidové, spirituály a další.
Účinkuje: pěvecký sbor Santini
Diriguje: Anežka Tichá
Vstupné dobrovolné - věnujeme na opravu topení
v hlavním sále Orlovny.
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Pokud se akce nezúčastníte a chtěli byste nás podpořit ve snaze Orlovnu ožít, prosíme, zašlete
dobrovolný peněžitý dar na č. účtu: 2900491887/2010. Dárcům předem děkujeme.
Koncert bude s přestávkou, při které bude malé pohoštění, připravené sborem Santini a jeho
příznivců.
Budete mít možnost si zakoupit CD Santini v říši divů, vánoční CD Gaudete a nové CD Santini
v akci.

Santini hledá zpěváky i muzikanty do nově vznikajícího
orchestru!
Zájemci se mohou hlásit u:
Jany Křížkové 776278508, email: jkmakler@seznam.cz
Anežky Tiché 723766825, email: anezka.ticha@santinitelc.cz
nebo kteréhokoli člena sboru Santini
Více na www.santini-telc.cz

Z farní knihovny

Františkání z Bronxu – Adrian Luc
V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí
bez domova, žije od roku 1987 nová františkánská komunita. „Chcete-li
opravdu následovat ukřižovaného Krista, jděte až na samé dno ghetta,“ řekl
prvním osmi bratřím kardinál O´Connor, newyorský arcibiskup. A svěřil jim
farnost v jižním Bronxu. Příběhy z jejich života jsou konkrétním svědectvím milosrdenství v akci, ale i
neuvěřitelné péče Prozřetelnosti.
Židovské inspirace křesťanství - Jan Samohýl
Autor zpracovává téma velmi neotřelým způsobem. Pohybuje se mezi několika oblastmi bádání:
teologií,
filosofií,
religionistikou
a historií.
Přináší řadu originálních pohledů na proměny židovsko-křesťanských vztahů v historii i na jejich
další perspektivy. Jádrem knihy jsou však duchovní inspirace judaismu pro současné křesťanství.
Deník venkovského faráře – Jan Rybář, Josef Beránek
Je to kniha rozhovorů výše jmenovaných a z recenze zákazníků je možno k této knize dodat:
Je opravdu povznášející číst rozhovory s tímto moudrým a lidským mužem.

František: Boží odpuštění přináší pokoj do srdce
Boží odpuštění přináší pokoj a radost do srdce. V neděli Božího milosrdenství to řekl papež
František. Promluvu si ve Vatikánu při polední modlitbě vyslechlo 40 tisíc lidí.
Během promluvy komentoval papež František biblickou událost, kdy se vzkříšený Ježíš zjevil
učedníkům a dal jim moc odpouštět hříchy (Jan 20,20-21). „Vzkříšený Ježíš předal své církvi, jako
první úkol, své vlastní poslání nést ke všem lidem konkrétní zvěst odpuštění. To je první úkol: hlásat
odpuštění. Toto viditelné znamení jeho milosrdenství s sebou nese pokoj srdce a radost
z obnoveného setkání s Pánem,“ řekl František.
Jako člověk poznává Boha i sebe sama rozumem, intuicí nebo smysly, stejně tak může poznávat i
skrze milosrdenství, pokračoval papež. „Je možné poznávat i skrze milosrdenství, protože
milosrdenství otevírá bránu mysli, aby lépe chápala tajemství Boha i naší osobní existence.
Milosrdenství nám dává pochopit, že násilí, zášť, nebo odplata nemají žádný smysl. První obětí těchto
pocitů je ten, kdo jimi žije, protože se zříká vlastní důstojnosti,“ řekl.
Milosrdenství podle Františka také otevírá srdce vůči těm, kdo jsou osamocení nebo vyloučeni na
okraj, a dává jim pocítit, že jsou dětmi jednoho nebeského Otce.
Na sociální síti Twitter papež v neděli napsal: „Boží milosrdenství je věčné: nekončí, nevyčerpá
se, nevzdává se, když se setká s uzavřeností, a nikdy se neunaví.“ A o několik hodin později dodal:
„Prosme o milost se nikdy neunavit v čerpání z pramene Otcova milosrdenství a jeho vnášení do
světa.“
Denní modlitba apoštolátu na měsíc květen 2017
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále
zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s
Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť
zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
Evangelizační úmysl: Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření,
spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.
Národní úmysl: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží lásku
a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Z matriky
V měsíci dubnu byli pokřtěni:
Markéta Fexová
V měsíci dubnu přijali svátost manželství:
Ing. Josef Cvrček a Ing. Marie Študentová
V měsíci dubnu nás předešli na věčnost:
Antonie Hávová,
Antonín Spázal

Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 5. 2017
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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