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Modleme se za zemřelé
Jako každý rok k nám i letos přichází čas, ve kterém nám církev nabízí, abychom s větším úsilím a
bohatšími přísliby pamatovali, především v modlitbě,
na naše drahé zesnulé. Je to čas, kdy můžeme znovu
děkovat za životy těch, kteří nás předešli v dokončení
pozemského putování a nyní už vidí Boha tváří
v tvář. Také můžeme našim zemřelým pomáhat
přímluvnou modlitbou, v tomto čase tradičně spojenou s možností získat pro své zemřelé odpustky,
dokonce i plnomocné.
Máme tak možnost upevnit svou víru v to, že
pokud jsme s našimi zemřelými spojeni poutem lásky, nic – ani smrt – nás od sebe nemůže definitivně
oddělit. Křesťané žili tuto víru po všechna staletí a
dodnes i nám může být útěšnou zkušeností. Využijme této možnosti pomáhat zesnulým očistit se od
všeho co přebývá, nebo chybí k tomu, aby dorostli do podoby Boha.
Můžeme se v tom inspirovat i slovem papeže Benedikta XVI. z encykliky Spe salvi: „Nikdo
nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo není spasen sám. Do mého života neustále vstupuje život těch
druhých: ve zlém i v dobrém. Má přímluva za druhého tak není věcí jemu cizí, nějakou vnější věcí ani
po smrti. V této propojenosti bytí může moje poděkování jemu, moje modlitba za něho, znamenat
malou část jeho očištění.“
Kéž nám je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé příležitostí k vděčnosti za životy našich blízkých, připomínkou, že i my se jednou budeme Bohu odpovídat za svůj život a nadějí, že se s našimi
drahými zase potkáme tam, kde bude už jen radost bez konce.
pro listopadové číslo Farního věstníku napsal bohoslovec Tomáš Zámečník
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Při návštěvě bohoslužeb je nutné dodržovat aktuální proti-epidemiologická opatření
(bez záruky)
Pravidla pro získání odpustků za zemřelé pro rok 2021
Pravidla pro získání odpustků za zemřelé jsou shodná s pravidly z minulého roku, níže přinášíme
souhrnný přehled podmínek.
Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos opět prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od
25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní
od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den:
návštěva hřbitova,
modlitba za zesnulé,
modlitba na úmysl Svatého Otce,
vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.
Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat
kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou v daný den:
návštěva kostela nebo kaple,
modlitba Otčenáš,
modlitba Věřím,
modlitba na úmysl Svatého Otce,
vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.
Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště
kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě
spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude
možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem
Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Ko runka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba
úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.
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Charitní sbírka
V sobotu 13. 11. 2021 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka šatstva a pod. v prostorách bývalého Školním statku v Telči.
Změna je u přístupové cesty kvůli rekonstrukci ul. Jihlavské. 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 pout 2021
Tato pout se připravovala na rok 2020, kdy uplynulo 70let od smrti P. Josefa Toufara, faráře v
obci Číhošt u Havlíčkova Brodu. Při mši svaté, třetí adventní neděli v roce 1949, se při kázaní pohnul
dřevěný křížek nad svatostánkem a zůstal vychýlený směrem ke kazatelně. Státní bezpečnost P. Toufara v lednu 1950 až na třetí pokus zatkla a nelidsky ho mučila aby přiznal, že to nebyl zázrak..
25.února 1950 umírá v Praze a pohřben je v hromadném hrobě pod falešným jménem. Jeho přání
bylo být pohřbem v Číhošti, to se mu splnilo až po 65 letech.

Ale teď již k naší pouti. V 6:45 hod. jsme zamířili z Telče do Kutné Hory. V Urbanově, Nevcehli,
Třešti a Kostelci nás doplnili další poutníci a byl plný autobus. Po trochu mlhavém ránu nás uvítal slunečný den. V Kutné Hoře jsme měli jedinou zastávku a to chrám sv. Barbory. Byli jsme seznámeni s
historii Kutné Hory a krásným kostelem. Před odjezdem jsme zjistili,že nám schází poutník z Třeště.
Po hodinovém marném pátrání jsme to předali odborníkům - městské policii- a ta za necelou hodinu
našeho poutníka v pořádku našla. V Číhošti nás již očekávala průvodkyně a ta nás seznámila s historii
kostela a s P. Josefem Toufarem. Po mši svaté, kterou sloužili naši kněží - pan kaplan a pan děkan-nás
seznámila se svými vzpomínkami nejmladší pamětnice číhoštského zázraku, tehdy 11letá, pani Božena
Kotrbová z Urbanova -účastnice našeho zájezdu. V kostele stála přesně na místě pod kazatelnou, kde
stála při mši sv. třetí adventní neděli v roce 1949. Ostatky P. J. Toufara jsou uloženy v kostele. O jeho
smrti se příbuzní dozvěděli až za tři roky. Číhošt má ještě jednu zajímavost, asi 500m od kostela je
totiž geografický střed České republiky. Posledním místem našeho zájezdu byla zaniklá /zatopená/
obec Zahrádka u Ledče nad Sázavou, kde P. Josef Toufar několik let působil, než byl přeložen do Číhoště. Obec byla zatopena při stavbě vodního díla Želivka. Zachoval se pouze kostel sv. Víta, který se
postupně obnovuje. P. Toufar zde byl oblíbený mezi všemi obyvateli, na brigády mu chodili dokonce i
místní komunisté. Vloni byl pořízen nový zvon – Josef, jeho hlas nás provázel při odchodu k autobusu. Do Telče jsme se vrátili plni zážitků po 18 hodině..
VH
Zprávy z jednoty Orla
Roštejnské stráně poprvé na Ranči
Devátý ročník obnoveného přespolního běhu v
Telči Roštejnské stráně s sebou přinesl spoustu novinek a překvapení. Tím největším byla změna místa startu a kompletně nové tratě, které běžce zavedli
ke kapli sv. Karla a do lesoparku v jeho okolí. Na reakcích účastníků bylo vidět, že se jim krásné zázemí Ranče a nové tratě líbili. A snad také díky prosluněnému nedělnímu odpoledni si závody nenechalo
ujít na 110 závodníků ve všech věkových kategoriích. Však také nejmladším závodnicím byli čerstvě 2
roky a věrný účastník Josef Holý z Brna Židenic už letos oslavil osmdesátku. Přesto dokázal vyběh nout od Ranče ke Karlu a zpátky za méně, než půl hodinu.
Nejvíce hostů do Telče dorazilo už tradičně z Brna Židenic a z Vyškova hlavně díky zapojení závodů do Orelské Běžecké Ligy. Radost pořadatelům udělalo také 28 běžců z Telče a blízkého okolí.
Vítězství v hlavní mužské kategorii běhu na 5km si letos odnesl Lukáš Soural do Brna Židenic, když
dokončil závod v čase 18 minut a 16 sekund. Nejlepší místní zástupce Petr Bloudíček na něj měl ztrátu 55 sekund a tím si vybojoval vítězství v kategorii mužů nad 40 let. Nejrychlejší ženou byla již tra dičně Anežka Langhammerová, která trať o délce 3500m zdolala za 15 minut a 25 sekund.
Na stupně vítězů z telčských závodníků ještě vystoupili:
2. Chalupová Kristýna Benjamínky (50 m)
1. Kovář Vít Benjamínci (50 m)
3. Houdek Jáchym Benjamínci (50 m)
1. Houdková Lucie Atletická školka dívky (200 m)
3. Chalupová Veronika Atletická školka dívky (200 m)
2. Bloudíček Jakub Atletická školka chlapci (200 m)
2. Houdková Markéta Přípravka dívky (200 m)
3. Polednová Hana Přípravka dívky (200 m)
3. Kovář Prokop Nejmladší žáci (1500 m)
3. Švec Dominik Mladší žáci (2000 m)
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1. Lupačová Adéla Dorostenky (2000 m)
1. Kadlec Prokop Dorostenci (3500 m)
3. Vítů Josef Muži A (5000 m)
1. Bloudíček Petr Muži B (5000 m)
1. Korecká Lenka Ženy B (1500 m)
2. Houdková Pavla Ženy B (1500 m)
3. Polednová Hana Ženy B (1500 m)
Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na stránkách http://www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane.
Děkujeme obzvláště našim tradičním sponzorům Pivovaru Trojan, občerstvení Svačinka, firmě MannHummel a Hračkářství T-hračky nad Tescem. Bez vaší štědrosti bychom nemohli běžcům udělat tolik
radosti.
POZOR
Pátek 5. listopadu 2021
Z důvodů pracovních povinností se ruší plánovaná přednáška
Křesťané v Iráku – kterou měl připravenou Jan Bartošek

Farní časopisy z pohledu historie
PhDr. Marie Plevová, Ph.D. - vedoucí Diecézního archivu v Rajhradě u Brna
(dokončení z říjnového FV)
… 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 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 původu, které četnictvo pochytalo.“)
Po podobně rekordní dobu byl vydáván Farní věstník velkomeziříčský, který vznikl roku
1930 a udržel se až do roku 1948, od roku 1947 pod názvem Věstník římskokatolického farního úřadu.
Nadšeným propagátorem myšlenky farního časopisu se stal P. Jan Novotný. K realizaci záměru ho
přivedl zážitek z roku 1932, kdy v Břeclavi jako kněz narazil na tvrdé nepochopení u farníků. Odmítl
tehdy vykonat katolické obřady při posledním rozloučení s jistou paní, které její rodina nechala vypravit pohřeb žehem. To bylo v té době v katolické církvi nepřípustné, a farář proto hledal platformu,
kde by mohl co nejširšímu okruhu lidí vyložit své stanovisko. Začal tedy vydávat farní věstník a vytrval v tom až do svého odchodu z farnosti v roce 1938. Redakční práci jako způsob komunikace s
farníky si přitom oblíbil natolik, že se do vydávání farního listu pustil i na svých dalších působištích –
v roce 1939 v Přibicích a v letech 1947-1948 v Podivíně (pod názvem Podivínská farnost). Farní věstník měli také v Hodoníně, vycházel jako měsíčník v letech 1933-1939, a to zásluhou P. Antonína Pekárka. Podobně zaníceným editorem byl P. Adolf Tesař – jeho Zprávy z ivančické farnosti vycházely
nepravidelně od roku 1938 v nákladu až 1350 výtisků. Tesařovy aktivity se zdaleka neomezovaly na
farní časopis, byl za války napojen na domácí odboj a byl ochoten i riskovat – pro osoby v ilegalitě vystavoval falešné osobní doklady. Když se toho počátkem roku 1942 gestapo dopátralo, byl zatčen a 16.
6. téhož roku v Kounicových kolejích popraven. I Protektorát byl dobou, kdy vznikaly některé nové
farní věstníky – v letech 1940-1941 vycházel v Rosicích jako občasník list Rosická farnost. V roce
1941 si v Kunštátě požádal o povolení k vydávání časopisu místní kněz P. Jaroslav Šafář. Jeho bezprostředním cílem bylo připravit farníky na chystané misie, počítal s tím, že přitom využije zkušeností,
nabytých při redigování Farního věstníku novoměstského. List měl vycházet 3x – 4x ročně, žádné jeho
výtisky však k dispozici nemáme, takže není jasné, zda se záměr vůbec podařilo uskutečnit. Z válečné
5

produkce farních časopisů bych se zastavila snad jen u už jednou zmiňovaných oběžníků, jež tiskl koncem války P. Josef Zouhar. Byly adresovány senetářovským farníkům, kteří za protektorátu museli
opustit své domovy, protože byly zařazeny do oblasti nově vytvářeného vojenského prostoru. P. Josef
Zouhar, tehdy ještě mladý kaplan, pečlivě shromažďoval adresy svých bývalých farníků a rozesílal jim
pak své listy rozmnožované cyklostylem v kanceláři bezrukého Frantíka v Brně na Kobližné. Jakkoli
byla vnější úprava těchto dopisů velmi prostá, po obsahové stránce představují vzácný doklad osobní
snahy kněze o povzbuzení konkrétních věřících v těžké době. Jinak se ovšem válečný vývoj ubíral
směrem přímo opačným – většina farností musela od farního tisku upustit.
S tím větším nadšením se k této činnosti řada farností vrátila po osvobození, hromadná obnova redakční práce ve farnostech by se dala přirovnat až k malé explozi. Časopisy už vznikaly bez vzájemné
koordinace, což se odráží už v jejich názvech - zatímco před válkou byla většina z nich napojena na
Katolickou akci a označovala se jako věstník, nyní už jsou jejich názvy velmi různorodé.
V Hodoníně byl časopis založen z iniciativy faráře P. Josefa Prnky. Poměrně dlouho mu trvalo,
než se podařilo získat k vydávání časopisu povolení, takže zpočátku tiskl jen příležitostné letáky
Zprávy z hodonínské farnosti (není jasné, kolik jich vlastně vyšlo). Teprve později začal vycházet
regulérní časopis pod názvem Měsíčník pro farnost hodonínskou. V Břeclavi se o obnovu časopisu zasloužil P. Karel Poul pod názvem Oběžník břeclavské farnosti. V Ivančicích měli dokonce dvě souběžná farní periodika - v letech 1945-1947 Zprávy ivančické farnosti a v období 1946-1948 věstník
Náš domov. Jaký byl jejich vzájemný vztah, zda se jednalo o konkurenční podniky, nebo se navzájem
lišily koncepcí a tak se doplňovaly, není zcela jasné. Nový farní zpravodaj vznikl hned po válce v Jedovnicích – jak P. František Vodák, tak kooperátor P. Josef Zouhar byli jeho nadšenými redaktory.
Pozdrav jedovnickým farníkům z roku 1945 vystřídala o dva roky později Naše farnost. Velmi
podobně se do tvorby časopisu pustil ve Křtinách P. František Marek s kaplanem P. Františkem Vlachem, kteří v prvních dvou poválečných letech vydávali Pozdrav křtinským farníkům. V Tvarožné byl
často připomínaným vzorem Václav Kosmák – zdejší časopis se jmenoval Z tvaroženské farnosti a vyznačoval se velmi pěknou úpravou. Grafickým ztvárněním se mu velice podobal list Z podolské
farnosti, o kterém víme pouze z práce naší badatelky Mgr. Lenky Čanderlové. V roce 1946 inicioval P.
Stanislav Krátký v Žarošicích vydávání listu Náš domov, který později vycházel pod názvem Pozdrav
z farnosti žarošické. V souladu s charakterem farnosti bylo jeho zaměření výrazně mariánské, kromě
úvodníku faráře obsahoval i zprávy z domova a věnoval se také dějinám farnosti – přetiskoval práce
Hurtovy. Z dnešního pohledu je zábavná jeho zdravovědná rubrika, kterou vedl jistý dr. Vsevolod Lo bov – z jeho rad si dovolím ocitovat: „Nenoste šály a příliš se nebalte. To nechrání před nastuzením.
Raději se snažte o otužování organismu. Uši si čistěte čistým prstem, bez dlouhého nehtu. Nepoužívejte
ani zápalky, ani tužky. Nelíbejte děti do ucha, může prasknout bubínek. Dostane-li se do ucha hmyz,
použijte oleje, nikdy másla.“ Mezi ostatními dobovými farními časopisy představuje žarošický
vzácnou výjimku – jeho vydávání se podařilo udržet až do roku 1949. V roce 1947 se o obdobnou
ediční práci pokouší Josef Hudec – jeho dílem je Věstník farnosti vlasatické a branišovické –
z úsporných důvodů časopis sám tiskl na cyklostylu, byl si vědom špatné kvality tisku a případné kriti ce se bránil slovy: „Na nečitelnost jsou farníci zvyklí z přípisů okresního národního výboru.“ Smyslem
jeho listu nemělo být ani tak náboženské poučení, k tomu doporučoval odběr Rozsévače či jiných
plošně vydávaných katolických periodik, sám usiloval čistě o místní zpravodajství s cílem dosáhnout,
„aby se z pohraničí stala normální farnost.“ Zůstalo však spíš u pokusu podobně jako v Brně-Husovicích, kde salvatoriáni začali vydávat Pozdrav našim farníkům, a to s velmi nadějným obsahem. Dvě
čísla věstníku Pozdrav od svatého Jakuba vydal roku 1948 P. Ladislav Jurák ve Starči, v tomto případě
se nejednalo o periodikum v pravém slova smyslu, spíš šlo o dva oběžníky, kterými chtěl duchovní
správce umocnit přípravu farníků na misie. Dlouhodobější záměry měl ve Ždánicích farář P. František
Šimčák, když založil čtvrtletník Zprávy farnosti ždánské, list však podobně jako řada ostatních nepřežil rok 1948, takže vyšla jen čtyři čísla. Zcela specifickou, účelovou tiskovinou byl Pozdrav z Hlubokých Mašůvek. Vyšel v roce 1949, před zamýšlenou přístavbou tamního poutního kostela. Protože
projekt rozšíření historického kostelíčku zpočátku nenacházel zcela jednoznačnou podporou, rozhodl
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se farář P. Josef Parma vydat informační leták, v němž se pokusil shrnout všechny argumenty pro stavbu i proti ní a vyložit důvody, které ho vedly k tomu, že se přiklonil k variantě jít do stavby.
Jinak ovšem rok 1948 učinil jakýmkoli církevním tiskovinám rázný konec, takže po celých
dalších 40 let se s fenoménem farního periodika nesetkáváme vůbec. Jistou jeho náhradou se za komunismu stává samizdat, ten byl ovšem určen jinému okruhu čtenářů a sledoval jiné cíle.
Jestliže po roce 1989 u nás vzniká tolik nových farních časopisů, je to úžasný historický doklad
toho, že celá ta desetiletí totality nezadusila úplně všechno, že to ve farnostech stále žije. A protože vě říme, že vaše farní časopisy budou zajímat čtenáře i v budoucnu, stále je s takovým potěšením ukládáme do archivu. Dovolila bych si snad k farnostem malou prosbu – pokud víte, že vaše časopisecká produkce u nás není zastoupena v plných řadách, zašlete nám chybějící čísla, třeba jen elektronicky.
Stejně tak vděčně přijmeme i případné nálezy historických časopisů, pokud byste na ně ještě někde narazili.
A na samý závěr – Vám všem, kteří jste ochotni redakci farních časopisů věnovat svůj volný čas,
patří naše velké uznání i přání, aby Vaše práce přinášela hodně radosti jak Vám, tak Vašim čtenářům.

Co je to synoda?
„Synoda“ slovo se skládá z řecké
předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z
podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“.
Vyjadřuje společně prožívané putování
Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta,
pravda a život“ (J 14,6) a nás na tuto
cestu učednictví stále znovu zve. Od
prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na
různých úrovních.
První fáze světové synody potrvá
od 17. října do 15. srpna 2022 v místní
církvi, druhá kontinentální fáze naváže v létě příštího roku a závěrečné
generální shromáždění biskupů (biskupská synoda) se má sejít v Římě v
říjnu 2023. Pět členů národního synodálního týmu schválili čeští a moravští biskupové 5. října, ti budou zodpovědní za koordinaci synodálního procesu. Tým povede P. Prokop Brož, teolog, bývalý děkan
KTF a člen redakční rady Perspektiv KT. „Už první reakce naznačují, že nám diecézní fáze synody
může dopomoci k tomu, abychom se vymanili z rezignovanosti a ztráty zápalu pro život církve a ob jevili novou spontánnost a otevřenost vůči Duchu Svatému,“ zamýšlí se P. Brož. „První fáze chce v na slouchání druhým probudit nadšení a radost z církve v konkrétních společenstvích lidí. Romano Guardini na začátku 20. století napsal, že ‚církev ožívá v duších lidí‘. Přijde mi, že synoda chce toto
společné nadšení pro Kristovu církev znovu věřícím univerzální církve dopřát,“ dodává pro KT. Jeho
tým nyní koordinátorům z diecézí připraví materiály tak, aby v jednotlivých farnostech i dalších spole čenstvích mohla proběhnout „krátká a intenzivní fáze“ synodální cesty. Od října do ledna se budou
setkávat skupinky a probírat u různých témat své zkušenosti, přání a očekávání. „Synoda má pomoci
nahlédnout skutečnou podobu komunikace a života v české církvi. Snad si také budeme moci uvědomit
své místo v celku světové církve, překonat stereotypy a rozvinout to autentické, čím v naší církvi žijeme,“ uzavírá teolog.

Knižní tipy do Vaší knihovny
Novéna k blahoslavenému Karlu Rakouskému
Novénou – devítidenní modlitbou s bl. Karlem Rakouským (1887–1922) si
vyprošujeme to, co nejvíce potřebujeme pro každodenní autentický život v
Bohu. Význačná osobnost posledního rakouského císaře Karla I. s
nadčasovými vizemi je v textech doprovázená svědectvími těch, kteří ho
osobně znali.
Jak se žije v semináři – Tomáš Kutil
Editor Tomáš Kutil mapuje 30 let proměn Arcibiskupského semináře v Praze. Po pádu komunismu v roce 1989 se mohla církev vrátit ke svobodnému formování budoucích kněží. Totalitním režimem kontrolovaný seminář v Litoměřicích zanikl a vznikly dva nové semináře v Praze a Olomouci. V
této publikaci mluví bývalí i současní rektoři, spirituálové a bohoslovci – popisují hektické počátky,
bouřlivá 90. léta i určité zklidnění po roce 2000. Současné vedení semináře poodkrývá nynější situaci
a výzvy, které stojí jak před adepty kněžského povolání, tak před celou církví.
V závěru hledíme do budoucnosti – kněží i laici se zde zamýšlejí nad tím, co lidé od kněží očekávají a
co by se kněží měli během své formace naučit a zažít, aby v životě i ve své službě dobře a se ctí obstáli.
Velká ilustrovaná Bible
Anselm Grün poutavě vypráví nejdůležitější příběhy Starého a Nového zákona. Díky jeho podání
začínáme rozumět biblickým postavám od Adama a Evy přes Mojžíše, Davida a Jonáše až po Ježíše
Krista a jeho dvanáct učedníků. Putujeme od stvoření světa a stavby babylonské věže přes Egypt,
Rudé moře, hory Choreb a Sion až do Betléma, Jeruzaléma a na Golgotu. Jemné ilustrace Giuliana
Ferriho si podmaní milovníky krásných knih bez ohledu na věk. Velkou ilustrovanou Bibli ocení
všichni, kdo Písmo svaté skoro vůbec neznají, kdo si chtějí dát jeho poselství do přesných kulturních a
duchovních souvislostí nebo hledají hodnotný dárek. Poslouží dětem a dospívajícím při samostatném i
společném čtení Bible doma, ve škole a v církevních společenstvích. Bonusem knihy jsou úvodní
slova obou autorů, adresovaná speciálně čtenářům a čtenářkám v naší zemi.

Dětský pěvecký sbor Srdíčko
si Vás dovoluje pozvat na krátký koncert, který se uskuteční
v neděli 7. listopadu v 16.30 v orlovně v Telči. V rámci
koncertu zazpívají zpěváci z mladšího i staršího Srdíčka. Těšit se můžete na rozmanitý repertoár a také na velké množství šikovných sólistů!
Opatření proti covidu: dle platných nařízení...
Těšíme se na Vás!

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 11. 2021
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