
Povzbuzení k modlitbě svatého růžence

Milí farníci, začíná měsíc říjen, tradičně za-
svěcený Panně Marii a modlitbě svatého růžence.
7. října je památka "Panny Marie růžencové". Ta
byla  zavedena  jako  poděkování  za  vítězství
křesťanských  vojsk  proti  přesile  muslimských
útočníků v bitvě Lepanta (7.10.1571). V tehdejší
tísnivé situaci vyzval papež věřící, aby se modlili
svatý růženec.  Lidé se modlili  -  a Panna Maria
pomohla, jako vždy. Podobně tomu bylo znovu a
znovu mnohokrát v dějinách lidstva, národů, měst
i jednotlivců, kteří se přesvědčili, jak mocně pů-
sobí  přímluva  Panny  Marie,  když  se  modlíme
svatý růženec: i zdánlivě nemožné věci se stávají
skutečností  a  zdánlivě  nevratně  ztracené  nebo
zničené je vraceno k životu.

Bůh je Láska a Milosrdenství. Panna Maria je naše soucitná milující Maminka, která nám touží
pomoci v každé situaci. Její přímluva je všemohoucí. Co Bůh dokáže příkazem, to ona dokáže svými
prosbami u Něj. Panně Marii nebeský Otec nic neodmítne. A On si přeje, abychom i my nabyli této jis -
toty: Abychom poznali, jak dobrou Maminku jsme v Panně Marii od Něho dostali. Všichni. Každý z
nás. Ty i já. Záleží jenom na nás, jestli ji k sobě pustíme. V modlitbě svatého růžence Pannu Marii k
sobě zveme. Zveme ji do svých záležitostí, do svého života a dáváme jí prostor působit. Modlit se s
námi a za nás. A ona přichází vždycky a ráda a s sebou nám přináší svého Syna a nás zase přivádí k
Němu a vede nás do nebe. Když se modlíme, Panna Maria nám zprostředkovává osvobození a očištění
od zla a uzdravení z jeho následků, vnáší do našich srdcí pokoj, radost a lásku Boží, Ducha Svatého v
plnosti, a připodobňuje nás víc a víc svému Synu. A podobně žehná a pomáhá také těm, za které se
modlíme. Udělejme tu zkušenost. Modleme se svatý růženec. Modleme se ho srdcem. Modleme se ho
společně v rodině, v kostele (budu rád za Vaši iniciativu) i ve společenství. A modleme se ho i každý
sám.

Poznejme sami, že liturgie Církve právem vztahuje na Pannu Marii slova moudré knihy Starého
zákona:

"Já jsem matka krásného milování, bázně, poznání a svaté naděje. Jsem dána všem svým dětem,
od věčnosti těm, kdo Jím byli určeni. Přistupte ke mně, kdo po mně toužíte, a nasyťte se mými plody.
Vždyť vzpomínka na mě je nad med sladší, mít mě je nad plástev medu." (Sir 24,18-20)

S požehnáním
P. Martin Hönig, kaplan

Bohoslužby v měsíci  říjnu 2022

So      1. 10. 2022               18:00 Matka Boží
Ne      2. 10. 2022    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    8. 10. 2022               18:00 Matka Boží
Ne    9. 10. 2022   7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So     15. 10. 2022               18:00 Matka Boží
Ne      16.  10. 2022    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

       So     22. 10. 2022               18:00 Matka Boží
Ne     23.  10. 2022    7:30 sv. Jakub

                9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

       So     29. 10. 2022               18:00 Matka Boží
Ne     30.  10. 2022    7:30 sv. Jakub

                9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

        
                              (bez záruky)

Charitní sbírka

V sobotu  15. 10. 2022 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka  šatstva  a  pod.   v  prostorách  bývalého  Školním statku  v  Telči.
 Vstup do areálu  Panského dvora (dříve školního statku) je z ul. Na

Sádkách mezi benzinovou pumpou a Městským úřadem, dále po polní

cestě. Vstup do areálu bude označen logem Charity.

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

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

Děkujeme.

                                     Farní věstník 
                                                                                            ŘÍJEN 2022

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                
              ročník XXX,  číslo 10                              
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        Farní zájezd

Farnost Telč pořádá 1.10.2022 zájezd a to do těchto míst: Tišnov Předklášteří - zde bude ko-
mentovaná prohlídka kostela, která trvá asi 40minut . Pak se přemístíme do klášterního pivovaru
na prohlídku,která bude trvat asi půl hodiny. Další zastávka je v Brně Lesná. Zde bude asi ve 14
hodin prohlídka nového kostela .Z jeho stavbou a dalšími zajímavosti nás seznámí místní pan fa-
rář. Po prohlídce zde naši kněží budou  sloužit pro nás mši svatou. 

Ráno se bude z Telče odjíždět v 6:30hodin. Nastoupit se bude moci na třech místech - na Hra-
decké u školy, u pošty a u orlovny (bývalé kino). Zpět plánujeme návrat asi v 18 hodin.

Přihlásit se můžete u manželů Hustákových bud osobně nebo telefonicky na .605 475 082 a
732 385 146. Cena zájezdu bude 350Kč a vybírat se bude v autobuse. 



Tak jak jsme vás informovali v březnovém FV, v letošním roce je naplánováno zahájení opravy

střechy kostela sv.  Vojtěcha u Studnic.  Protože se jedná o velký finanční  objem opravy,  je  tato

oprava rozdělena na několik etap. Jak je z přiložené fotografie vidět, oprava střechy byla zahájena a

nejvíce poškozená část je již zrealizovaná.

       

       Zprávy z jednoty Orla
 
Desátý ročník Roštejnských strání
Letos  se  bude  přespolní  běh  Roštejnské

stráně konat již po desáté od svého obnovení. A po
druhé to bude u Ranče a v lesích okolo kaple sv. Karla. Po loňském roce, kdy si nové tratě všichni
chválili, jsme je ještě o trochu vylepšili. Tak neváhejte a přijďte je vyzkoušet.

Běžecké závody proběhnout ve všech věkových kategoriích a jako tradičně budou součástí Orel-
ské Běžecké Ligy. Nebude chybět ani Lidový běh, který je zaměřen na neběžce a specialita Roštejn -
ských strání, rodinný běh. Pro tři nejlepší v každé kategorii máme připravené ceny od našich sponzorů
a zkrátka určitě nepřijdou žádní malí běžci, kteří se zúčastní. 

Závody odstartují  v neděli 2. října od 13:30 na Ranči vedle Lipek, registrace o hodinu dřív.
Pokud můžete, přihlašte se předem on-line na www.oreltelc.cz/rostejnske_strane. Vezměte své děti či
vnoučata a sami jim ukažte, že ještě něco uběhnete.

Misijní neděle

V neděli  23. 10. 2022  se naše farnost připojí ke Svě-
tovému dni modliteb za misie. Pokud se chcete aktivně za-
pojit, můžete:

Pamatovat na tento úmysl v modlitbě soukromě – na-
příklad modlitbou novény, nebo se zúčastnit 22. 10. 2022 v
19.00 společné modlitby růžence v kostele svatého Jakuba a
tím se zapojit do Misijního mostu modlitby s věřícími v naší
zemi.

V sobotu před modlitbou  růžence si  můžete  zakoupit
misijní růženec

Přispět finanční částkou do sbírky při mši svaté v neděli 23. 10.
Upéct koláčky a přinést je v sobotu 22. 10. v 16.00 hodin na faru 
Navštívit 23. 10. farní kavárnu a koupit si misijní koláčky
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.

Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot
Pane, Ty mě vítáš u svého stolu, protože jsem Tvé dítě.

Skrze Eucharistii proměň moji slabost v Tvoji sílu,
moji malost v Tvoji velikost, moji prchlivost v Tvoji mírnost,

moji zlobu v Tvoji svatost, moji bezvýznamnost v Tvé Božství,
moji hloupost, temnotu a nevědomost v Tvoji moudrost, světlo a pravdu.

Spoléhám se na Tebe a vítám Tě ve svém nitru.
Naplň mě, prosím, svou přítomností. Děkuji Ti. 

Amen.
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 SBÍRKA NA OBNOVU KOSTELA SV. JAKUBA V TELČI

CÍL: VYBRAT VE FARNOSTI ČÁSTKU  200.000,- Kč
TERMÍN: DO 30.11.2022

POKUD SE NÁM TUTO ČÁSTKU PODAŘÍ VYBRAT, ZÍSKÁME OD BISKUPSTVÍ
200.000,- KČ NA TENTO ÚČEL

JAK DAROVAT ( jakoukoliv z níže uvedených možností) :
1) na odkazu

 https://donator.cz/projekt/svjakubtelc
- darovat jako host nebo jako registrovaný donátor

2) vložit v hotovosti do kasiček v kostelích – Matky Boží, Sv. Anna nebo Sv. Ja-
kub

Znamená to, že ke každé darované koruně nám biskupství přidá další korunu.
K 24. 9. 2022 je na účtě darováno 83 100,- Kč .       Děkujeme



Český kněz v Indii

Výstava nazvaná „Český kněz v Indii“, která je instalovaná v třebíčském kostele sv. Martina, při-
pomíná  salesiánského kněze  P.  Jana  Meda,  rodáka  z  Jihlavy.  Výstavu  věnovanou velké  duchovní
osobnosti, P. Janu Medovi, je možné navštívit do 21. října 2022. 

P. Jan Med se narodil 13. dubna 1916 v Jihlavě, měl
sedm  sourozenců  (jeho  bratr  Oldřich  se  stal  také  kně-
zem-salesiánem).Ve  svých  třinácti  letech  odešel  Jan  k
salesiánům do Fryštáku. V roce 1933 se vydal do noviciátu
na Slovensku, kde 31.  července 1934 složil své první ře-
holní sliby.  Rok nato 11.  listopadu 1935 nastoupil  v ital-
ských Benátkách na loď a vydal se do Indie. V Bombaji při-
stál 22. listopadu 1935. V roce 1943 zde byl vysvěcen na
kněze. Založil školu Dona Bosca v Tirumpatturu v Tamilna-
du,  která je nyní známou samosprávnou školou.  Pracoval
také na založení teologické university v Bangalore a univer-
sity  Dona  Bosca  v  Maram.  Napsal  několik  knih.  Jeho
sborníku duchovních písní  se dosud prodalo přes 100000
výtisků. 

Otec Med je mnoha Indy považován za svatého muže,
protože nezištně pomáhal mnoha lidem z různých kmenů,

kultur a náboženství. Jeho snahou bylo rozšířit vzdělání mezi lidmi z nedostupných hor bez potlačení
místních tradic, kultury a jazyka. P. Med zemřel 25. ledna 2011. 

(převzato z https://www.sdb.cz/osobnosti/jan-med/)

Slavnostní otevření barokní perly Vysočiny

Po několikaleté rekonstrukci se v říjnu slavnostně 
otevře kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad 
Rokytnou.

Při pontifikální bohoslužbě v sobotu 1. října 2022
v 15.00 hodin posvětí emeritní biskup Vojtěch 
Cikrle nový oltář kostela sv. Markéty a vloží do 
něj ostatky sv. Zdislavy. Po mši sv. následuje 
prohlídka kostela a další doprovodný program. 

Všechny zve P. Tomáš Holcner

Knižní tipy do Vaší knihovny

Živé světlo -Wilhelm Hünermann 

Román slavného autora představuje bohatý život svaté Hildegardy z 
Bingenu, která žila ve 12. století a byla abatyší benediktinského kláštera v
Porýní. Ve své době patřila k nejznámějším osobnostem církve v Evropě. 
Vešla ve známost nejen jako mystička s prorockým obdarováním, ale i 
jako velmi vzdělaná a činorodá žena, která měla značný vliv v církvi i ve 
společnosti. Působila v nesnadných časech křížových výprav, kdy se i 

mnozí v duchovním stavu nechali strhnout duchem světa a odkláněli se od evangelních ideálů. 
Bolestně vnímala mocenské spory mezi císařem a papežem i mezi papežem a vzdoropapežem. 
Hildegarda se stala jedním z velkých světel, jež Bůh postavil na svícen, aby „svítilo všem v domě“ 
(srov. Mt 5,13-14).
Svatá Hildegarda je patronkou jazykovědců a přírodovědců. Nadčasový význam její duchovní 
moudrosti potvrdil papež Benedikt XVI., když jí v roce 2012 udělil vzácný titul „učitelka církve“. 

         Příběh jedné duše 
Autobiografické spisy svaté Terezie z Lisieux (1873–1897), vydávané v novém českém překladu pod 
názvem Příběh jedné duše, patří k nejvzácnějším pokladům křesťanské duchovní literatury. Prostinká 
literární forma v sobě skrývá prorocký rozměr, který autorce vysloužil vzácný titul učitelka církve. 
Terezie připomíná všem křesťanům, že Bůh evangelií je Bůh milosrdný, proto je víra v něho světlem i 
uprostřed temnot a dětská důvěra v Boha lékem na existenciální úzkost. Terezička nás učí krásné a 
odvážné cestě duchovního dětství, která je vlastně jen znovuobjevením původního poselství evangelia.

         Vánoční hvězda a splněná přání  - Zuzana Pospíšilová 

Malá Ida žije v dětském domově a moc touží po mamince a tatínkovi. Není tolik průbojná jako ostatní 
děti, a tak se na ni většinou nedostane pohlazení nebo pochování na klíně. Celé dny prostojí u okna a 
dívá se, jestli nepřichází nová maminka s tatínkem. Večer před Štědrým dnem za oknem uvidí padat 
hvězdu. Dobře ví, že padající hvězda dokáže splnit přání, a tak si moc přeje maminku a tátu. Na 
opačném konci města bydlí pán a paní Andělovi, kteří marně touží po děťátku. I oni uvidí padat 
hvězdu a oba si přejí, aby se jejich rodina rozrostla. A protože Vánoce jsou svátky splněných přání, 
nakonec se všem jejich tužby splní. Knížka je určena dětem mladšího školního věku.

        Galerie velehradské cisterciácké krajiny- Publikace autorů Petra Hudce a Aleše Létala přináší 
nový pohled na odkaz cisterciáckých mnichů, kteří působili v regionu jihovýchodní Moravy v letech 
1205–1784. Věnuje se totiž nejen klášternímu areálu, nýbrž především krajině, kterou mniši dokázali 
během svého takřka šestisetletého působení zušlechtit.
Poutavost knihy je založena na fotografiích Tomáše Vrtala a dále na ilustracích výtvarníka Borise 
Jirků. Galerie velehradské cisterciácké krajiny tedy přináší zážitek z krásy, která je prohloubena 
poznáním. Inspiruje k putování, návštěvě míst poznamenaných činností mnichů i péči o krajinu, kterou
jsme po nich zdědili.

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   23. 10. 2022
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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