
Také si někdy připadáte jako štvaný pes?
 
Zúčastnili  jste se někdy závodů loveckých psů? Možná

jste  si  všimli,  že  po závodech se  psi  vracejí  s vyplazenými
jazyky a lapají  po dechu. Představte si,  jak by se ti psi asi
spolu  bavili:  „Musíme  to  příště  dokázat,  musíme  běžet
mnohem rychleji.“ Tito psi netuší, že utíkají za automaticky
řízenou návnadou.  Proto samozřejmě nikdy neuspějí.  Jejich
kořist je jen iluzí, nikdy ji nemohou chytit.  (Jako návnada se
nejčastěji používá střapec nebo kožešina tažené na lanku.)

Ti psi v mnohém představují i nás lidi. Běžíme stále rych-
leji za nějakým úspěchem, ale ve skutečnosti běh nikdy ne-
končí. Je to nekonečné úsilí, honba za kariérou, za penězi, za
dokonalostí,  snaha získat vyšší  postavení a pozici,  než mají
druzí. V politice, v zaměstnání, ve společnosti, ve vztazích…
Je to stále  rychlejší  běh,  při  kterém ale  naše srdce zůstává
nenaplněné a prázdné.

Být úspěšný, nebo mít zdařilý život?
V současné době se kvůli tomu rozpadávají mnohé rodi-

ny a vztahy. Mnozí lidé ale nevědí, jak žít jinak! Nevědí, že
opravdu žít neznamená být jen úspěšní, ale spíše být zralými, zodpovědnými a důvěryhodnými osoba-
mi. Důležité je totiž to, jací jsme, nikoli to, kolik toho vlastníme – ať už finančně, nebo ve spole -
čenském postavení.

Člověk navíc může být úspěšný dle mentality společnosti, ale zároveň být velmi neúspěšným v
osobním životě. Může být velmi bohatý, ale nemusí umět čelit těžkostem a selháním v osobním životě
a ve vztazích. Je tedy rozdíl mezi tím, je-li někdo úspěšný, nebo je-li jeho život zdařilý. Mentalita
úspěchu představuje honbu za úspěchy, aniž by člověk dosáhl skutečného cíle života, kterým je pokoj
a radost srdce.

Pravý  úspěch  je  pro  každého  něco  jiného  Ježíš  k lidem přichází  s jinou  nabídkou.  Říká,  že
úspěšnost není založena na tom, co vlastníme, ani na naší inteligenci, ani na naší moci. Protože za
hranici smrti si z toho nevezmeme nic. Naše cena se měří podle toho, jací jsme. Jejím měřítkem je lás-
ka, kterou chováme ve svém srdci a předáváme dál.

Úspěch není špatný. Nesprávné ale je udělat z úspěchu pána svého života a vše mu podřídit. Pá-
nem našeho života má být Ježíš. On totiž každého osobně miluje, zná a má s každým dobré úmysly!
Jen on ví, co je pro nás pravým úspěchem, co nás vede ke zdařilému a naplněnému životu.  V tomto
spočívá tajemství radostného života. Jestliže se Ježíš stane Pánem našeho života a námahy, potom sice
„závody“ pokračují, ale pravou vizí je Ježíš, ne samotný úspěch. Pokud tomu tak není, budeme jako
lovečtí psi, kteří se uštvaně ženou za umělým zajícem.                               Převzato  www.vira.cz

Bohoslužby v měsíci říjnu 2021

So    2. 10. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    3. 10. 2021    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So     9. 10. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    10. 10. 2021    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    16. 10. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    17. 10. 2021    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    23. 10. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    24. 10. 2021     7:30 sv. Jakub

 9:00 sv. Jakub
               10:30 Matka Boží

So    30. 10. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    31. 10. 2021     7:30 sv. Jakub

 9:00 sv. Jakub
               10:30 Matka Boží

Při návštěvě bohoslužeb je nutné dodržovat aktuální proti-epidemiologická opatření
(bez záruky)

Poslední rozloučení s biskupem Esterkou 
24. září 2021 v 9.30 hodin proběhlo poslední rozloučení s brněnským emeritním pomocným bis-

kupem Mons. ThDr. Petrem Esterkou, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii 10. srpna 2021. Mši
svaté v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla předsedal apoštolský nuncius v České republice Mons.
Charles Daniel Balvo za účasti brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Za Českou biskup-
skou konferenci se bohoslužby účastnil  P. Stanislav Přibyl,  generální sekretář ČBK. Bohoslužbě v
15.00 hodin v kostele sv. Václava v Dolních Bojanovicích  předsedal brněnský pomocný biskup Pavel
Konzbul. 
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Pozvánka na farní zájezd
 

Ř.k. farnost Telč pořádá farní zájezd v sobotu 2. října 2021. 
Hlavní cíl zájezdu je obec ČÍHOŠŤ - v roce 1949 číhošťský zázrak, zde působil P. Josef

Toufar, kterého komunistický režim umučil 25. 2. 1950. Dále navštívíme  kostel sv. Víta v Zahrádce
u Ledče nad Sázavou, kde P. Toufar také působil. Dalším místem zájezdu je  Kutná Hora. 

Bližší informace a přihlášky u manželů Hustákových na telefonech 
605 475 082 a 732 385 146.



Modlitba za nového biskupa
 
Milé sestry, milí bratři,
jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františ-

kovi  svou  abdikaci  a  prosím  vás,  abyste  jeho  rozhodování  o  bu-
doucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitba-
mi. Pokud se chcete modlit  společně, můžete použít   modlitbu uve-
denou níže.

Váš biskup Vojtěch
 

  Modlitba za nového biskupa:
Bože, Dobrý pastýři,

svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:
veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.

Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem
a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ
„Je  přece  nemožné,  abychom  nemluvili  o

tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)

V neděli 24. 10. 2021 se naše farnost připojí ke
Světovému dni modliteb za misie. Pokud se chcete
aktivně zapojit, můžete:

-  Pamatovat  na  tento  úmysl  v modlitbě  sou-
kromě,  nebo se  zúčastnit  v  sobotu   23.  10.  2021
v 19.00 hodin společné modlitby růžence v kostele
svatého Jakuba 

-  Přispět  finanční  částkou do  sbírky  při  mši
svaté v neděli 24. 10.

- Upéct koláčky a přinést je v sobotu 23.  10.
v 16.00 hodin na faru 

-  Navštívit  24.  10.  farní  kavárnu a koupit  si
misijní koláčky

-  Děti  se  mohou aktivně zapojit  do obětního
průvodu „na deváté“ mši svaté v neděli 24. 10. Ty, které mají zájem, prosíme, aby po páteční mši
svaté 22. 10. zůstaly v kostele na krátkou domluvu

Informace najdete i na plakátku a internetových stránkách farnosti. Výtěžek ze sbírky, farní kavár -
ny a prodeje koláčků a růženců bude věnován Papežskému misijnímu dílu.

 Zprávy z jednoty Orla

Pohár z Raptorcupu si odvezli do Holic

Tradiční  poprázdninový florbalový  turnaj  Rap-
torcup letos načal druhou desítku let své existence.

Jako každý rok zavítali do Telče krom stálic tohoto utkání i týmy z daleka. Jmenovitě HC Florbálek z
Prahy, IBK Mustang Brno, Masters of Bizarre od Českých Budějovic či dva týmy z Holic v Čechách.

Letos již nenastoupili legendární Staré pušky z Jihavy, kteří vyhráli rovnou polovinu všech dopo-
sud odehraných turnajů. Nejlépe tuto přiležitost využili  hráči IBK Holice, když ve finálovém zápase
deklasovali 5:2 HC Florbálek a vybojovali si možnost mít na rok v Holicích putovní pohár. Třetí místo
vydřeli  tradiční  zástupci  z  Telče  s  týmem PH!  Retro.  A se  čtvrtým místem se  musel  smířit  IBK
Mustang Brno.  Děkujeme sponzorům turnaje Pivovaru Trojan,  Pizzerii  Amigo,  Pro-life  Fitness,  či
Včelí farmě Nosek, kteří svými pěknými cenami posouvají turnaj na vyšší úroveň.

Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na http://www.raptorcup.cz/rozpis-utkani-vysledky

Roštejnské stráně na nových tratích
Rádi bychom vás pozvali na devátý ročník přespolního běhu Roštejnské stráně. Byť název zá-

vodu zůstává, aktuální problém s dostupností obvyklého místa startu nám vnukl myšlenku, tratě přesu-
nout. Čekají vás tedy zcela nové okruhy v Lipkách a v lesích okolo kaple sv. Karla. Registrace začne v
neděli 10. října od 13:00 na Ranči vedle Lipek. Běžecké závody proběhnout ve všech věkových ka-
tegoriích a jako tradičně budou součástí Orelské Běžecké Ligy. Nebude chybět ani Lidový běh, který
je zaměřen na neběžce. On-line se můžete registrovat již nyní na www.oreltelc.cz/rostejnske_strane. 

Vezměte své děti či vnoučata a sami si přijďte vyzkoušet, jestli ještě uběhnete kilometr. 

Orlovna COVID přežila

Čas který jsme získali protiepidemickými opatřeními, kdy nebylo možné provozovat žádné hro-
madné akce, jsme využili k rekonstrukci a vylepšení Orlovny. Proběhla výměna oken a dveří v přísálí,
v zázemí pro účinkující a ve vestibulu. Všechny tyto prostory jsou nově vymalovány. V sále je nové
projekční plátno 5 x 4 metry a laserový projektor s vysokým rozlišením. Celý projekt byl podpořen
prostřednictvím MAS Telčsko v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova. Díky této 80% dotaci
jsme z vlastních prostředků ještě mohly nechat vyměnit okna a dveře v klubovně SHM.

Dále jsme svépomocí provedli odvodnění zdiva zadní části budovy pomocí drenáže a vsakovací
jámy. Terén zahrady jsme následně zkultivovali a zatravnili. Došlo i na zateplení malé kotelny. Také
střecha altánu prochází rekonstrukcí. U vstupu ze dvora je nový přístřešek realizovaný členy klubu
PROSTOR.

Všechny kdo si zvykli na akce v Orlovně potěšíme v říjnu a listopadu akcemi:

Pátek 8. října 2021  
Sdílení zve na Vzpomínkový pochod s benefičním koncertem
18.30 setkání u polikliniky. Sebou si vezměte lucerničky, svíčky nebo lampionky. Zavzpomínáme

na své zemřelé pochodem do orlovny, kde v 19.30 začne benefiční koncert.
Vstupné dobrovolné bude použito na provoz hospice.
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Pátek 15. října 2021  
Lesk a bída Indie – přednášku a videoprojekci připravila Marie Gregorová
 
Pátek 22. října 2021  
Nepál – Lobuche East - přednášku a videoprojekci připravil Leoš Bařina
 
Začátek vždy 18. 30
Otevřený bar s občerstvením od 18.00
Vstupné dobrovolné bude využito na opravy a vydláždění dvora.

Pátek 5. listopadu 2021 Křesťané v Iráku - připravil Jan Bartošek
Začátek 18.00
Otevřený bar s občerstvením od 17.30
Vstupné dobrovolné bude využito na opravy a vydláždění dvora.
Do sálu bylo nainstalováno velké plátno a proto se besedy budou konat ve velkém sále, vezměte

si teplé oblečení 

Také klub PROSTOR připravuje nejen hudební akce, kterých se rádi účastníte.

Všechna vylepšení jsou zde pro vás, naše příznivce a občany Telče a okolí. Přijděte nás podpořit v
naši činnosti i přes v současnosti ztížený přístup kvůli rekonstrukci Jihlavské ulice.

Jaroslav Kadlec

Farní časopisy z pohledu historie
       PhDr. Marie Plevová, Ph.D. - vedoucí Diecézního archivu v Rajhradě u Brna
      (pokračování z prázdninového čísla FV)

… Když už jsme u těch slabších stránek, asi můžeme přiznat na rovinu, že není třeba si namlouvat, že 
vše v historických farních věstnících bylo vždycky geniální – mnohé příspěvky nejsou ničím jiným 
než snůškou zbožných frází. Na druhé straně se najdou ve starých farních věstnících i články, které 
jsou i po mnoha desetiletích přímo pohlazením. Když P. Josef Zouhar v roce 1945 přeje svým 
farníkům v Senetářově požehnané prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku, činí tak 
způsobem nesmírně osobním a vroucím jako skutečný duchovní otec.

Prvním doloženým farním časopisem v naší diecézi je Farní věstník v Telči. Majitelem a vydava-
telem tohoto listu byl tamní farář a děkan a pozoruhodný novinářský i podnikatelský talent Simeon Za-
pletal.  Usiloval  o  to,  aby čtenáři  na stránkách jeho měsíčníku nacházeli  jak poučení,  tak zábavu.
Kromě duchovních zamyšlení a běžných farních ohlášek přetiskoval na pokračování práce Jana Tiraye
o dějinách města, ale pro udržení čtenářského zájmu neváhal zařazovat ani příspěvky spadající až do
žánru lehčího bulváru. V tomto směru bývala zvláště oblíbená jeho pravidelná rubrika Rozmanitosti,
která přinášela pestrý výběr zpráv od informací o počasí a cenách zemědělských plodin až po gro-
teskní lokální drby. Pozoruhodné přitom je, jak různorodé zprávy řadí časopis za sebe způsobem na-
prosto mozaikovitým. Hned za seriózním sdělením, že „třetí řád měl slavnostní schůzi odpoledne 8.
prosince, při níž jedna členka skládala slib,“ následuje zpráva, kterak majitel pohřebního ústavu pan
Emerán  Dub  při  převozu  nebožtíka  ztratil  aktovku  s  úmrtním  listem. Podobně  informace  o  při-
pravovaném 30. světovém eucharistickém sjezdu v Kartágu v Africe navazuje přímo na barvité vylí-
čení,  jak „tři  mladíci  s revolvery v mlékárně v Šišmě u Bystřice pod Hostýnem zastřelili  rolníka a
s uloupenými  penězi  uprchli.“  Černá  kronika představovala  obzvlášť  vyhledávané  čtení  a  v Za-
pletalově  podání  ani  popis  několikanásobné  tragédie  nepostrádá v úvodu prvky zábavné:  „V Žele-

chovicích na Olomoucku byl pýchou rodiny Josef Šolc, student techniky v Brně.  Na domluvy rodičů
přece zkoušek nedělal. I obelhal rodiče, že udělal zkoušky inženýrské. Novému inženýru hned nalezli
bohatou nevěstu a stanovena svatba. Tu se lež prozradila. Inženýr dal se přejeti vlakem, otec Šolc ráno
o 4. hodině zastřelil manželku a syna Jaroslava v posteli a konečně sebe.“ Nicméně Zapletalovi nešlo
primárně o senzace a dokázal si zachovat smysl pro vyváženost. Jeho zásluhou Farní věstník v Telči
vycházel od roku 1919 až do roku 1939, tedy plných 21 let. Ve své době dokonce představoval jediné
regionální periodikum v Telči (jak správně zdůrazňuje Wikipedie). Koncem 30. let Zapletal zařazoval
do časopisu i zcela vážně míněné politické komentáře, v nichž se kriticky vyjadřoval k nastupujícímu
fašismu. Tím se dostával na tenký led a byl si toho dobře vědom, proto po 15. březnu 1939 vydávání
časopisu zastavil a dále na sebe raději neupozorňoval.

Jaromír Kubíček ve svém Soupisu novin a časopisů vydávaných na Moravě a ve Slezsku v letech
1918-1945 uvádí k roku 1920 nějaký blíže neurčený Farní věstník, který vycházel v Brně. U nás v ar-
chivu ho nemáme a ani se nám nepodařilo vypátrat o něm nějaké bližší zprávy. Pokud byste se s něja-
kým jeho číslem někde na faře nebo v rodinných sbírkách setkali, vděčně přijmeme do archivu, když
ne přímo originál, tak aspoň kopii.

Velký impuls pro zakládání nových farních časopisů představovala encyklika Ubi arcano Dei, kte-
rou vydal papež Pius XI. 23. prosince 1922. Vybídl v ní k většímu zapojení laiků do života církve.
Jeho výzva našla praktický ohlas ve hnutí Katolická akce. Jejím programem byl návrat hodnot víry do
všech oblastí života společnosti. Strategie Katolické akce v nadsázce odpovídala sportovnímu heslu:
„Nejlepší obrana je útok.“ Jestliže odpůrci do katolické církve šijí ze všech stran, nemůže ona tiše stát
a nechat si to jen tak líbit. Musí o sobě dát vědět, mít dostatečnou nabídku vzdělávacích přednášek a
duchovních cvičení a musí se nahlas dožadovat svých práv – například na náboženské vysílání v roz-
hlase. Dobrým prostředkem měl být hodnotný a výchovný film – jeho propagátorem byl P. Josef Sou-
kop. Katolická akce snad zbytečně vyplýtvala část svých sil na aktivity, pro které doba mnoho po-
chopení mít nemohla – mravnostní odbor měl za úkol obcházet ve městě výlohy obchodů a upozor -
ňovat, kdyby se tam vyskytlo něco mravně závadného, zejména měl bojovat proti nemravným filmům
a proti veřejným plovárnám. Tyto pokusy o cenzuru příliš popularity nepřinesly, jinak ale Katolická
akce vykonala obrovské množství práce k povzbuzení a oživení víry. Právě proto, že měla tak vysoký
kredit, pokusili se komunisté v roce 1949 zmást věřící tím, že její název použili pro označení kolabo-
rantské organizace, jež měla proklamovat harmonickou symbiózu katolické církve s komunistickým
státem. Tyto dvě různé Katolické akce je třeba od sebe rozlišovat.

Účinný  prostředek  v šíření  mravní  obrody spatřovala  Katolická  akce  právě  v hodnotném ná-
boženském tisku.  Tuto  myšlenku  podpořil  ve  svém pastýřském listu  z února  1932 i  biskup  Josef
Kupka. Již v roce 1929 v naší diecézi vzniklo hned několik farních časopisů, které vydávala buď pří-
mo místní Katolická akce, anebo příslušný farní úřad. V letech 1929-1930 vycházel měsíčně Farní
věstník pro Velké Brno. Ve stejném období vydával v Rajhradě farní administrátor Vojtěch Horák svůj
zpravodaj Vinice. Velmi úspěšně vyvíjela svoji činnost Akce katolická v Nové Říši – její časopis vy-
cházel až do roku 1935. Jednotlivá čísla bývala obvykle koncipována monotématicky – věnovala se sv.
zpovědi, nevěře, dušičkám, varovala před adventisty – vcelku se dá říci, že přinášela kvalitní vzdě-
lávání z katechismu. V některých jiných oblastech už to bylo horší – snahy varovat z pozice odborné-
ho lékařství před zálibou žen v odívání podle poslední módy z dnešního pohledu snad už působí trochu
úsměvně. O vydávání vlastního věstníku se pokusila také Katolická akce ve Znojmě – iniciátorem zde
byl  P.  Bernard Skácel  OP, časopis  vycházel  jako měsíčník a za cíl  si  kladl:  „přinášet zprávy ná-
boženské a paralyzovat činnost věstníků, vydávaných u nás církví československou a metodisty.“ Tento
list ale ještě během prvního roku své existence zanikl. Delšího trvání měl Farní věstník v Koněšíně, je-
hož vydavatelem byl farář P. Antonín Nevrkla. Časopis přinášel úvahy podle liturgického kalendáře, na
pokračování zde vycházel seriál z dějin farnosti, přetiskovány byly povídky Václava Kosmáka, slabší
stránku představovala snad jen zvláštní záliba ve zbožných veršovánkách. List vycházel až do roku
1940. Ještě déle vydržel Farní věstník novoměstský, ten docházel ke svým čtenářům až do roku 1943.
Jeho iniciátorem byl prof. Karel Žák. Projevil docela slušné žurnalistické nadání, měsíčník měl své
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pravidelné rubriky, v nichž články s tendencí nábožensko-vzdělávací prokládal odlehčenějším žánrem.
(Zajímavá je například jeho zpráva, že  „v městě Žďáře vedle holubů rozmohly se straky cizího půvo-
du, které četnictvo pochytalo.“)

Dokončení v příštím FV

 
  Knižní tipy do Vaší knihovny

       Otec Pio – stručný životopis  - Gabriele Amorth

Svěží  životopis  svatého  Pia  z  Pietrelciny z  pera  známého  italského
exorcisty Gabriela Amortha. Kapucínský kněz Padre Pio (1887–1968) půso-
bil v klášteře v městečku San Giovanni Rotondo v italské Apulii. Byl vyhle-

dávaným zpovědníkem, mužem obdařeným stigmaty a schopností nahlížet do srdce kajícníků, kteří se
k němu přicházeli zpovídat. Gabriele Amorth nezakrývá řadu dramatických zlomů v životě tohoto ob-
líbeného světce. Otec Pio vynikal službou Bohu a bližním, současně ale přitahoval pozornost svými
mimořádnými obdarováními. V určitém období nesměl sloužit mše, vydávat knihy ani zpovídat. V še-
desátých letech 20. století se k němu ovšem hlásí zástupy jeho duchovních dětí a krátce po jeho smrti
se rozbíhá kanonizační proces. Papež Jan Pavel II. jej blahořečil 2. května 1999 a svatořečil 16. června
2002.

365 dní  s papežem Františkem 
Už jsme si  zvykli  na to,  že papež František se po zvolení  odmítl  přestěhovat  do papežského

apartmánu v Apoštolském paláci, ale ubytoval se v malém bytě Domu sv. Marty. V tamní kapli slouží
každé ráno mši svatou, při níž pronáší krátkou promluvu. Promluvy od Svaté Marty začalo záhy sle -
dovat mnoho lidí z celého světa, u nás především díky webovým stránkám české sekce rádia Vatikán.
Vycházejí z Božího slova a přinášejí nezředěnou zvěst evangelia, ale je v nich přítomen i autentický
František: jeho typické důrazy, zemité příměry i jezuitská spiritualita.

Karmelitánské nakladatelství předkládá výběr nejsilnějších myšlenek z těchto ranních bohoslužeb,
s nadějí, že poslouží mnohým, kdo chtějí denně čerpat z pramenů Boží moudrosti a zamýšlet se nad
životem ve světle evangelia.

Jak poznám, že mě miluje -  Hana Piknerová
„Jak jsme to tehdy říkaly? Má mě rád, nemá mě rád, miluje mě, věrně, tajně, kašle na mě. Při kaž-

dé té krátké větě se odtrhl jeden lístek z akátové větvičky. Ten, který zůstal poslední, ten platil. Muselo
se u toho samozřejmě myslet na někoho konkrétního a platilo to pak o něm. No jo, to bych mohla
znovu zkusit. Na koho ale budu myslet? Namátkou a trochu zahanbeně jsem pomyslela: Bože, nepřijde
ti to hloupé? V pomalé chůzi jsem začala odtrhávat jeden lístek za druhým a házela je za sebe, ovšem
jako elektrizovaná jsem nedokázala vyslovovat jednotlivé stupně a míry lásky. V mé mysli tkvělo pou-
ze jediné: Miluje mě, miluje mě, miluje mě. Nic jiného jsem nemohla vyslovit. Nešlo to. Poslední
lístek tedy samozřejmě znamenal: Miluje mě. Moc dobře jsem věděla, o kom to platí.“

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   24. 10. 2021
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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