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Spolehlivá cesta k úspěchu.

Před svatým Václavem

Dovolte mi dnes podělit se s vámi o dvě rady do života.
Pochází z odkazu Angela Giuseppe Roncalliho. Pokud vám
toto jméno moc neříká, je to rodné jméno papeže Jana
XXIII. Jeho životní pouť začala 25. 11. 1881 v Sotto il Monte v Itálii. Tento muž, který mimo jiné zakoušel v lazaretech
hrůzy první světové války jako polní kaplan, usedl v roce
1958 ve svých 77 letech po nečekané volbě na papežský
stolec. Vzhledem k jeho vysokému věku se od něj příliš neočekávalo. Tento prostý a moudrý, srdečný a přívětivý služebník Boží však oznámil již v lednu následujícího roku svolání
ekumenického koncilu. Jeho završení se již nedožil, ale započal dílo, které je dodnes přínosem pro církev na celém světě.
Dovolte tedy z jeho bohatého duchovního odkazu vybrat dvě myšlenky, které si nejen zapsal ale
kterými se také v životě řídil.
"Nepřeji si nic víc a nic míň než to, co mi Pán nabídne. Děkuji mu a říkám mu každý den: Jsem
na vše připraven..."
"Vykonám každou věc, každou modlitbu, každou povinnost, jako bych neměl nic jiného na starosti, jako kdyby mi Bůh dal život jenom na to, abych udělal dobře právě tuto věc, jako kdyby má svatost závisela pouze na této činnosti. Nebudu myslet na to, co mě potká v budoucnosti, ani na to, co
bylo v minulosti."
Až budeme letos společně 11. října slavit památku sv. Jana XXIII., vzpomeňme i na to, že právě
před 55 lety byl v tento den zahájen II. Vatikánský koncil, který Jan XXIII. svolal a zahájil.
o. Josef Maincl
Bohoslužby v měsíci říjnu 2017
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„To je první zásada demokracie: že podstatné věci u lidí jsou takové, které mají lidé společně. A
druhý princip je prostě ten, že k věcem, jež lidé vlastní společně, politický instinkt či touha patří. Zamilovat se je poetičtější než dát se do psaní veršů. Demokracie tvrdí, že vládnout (účastnit se na správě
obce) je něco jako zamilovat se, nikoli jako psát verše. Stručně řečeno, demokratické krédo je v tom,
že právě nejzávažnější a nejdůležitější věci se musí přenechat lidem samotným – výběr partnera, výchova dětí, státní zákony. To je demokracie; a v tu jsem vždycky věřil.“
Těmito slovy hovoří o demokracii anglický autor Gilbert Keith Chesterton, mistr pera a přesvědčený katolík. A poznamenává, že pro účast na demokracii máme všichni stejnou, tu nejlepší možnou
kvalifikaci: jsme lidé, potýkající se s vlastními chybami i s následkem dědičné viny.
V posledních letech se často stává, že se v době svátku sv. Václava objevuje jako aktuální otázka
téma voleb, ať už na místní, krajské či celostátní úrovni. A nejinak tomu je i letos. To by nás mohlo a
mělo vést k zamyšlení nad naší účastí, angažovaností ve volbách, v systému, kterému se říká „zastupitelská demokracie“.
Řekněme si to upřímně: nežijeme v ideálním světě. Boží království zde není přítomno ve své absolutní plnosti. Neočekávejme, že nám bude vládnout světec na trůně, aniž bychom pro to museli
hnout prstem. Jsem přesvědčen, že ani tentokrát nevyvede sv. Václav své vojsko z blanické noclehárny, aby nastolil dokonalou společnost, která nám prostě a jednoduše padne do klína. To, jak bude naše
země, naše společnost i naše vztahy s ostatními státy nablízku i v dáli vypadat, záleží i tentokrát především na nás, kdo jsme nositeli volebního práva.

Církev nás učí:
Je v naprosté shodě s lidskou přirozeností, že existují právně-politické struktury, které poskytují všem občanům stále lépe a bez jakékoli diskriminace účinnou možnost podílet se svobodně a aktivně na stanovení právních základů politického společenství, na řízení veřejných záležitostí, na vymezení pole působnosti a cílů různých institucí a na volbě vládních činitelů. Ať tedy všichni občané
pamatují na své právo a zároveň povinnost užívat svého svobodného volebního hlasu k podporování obecného blaha. Církev soudí, že si zaslouží chválu a uznání práce těch, kteří se ve službě
lidem věnují veřejným zájmům a berou na sebe břemena spojená s takovým úkolem.
Je nelidské, když politická moc upadne do totalitních nebo diktátorských způsobů, které porušují práva osob nebo společenských skupin. Ať občané pěstují velkodušnou a oddanou lásku k
vlasti, ale bez úzkoprsosti, aby zároveň měli na mysli i to, co je k dobru celé lidské rodiny, spojené
různými svazky mezi rasami, etnickými skupinami a národy. Všichni křesťané si mají uvědomit své
zvláštní povolání v politickém společenství; musí být zářným příkladem smyslu pro odpovědnost a
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služby obecnému blahu. Mají tak ukázat i činem, jak se dá spojit autorita se svobodou, osobní ini ciativa se solidaritou celého společenského útvaru a žádoucí jednota s plodnou rozmanitostí. Při
řízení časných záležitostí mají uznávat oprávněnou různost názorů a mají zachovat úctu k občanům
i jejich sdružením, která tyto názory poctivě zastávají.
Politické strany musí prosazovat to, co je podle jejich mínění potřebné k obecnému blahu;
nikdy však není dovoleno dávat přednost vlastním zájmům před obecným blahem. Bezpráví a útla ku, panovačné zvůli a nesnášenlivosti jednoho člověka nebo jedné politické strany je nutné čelit
mravní bezúhonností a rozvážlivostí; ať se křesťané dají do služeb veřejného blaha s otevřeností a
poctivostí i s láskou a politickou odvahou. (GS 75)
Nenechme se klamat: moc koncentrovaná v jediných nebo několika málo rukou nepřinese nic
dobrého. Jednobarevná moc končívá katastrofou, ať už je hnědá, rudá či třeba žlutá. Nedejme se připravit o demokracii v celé její šíři – možná nedokáže „dostat na vrchol“ ty nejschopnější a nejlepší. To
však není její hlavní přednost: ta spočívá v možnosti odeslat ty nejhorší a nejnebezpečnější z veřejného
života do politického důchodu.
Naléhavě vás prosím: nezříkejme se této možnosti, která je nám dána do rukou spolu hlasovacími
lístky, a pojďme k volbám.
o. Zdeněk Drštka
Charitní sbírka
V sobotu 14. 10. 2017 od 9:00 do 14:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka šatstva apod. 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
Děkujeme.

Zpráva z jednoty Orla
Orel opět pokořil Gladiator race
Čtveřice extrémních běžců vyrazila v sobotu 2.
září na Gladiator race v Josefově, aby zde opět reprezentovala Orel Telč. A ani tentokrát se mezi 1200 účastníky nejen z České republiky neztratili a v kategorii
čtyřčlenné týmy doběhli třetí mezi 40 týmy. Martin Petrů, Jan Ondráček, Martin Tupý a Jiří Kovář
zdolali v čase 1 hodina 36 minut trať dlouhou 8 km s 27 obtížnými překážkami. Jak poznamenal poslední jmenovaný: „Oproti jarnímu běhu v Milovicích byl tento opravdu zabíračka. O to víc třetí místo
potěší.“ A Martin Tupý to doplnil "Asi kilometr před cílem na překážce 27 mě chytla křeč do nohy, což
tým zpomalilo, ale vliv na výsledek to nemělo. Proudy řeky Labe a Metuje, přes které vedl závod
několikrát, nás nestrhly a Josefov jsme dobyli."
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Cross u rybníka Roštejn po páté
Podzimní Roštejnské stráně klepou na dveře a Orel pro vás má několik aktuálních informací. Letošní ročník je opět zapsaný do Orelské Běžecké Ligy, můžeme tedy čekat řadu kvalitních závodníků
na startech jednotlivých kategorií. Nebude chybět ani Lidový běh, který je zaměřen hlavně na re kreační běžce. Jeho účastníci se totiž již nemohou registrovat do hlavních závodů. Přijďte si tedy vyzkoušet, jestli ještě uběhnete kilometr. Registrace do všech kategorií, štafety rodin i lidového běhu začíná v sobotu 7. října od 8:30 v bufetu u rybníka Roštejn, on-line se můžete registrovat již nyní na
www.oreltelc.cz/rostejnske_strane.
Taneční večery salsy v orlovně
Rádi bychom vás pozvali na taneční večery s výukou salsy pod vedením manželů Horníkových do
orlovny v Telči. Sejdeme se v soboty 14. a 21. října a 4. listopadu vždy od 20 do 22 hodin. Vstupné
na jeden večer je 100 Kč na pár. Výtěžek z tanečních večerů bude použit na obnovu telčské orlovny.
Orelská florbalová škola
Stále máme volná místa na florbalových kroužcích. Pokud máte chlapce nebo dívku od 5 do 10
let, přijďte v pondělí od 17 hodin do tělocvičny u Gymnázia. Hodiny jsou zaměřené na obecnou pohybovou motoriku a na základy florbalové techniky. Členský příspěvek 350 Kč na rok.
Pro starší děti od 11 do 15 let je kroužek od 18 hodin v hale za Sokolovnou. Bude probíhat samostatně kroužek pro holky a pro kluky. Hodiny jsou zaměřeny na zlepšení florbalových dovedností a trénink komplexních herních strategií. Členský příspěvek 400 Kč na rok.
V případě potřeby dětem vybavení do začátku zapůjčíme. Nováček si může přijít florbal nezávazně vyzkoušet. První měsíc může hrát zdarma a bez přihlášky. Podrobnosti na tel. 603 494 660 nebo na
www.oreltelc.cz/florbal.

Hra Poklady brněnské diecéze
U příležitosti 240. výročí založení brněnské
diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum
poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je
určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez
rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31.
října 2017.
Chcete se zapojit?
Podívejte se na mapu, o které "poklady" jde.
Naplánujte si, které z nich chcete navštívit.
Vytiskněte si cestovní kartu.
Kartu mějte na cestách u sebe, protože do ní
budete odpovídat na "klíčové otázky".
Vyplněnou cestovní kartu pošlete organizátorovi do 31.10.2017.
Nezapomeňte, že pro zařazení do slosování o
ceny musíte navštívit minimálně 9 pokladů, a to:
3 kostely či poutní místa
3 osobnosti
3 zajímavosti
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Popis a pravidla hry:
Organizátorem hry je Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43
Brno (dále „organizátor“), e-mail: spackova@biskupstvi.cz, tel. 533 033 227.
Hra probíhá na území brněnské diecéze od 1. června do 31. října 2017.
Do hry se mohou zapojit jednotlivci nebo skupiny (rodiny) bez rozdílu věku.
Pro tuto hru je vybráno v brněnské diecézi 61 míst – architektonických, duchovních a dalších
„pokladů“. V každém děkanství jde o 3 „poklady“: jedno poutní místo/kostel, jedno místo spojené s
životem některé osobnosti a jednu další zajímavost. Počet děkanství v diecézi je 20, a proto je „pokla dů“ celkem 60 + brněnská katedrála. To však zdaleka nejsou všechny „poklady“ brněnské diecéze!
Proto může každý účastník hry do tabulky v „Cestovní kartě“ dopsat i svoje místo, které objevil, nebo
které má rád a osobně ho považuje za „poklad“.
Principem hry je navštívit „poklady“ a získat k nim „klíče“. Klíčem je odpověď na „klíčovou
otázku“, která je umístěna vždy na konkrétním místě u daného „pokladu“ (kostelní vývěska apod.).
Kdo chce být zařazen do slosování o ceny, musí navštívit minimálně 9 pokladů, a to 3 poutní místa či
kostely (v mapě symbol kostela), 3 osobnosti (v mapě symbol figurky) a 3 zajímavosti (v mapě symbol trojúhelníku), získat k nim „klíče“ (dopsat správné odpovědi do své „cestovní karty“) a odeslat
kartu organizátorovi (viz další bod).
Vyplněnou cestovní kartu pošle účastník hry na adresu organizátora v termínu do 31. 10.
2017 včetně (datum poštovního razítka). Cestovní karty zaslané po tomto termínu nebudou do slosování zařazeny. Cestovní karta musí být vyplněna pouze na jméno jednotlivce. U skupin/rodin se do
cestovní karty vyplní jméno jednoho člena.
Losování proběhne začátkem listopadu 2017 na Biskupství brněnském. O případné výhře budou
vylosovaní informováni do 20. 11. 2017, a to přes kontakt, který uvedou ve své cestovní kartě. Výhry
předá organizátor osobně výherci nebo jím pověřené osobě, nebudou zasílány poštou.
Zasláním své cestovní karty účastníci souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jmé na a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech, a to při respektování
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Organizátor si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně soutěž odložit, přerušit, odvolat,
zastavit či bez náhrady úplně zrušit.
Informace, pravidla hry, mapa a podrobné podklady jsou k dispozici na stránkách

http://biskupstvi.cz/poklady2017

PROČ SE VŮBEC MODLIT RŮŽENEC ?
Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si, že já
jako moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním
ženským“.
Modlím se ho každý den a rozjímám o něm. Růženec mám nesmírně rád.
Modlím se ho na malinkém kulatém růženci - je to praktické a
přitom nenápadné.
Rodinné album Panny Marie
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho
matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho
matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím
světlem: vzkříšením.
Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího života! Vzývejme
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ji v modlitbě růžence. Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv
říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“
Omílání stále stejné modlitby
Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné modlitby, což unavuje a
člověk při tom pak myslí na jiné věci“. Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese a
oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.
Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe než
ty, co potřebuješ.
Bůh počítá i s (námi) malými
Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost „hrdinům“, jako
je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy svalnaté, pěkné na pohled, jak překonávají
všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš! Sdělovací prostředky ti říkají: „Nejsi-li krásný ani pra chatý, ani svalnatý, mimořádně inteligentní, platíš za blbce.“ Bůh si však naštěstí počíná jinak!
Proč se vůbec obracet k Marii?
Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, mazlivou, ráznou
i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i „ne“, dostal tak parádní výbavu. Moje máma je taková. A taková byla Maria. Jestli ale tvá matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a více se obracej
k Marii!
Pannu Marii považujeme za naši matku ve víře, stejně jako Abraháma nazýváme otcem víry (srov.
Řím 4,12). A stejně jako Abrahám, i ona musela mnohokrát věřit a doufat „proti veškeré naději“. Jejím
„ať se mi stane!“ se mohlo začít naplňovat tajemství naší spásy. Vyjádřila jím naprostou oddanost
Bohu a jeho záměrům s jejím životem – jako by podepsala
prázdný šek!
Tento životní postoj jí už zůstal, i když „anděl odešel“ a
zmizela jakákoli znamení Boží přítomnosti. Ba dokonce nastaly
i situace, které vypadaly, jako by se Bohu vymkly z rukou:
zklamání Josefovo, které mu nemohla vysvětlit; pronásledování
od Heroda a nucená emigrace; ztráta dvanáctiletého Ježíše; a
samozřejmě pronásledování Ježíše od předáků židovství a nakonec jeho ukřižování. A to jmenujeme jen situace, které nám
Písmo zanechalo – jsem si jist, že jich bylo daleko víc!
Proto je nám Maria tak blízká, zvláště v období nesrozumitelných životních zkoušek.
Marii je zbytečné přimalovávat ornamenty nebo svatozáře
Maria je originálem Je proto zbytečné, abychom jí přimalovávali kýčovité ornamenty nebo umělé svatozáře.
Mnohdy ztrácíme pomalu, ale jistě vlastnost duchovního radaru pro rozlišení dobra a zla, krásy a ošklivosti, pravdy a lži,
tajemství a tajemna, věcí posvátných a všedních. Zrelativizované hodnoty začínáme postupem času přijímat jako
pravé. Mariinou vlastností byl právě smysl pro rozlišení věcí
podstatných a nepodstatných. V tom potřebujeme Marii za vzor.
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Odvaha plavat proti proudu
Důležitou Mariinou vlastností byla odvaha plavat proti proudu. Archanděl Gabriel přináší této
mladičké dívce zprávu o jejím budoucím mateřství. To, k čemu anděl Marii zve, však bude brzy postrádat veškerou eleganci. Co bude následovat, nebude mít vůbec hladký průběh. Až Maria otěhotní,
nikdo neuvěří jejím slovům o nadpřirozeném zásahu. Každý bude mít po ruce jednoduché, lidsky při rozené vysvětlení a rád po něm sáhne. A druhou rukou sáhne po kameni. K tomu pak už jen stačí, aby
hloupí provokatéři podráždili Josefovu mužskou ješitnost, a děvče může skončit jako cizoložnice na
popravišti. V lepším případě ji snoubenec propustí…
Krása Božího záměru vyváží všechna nebezpečí.
Maria musela tušit, že všechny okolnosti se postaví proti ní. A přece zcela paradoxně svolila, aby
ji Bůh ke svému záměru použil. Krása Božího záměru jí vyvážila všechna případná nebezpečí. V tom
je její velikost.
Je tedy zbytečné, abychom této ženě přimalovávali kýčovité ornamenty nebo umělé svatozáře.
Spíše bychom měli její obraz očišťovat od nánosů falešné bigotnosti a zašlé patiny lidového sentimen tu. Maria je smysluplným originálem.

VYPRÁVĚNÍ O CESTĚ ZEMÍ INKŮ
Orlovna 22. října 2017
začátek v 18.00 hod. , vstupné dobrovolné
( manželé Vejmelkovi)

že o něj kongregace nestojí, a pochyboval, zda udělal dobře, když požádal o přijetí. Ale vytrval a 16.
ledna 1842 složil v Baltimore řeholní sliby. Následující dva roky strávil v klášteře v Baltimore. Konal
především pastorační práci: křtil, kázal, zpovídal, sloužil mše sv., vyučoval náboženství. Staral se o německé přistěhovalce, kterých městem procházely tisíce. Kromě toho cestoval po celém Marylandu a
okolních státech a navštěvoval tamní německé osady. Biskupské svěcení přijal 28. března 1852, v den
jeho 41. narozenin. Ve čtvrtek 5. ledna 1860 náhle zemřel.
Od neděle 8.října budou ve farní knihovně připraveny na prodej stolní kalendáře na rok 2018.
Do farní knihovny byly darovány některé krásné tituly z Karmelitánského nakladatelství
z Kostelního Vydří. Knihy budou během měsíce října připraveny k vypůjčování. Využijme této nabídky a oživme půjčování knih v naší farní knihovně.

Z matriky
V měsíci září byli pokřtěni:
Ondřej Brabec
Eliška Brabcová
V měsíci září přijali svátost manželství:
Jaroslav Mindl a Veronika Kolářová
Ondřej Burda a Zuzana Rodová
Ondřej Polák a Darina Švecová
V měsíci září nás předešli na věčnost:
Jiří Kremláček

Z farní knihovny
V ráji bude veselo – Pier Giorgio Gianazza
Knížka vtipů, anekdot, aforismů, důvtipných hádanek, rčení, přísloví a
historek zejména z náboženského prostředí.
Život v tempu andante – Hana Pinknerová
Když žijeme ve zrychleném tempu, nedokážeme prožívat dar přítomného okamžiku. Ten je letmý, nedá se vrátit ani zadržet. Pouze když zvolníme, přejedeme do tempa andante, dokážeme tyto vzácné momenty objevit i prožít. V další sbírce fejetonů se známá autorka dělí se čtenáři o vlastní prožitky a postřehy ze života, s lehce humorným nadhledem ženy středního věku.
Život Jana Nepomuka Neumanna - James J.Galvin
Jan Nepomucký Neumann se narodil 28. března 1811. Po vystudování teologie v Praze opustil
Čechy a po namáhavé pouti Německem a Francií, nastoupil v Le Havru na trojstěžník jménem „Evropa“. 28. května přistáli v New Yorku. 25. června 1836 ho biskup Jean Dubois v katedrále sv. Patrika
vysvětil na kněze. 18. října 1840 zaklepal na bránu kláštera redemptoristů v Pittsburghu. Rok noviciátu
byl úplně jiný než měl být a než si to on sám představoval. Místo pravidelné modlitby, rozjímání, stu dia dokumentů kongregace a sžívání se s komunitou, byl posílán z místa na místo, podle toho, kde
právě bylo nutné vypomáhat. Procestoval 3000 mil a několikrát změnil novicmistra. Začal si myslet,
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________________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 22. 10. 2017
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz
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