
Nebeský recept k záchraně světa

Milí farníci, tento článek píšu ještě ve Fa-
timě,  kde  mi  bylo  dopřáno  strávit  několik
úžasných dní na setkání Světového fatimského
apoštolátu. Děkuji telčskému otci děkanovi, že
mi to umožnil. A především děkuji Pánu Bohu
a Panně Marii, protože to byly tak požehnané
dny, že kdybych měl všechno popsat, zabralo
by to celý věstník. A myslím, že by to pro vás
bylo zajímavé čtení,  ale ten prostor nemáme.
Věřím, že postupně se s vámi o to vše budu
moct  dělit.  Dnes  mi  však dovolte  říct  jen to
nejdůležitější:

Bůh nám dává "recept" na záchranu světa
- recept na obrácení Ruska a světový mír!  A
dává  nám  k  tomu  čas,  kterého  ale  už  není
mnoho. Hrozí nám skutečně 3. světová válka,
atomová válka, která z povrchu Země vyhladí
celé národy a změní tvář této planety k nepo-
znání. Toto nám reálně hrozí a to se skutečně
stane, pokud nepřijmeme Boží nabídku záchra-
ny - a tou je obrácení.

Je třeba zanechat hříchů a dát Boha na první místo ve svém životě. Litovat zlého a prosit o od -
puštění - Boha i bližní. To je jediný způsob, jak se dá zmíněné katastrofě předejít.

Z Písma Svatého víme, že Bůh byl ochoten ušetřit celé město pro deset spravedlivých. Bohužel,
tehdy se nenašli a Sodoma byla zničena pro své hříchy. Kolik je dnes potřeba těch, kteří se obrátí? Ko-
lik je třeba těch, kdo se budou modlit, věřit, doufat, klanět pravému Bohu a prosit ho o odpuštění i za
ty, kdo to vše nedělají? Kolik je dnes třeba "spravedlivých" k záchraně světa? To nikdo neví. Víme ale,
že nám Bůh dal skrze Pannu Marii recept, jak toho dosáhnout.

Tím receptem je pobožnost prvních pěti sobot.
Zní to příliš jednoduše, mechanicky? Ano, je to zjednodušeně řečeno, ale je to tak. Mám-li to tro-

chu víc vysvětlit, jedinou cestou k záchraně je již zmíněné obrácení a receptem k němu je úcta k Ne-
poskvrněnému Srdci Panny Marie. Tak si to přeje Bůh. Tak nám to sdělil jejím prostřednictvím již v
roce 1917 ve Fatimě.

13. července toho roku  Panna Maria při svém třetím setkání s malými pasáčky, Hyacintou (7),
Františkem (9) a Lucií (10 let), ukázala těmto třem dětem peklo a potom řekla:

"Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých
hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě za-
vést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestli-
že lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se
zachrání  a  bude  mír.  [První  světová]  válka  se
schyluje  ke  konci;  nepřestanou-li  však  urážet
Boha, začne během pontifikátů Pia XI. jiná, ještě
horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem,
vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává,
že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze
válku,  hlad  a  pronásledování  církve  i  Svatého
otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení
Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné
přijímání  o  prvních  sobotách.  Budou-li  přijaty
moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když
se tak nestane, Rusko rozšíří své bludy po světě a
bude podněcovat války a pronásledování církve.
Dobří lidé budou mučení, Svatý otec bude muset
hodně trpět, mnohé národy budou vyhlazeny. Na-
konec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec
mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude do-
přáno údobí míru."

Sestry a bratři, je pravda, že nevíme, jak jsme
na tom jako svět s obrácením. Tedy asi víme, že

špatně. Ale kolik lidí se musí obrátit, aby byl svět uchráněn zmíněných katastrof a hlavně pekla, to ne-
víme. Víme ale, že ze dvou výslovných požadavků Panny Marie a podmínek míru byl jeden splněn:
papež zasvětil Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci. Druhý požadavek - smírná svatá přijímání o
prvních sobotách v měsíci - je ale zatím opomíjen. A právě toto je tedy ten zmíněný recept, toto je to,
co máme dělat: pobožnost prvních sobot.

Jak? Panna Maria upřesnila tento svůj požadavek v dalším zjevení sestře Lucii v roce 1925 v
Pontevedra:

Vždy první sobotu pěti po sobě jdoucích měsíců máme učinit toto: 
1 s úmyslem vynahradit urážky, kterých se lidé proti Panně Marii dopouštějí
2 se vyzpovídat (stačí však i týden před nebo po první sobotě)
3 přijmout svaté přijímání
4 pomodlit se růženec
5 strávit  s  Pannou Marií  navíc  ještě  15 minut  rozjímáním o  některé  růžencové  události  (o

jednom nebo více tajemstvích růžence).
První pátky v měsíci jsou už docela běžná praxe ve všech farnostech. První soboty už ale téměř

sto let čekají téměř zapomenuty. Je čas je objevit. Nejvyšší čas. Bůh nám je sesílá jako lano, kterým
nás vytáhne z bahna hříchu a zachrání před jistou záhubou. Teď je čas Milosrdenství, potom přijde čas
spravedlnosti, jak v souladu se sestrou Lucií z Fatimy říkala i sv. Faustina Kowalská. Na nic nečekej -
me. Obraťme se. Doba Milosrdenství se rychle krátí. A první sobota je už příští týden.

S modlitbou a požehnáním
P. Martin Hönig, 
kaplan ve farnostech Telč, Mrákotín, Radkov a Urbanov
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Bohoslužby v měsíci  listopadu 2022

Út      1. 11. 2022 slavnost Všech Svatých        8:00    Matka Boží     
             18:00 sv. Jakub

St      2. 11. 2022 památka Všech věrných       8:00    Matka Boží     
         zemřelých               18:00 sv. Anna

So    5. 11. 2022               17:00 Matka Boží
Ne    6. 11. 2022   7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 sv, Karel - Vanov

So     12. 11. 2022               17:00 Matka Boží
Ne      13. 11. 2022    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

       So     19. 11. 2022               17:00 Matka Boží
Ne     20.  11. 2022    7:30 sv. Jakub

                9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

       So     26. 11. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne     27.  11. 2022    7:30 Jména Ježíš

                9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

        
                              (bez záruky)

Jak jsem „pouťovali“

Díky obětavosti manželů Hustákových, kteří zorganizovali letošní farní pouť, jsme se v sobotu 1.
října vydali na cestu. Na třech zastávkách v Telči a na jedné v Hodicích nastoupilo do autobusu celkem
33 poutníků. K pohodě „na palubě“ velkou měrou přispěl také náš řidič, Pepík Babor.

První zastávka byla v Předklášteří u Tišnova, kde jsme navštívili areál okolo Cisterciáckého kláš-
tera Porta coeli. Milou společnost nám dělal současný tišnovský děkan a bývalý telčský kaplan otec
Josef Rybecký. Štěstí jsme měli také na příjemnou průvodkyni, která nám poutavě vyprávěla o vzniku
baziliky Porta coeli i o zajímavých detailech této stavby. Dozvěděli jsme se, že o založení kláštera i
baziliky se zasloužila královna Konstancie, manželka Přemysla Otakara I., a že zde byla i pohřbena.
Dostali jsme také hádanku, zda najdeme „stavební chybu“. Objevila ji Maruška Tripalová. Chyba spo-
čívala v tom, že se mistři kameníci nějak nesešli a jeden z oblouků má dvě patky. Zkrátka, i tak nád-
herný prostor je poznamenán lidskou nedokonalostí, která mu nikterak neubírá na vznešenosti. 

Další naší zastávkou byl místní pivovar, kde jsme se seznámili s technologií výroby piva značky
Vorkloster. Měli jsme možnost ochutnat různé jeho druhy, a protože nám chutnalo, každý poutník se
z exkurze vracel obtěžkán několika lahvemi. Zcela vhodný dárek z pouti pro naše drahé, nemyslíte ? 

Poslední zastávkou byl kostel v Brně - Lesné, který je zasvěcený blahoslavené Marii Restitutě.
Kromě mše svaté jsme měli možnost přijmout i svátost smíření.

Bylo to díky tomu, že jedním z poutníků byl náš současný kaplan otec Martin. Díky němu bylo
naše putování  opravdovou poutí.  Během jízdy nám otec Martin připomínal poselství  Panny Marie
z Fatimy, skrze které jsme voláni k modlitbě růžence a růžence (ne růženec) jsme se pomodlili. Ano,
čtete dobře, pomodlili jsme se všechny tři růžence a do Telče jsme se vraceli doslova s  modlitbou na
rtech. Nebyl to zájezd na zajímavá místa, byla to pouť, při které jsme zajímavá místa navštívili. V  tom
je rozdíl, který všichni poutníci s vděčností vnímali.

(lš)

Misijní neděle 
„Dobrou zprávu já přináším vám…“, že i v letošním roce zůstala v naší farnosti srdce otevřená

k pomoci potřebným. V sobotu 22. 10. 2022 na faře ruce ochotných farnic balily balíčky z koláčků,
které napekly buď sami, nebo další ochotné ruce. V sobotu navečer jsme se sešli i k modlitbě růžence
za misie. 

V neděli při mši svaté jsme si lidskou vzájemnost napříč kontinenty připomněli v obětním průvo-
du. Děti (někdy vzhledem ke svému věku i s rodiči ) přinášely symbolické dary za jednotlivé světadí -
ly. 

Po mši svaté se před farou nakupovalo, ve farní kavárně se mlsalo a besedovalo. Díky tomu jsme
pro misie získali 11 000Kč (na korunu přesně ).

Veliký dík patří všem, kdo pekli, balili, chystali kavárnu, obsluhovali v ní, prodávali koláčky, na-
kupovali koláčky, vypravili děti do průvodu i těm, kteří v průvodu šli. Těm, kdo se modlili za zdar mi-
sijní neděle i za naplnění misijního poslání církve, kdo otevřeli svá srdce i peněženky. Dík všem, kdo
se jakýmkoliv skrytým (a tudíž zde nepojmenovaným způsobem) zapojili. Především ale díky Bohu,
že máme z čeho dávat.

(lš)
   

    Zprávy z jednoty Orla   

     
Desátý ročník Roštejnských strání
Jubilejní ročník přespolního běhu je za námi. A

po  několika  letech,  kdy  nám  počasí  přálo,  letos
ukázalo  svou  odvrácenou  tvář.  Přípravu  tratí  jsme

ještě zvládli za sucha, ale už během dopoledne jsme se báli,  aby nám neulétly stany. Se začátkem
registrace se rozpršelo a s mírnými přestávkami takto vydrželo až do vyhlašování výsledků.

Radost pořadatelům naopak udělalo necelých 90 běžců, kteří se postavili na start. Většina jich
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byla opět přespolních. Nejpočetnější skupina (17 závodníků) přijela až z Vyškova, následovaná čtrnác-
ti člennou skupinou z Židenic. Z Telče našlo odvahu poprat se s počasím bohužel jen 13 běžců. Opět
dorazil i věrný účastník Josef Holý z Brna Židenic, který absolvoval čtyřkilometrovou trasu ve svých
81 letech. 

Nejrychlejším mužem se stal Jiří Šimoník, který zcela novou sedmikilometrovou trať zdolal v
krásném čase 28 minut 28 sekund. O tři a čtvrt minuty později doběhl nejrychlejší zástupce Telče Jiří
Houdek  a  vybojoval  si  tak  druhé  místo  v  kategorii  mužů  nad  40  let.  Nejrychlejší  žena  Anežka
Langhammerová uběhla čtyřkilometrový okruh v neuvěřitelném čase 13 minut 5 sekund. 

Na stupně vítězů z telčských závodníků ještě vystoupili:

3. Houdková Barbora Benjamínky (50 m)
1. Houdek Jáchym Benjamínci (50 m)
2. Kuchlerová Magda Atletická školka dívky (200 m)
2. Houdková Markéta Nejmladší žákyně (600 m)
3. Kovář Prokop Nejmladší žáci (1500 m)

Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na stránkách  http://www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane.
Děkujeme obzvláště našim tradičním sponzorům Elkowe – elektřina naše práce, občerstvení Svačinka,
Hračkářství T-hračky nad Tescem, Pivovaru Trojan a firmě Mann-Hummel. Bez vaší štědrosti bychom
nemohli běžcům udělat tolik radosti.

Jednota orel Telč vás zve na listopadová setkání při besedách a divadle.

Pátek 4. 11. 2022
Beseda s videoprojekci “Křesťané v Iráku” - připravil Jan Bartošek (místopředseda Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR) 
V 18.00 v hlavním sále orlovny v Telči, Jihlavská 77

Bar s občerstvením otevřený od 17.30
Vstupné dobrovolné (bude využilo na opravy orlovny)

Pátek 11. 11. 2022
Beseda s videoprojekcí “Omán - země kadidla” - připravila Marie Gregorová (zakladatelka Sdi-

leni v Telči)
V 18.00 v hlavním sále orlovny v Telči, Jihlavska 77

Bar s občerstvením otevřený od 17.30
Vstupné dobrovolné (bude využito na opravy orlovny)

Pátek 18.11. 2022 
Divadlo z Jemnice uvede veselohru Jana Zindulky “Dveře” 

V 18.00 v hlavním sále orlovny v Telči, Jihlavská 77
Bar s občerstvením otevřený od 17.30

Vstupné dobrovolné - doporučené 100,-
(Bude využito na opravy orlovny)

Pátek 25.11. 2022 
beseda s videoprojekcí “Zázrak opravy a záchrany kostela v Jaroměřicích nad Rokytnou” -

připravil Mgr. Tomáš Holcner (bývalý telčský kaplan)
v 18.00  v hlavním sále orlovny v Telči, Jihlavská 77

Bar s občerstvením otevřený od 17.30
Vstupné dobrovolné (bude využito na opravy orlovny)

Červená středa

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v
ulicích,  všichni  propojení  modlitbou  či  jinou  připo-
mínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru.

Více než 130 farností, sborů a synagog se v loň-
ském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená
středa, která se v České republice letos pořádá již pá-
tým rokem, a to 23. listopadu 2022.

Červená středa je iniciativa s heslem Společně za
víru a svobodu, která původně vznikla ve Velké Bri-
tánii.  Jejím  cílem  je  propagovat  toleranci  ve
společnosti a podpořit solidaritu s těmi, kdo jsou pro-
následováni pro víru či být hlasem proti násilí a útlaku
věřících nebo náboženských skupin. Červená je barva
krve,  mučednictví;  světlo  je  symbolem  naděje  v
temnotách.  Iniciátorem  této  aktivity  je  organizace
Církev v nouzi (pozn. anglicky Aid to the Church in

Need, u nás známá spíše jako Kirche in Not).
Zveme všechny farnosti a společenství, aby se dne 23. listopadu 2022 prostřednictvím iniciativy

Červená středa opět zapojily k veřejné připomínce lidí pronásledovaných pro svou víru. Symbolem
akce je červené světlo připomínající krev trpících.

Připojit se je možné například uspořádáním společné modlitby či průvodu s červenými svíčkami
nebo nasvícením kostela či jiné budovy nebo sochy červeným světlem.

Podněty pro uspořádání akce jsou postupně zveřejňovány na webu https://www.cervenastreda.cz.
Organizátoři  budou rádi,  když  se  přes  tento web zájemci  přihlásí,  aby mohli  zveřejnit  předběžný
program všech aktivit ve farnostech. Koordinátorka akce: Mgr. Michaela Benýšková, ČBK, mobil 732
965 744, e-mail cervenastreda@cirkev.cz

Diecézní synodální setkání 

V sobotu  19. listopadu 2022 se bude v Brně
konat  Diecézní  synodální  setkání  koordinátorů
farních skupinek a těch, kdo jsou aktivně zapojeni
do synodálního procesu v brněnské diecézi.

Diecézní  koordinátor  P.  Petr  Šikula  uvádí:
„Synodální  proces  nekončí  sepsáním  národní  či
diecézní syntézy. Naopak, nyní se před námi otevírá
výzva,  jak tyto podněty převést  do každodenního
života.  Protože  tento  úkol  přesahuje  možnosti
jednotlivců i skupin, chceme společně pokračovat v
našem putování a hledání další  cesty.  V současné
době aktivně přemýšlíme nad dalšími kroky v naší
diecézi, a k tomu má pomoci i listopadové setkání.“
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Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří
ještě  nejsou  dokonale  připraveni  ke  vstupu  do  plného  společenství  s  Bohem  a  jsou  ve  fázi
„očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očist -
cem“.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé
mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění
stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy
a uzdravení jejich následků.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků:
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, tj.1.11. odpoledne a 2.11. po celý den: v

kostele se pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry.od 1. do 8.11. – „dušičkový oktáv“ : na hřbitově se
pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu). (Dle dovolení Apoštolské Penitencierie platné od r. 2020 na 7
let je možné při návštěvě hřbitova získat odpustky již od 25.10. pro ty, kdo od 3. do 8. 11. nemohou z
vážných důvodů hřbitov navštívit.)Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů
splněn, pak se získává odpustek částečný.

(Z webu farnosti Brno-sv. Tomáš)
Výzva ke sbírce na sdělovací prostředky
Milé sestry a bratři,
sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří ne-

dílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsmepravidelně informováni o dění v církvi
doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem. Česká biskupská
konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 13. listopadu, kostelní
sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky. O příspěvek z výnosu sbírky se mohou
ucházet media s naddiecézním přesahem, která slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské vý-
chově.
O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK. Děkujeme Vám předem za Vaši
štědrost.

Vaši čeští a moravští biskupové

Knižní tipy do Vaší knihovny

Svatá Ludmila - Příběh české kněžny a babičky - Oldřich Selucký
„Ludmila  ví,  že Bůh je jako slunce: svým světlem a teplem zalévá

všechny lidi bez rozdílu. Malé i velké, bohaté i chudé, dobré i zlé. Takoví
mají být křesťané, tak se chová Ludmila. Neptá se, kdo je dobrý a kdo zlý.
Hladovému dává  najíst,  nemocného navštíví  a  přinese  mu lék.  Do celé
země září dobrota křesťanky Ludmily. Všude jde řeč o vzácné kněžně ...“
První čtení o svaté Ludmile pro školáky, předškoláky, jejich rodiče i praro-

diče, s radostí napsal a namaloval Oldřich Selucký. 

Kdo je Ježíš? - Jeho život, doba a působení - malá encyklopedie - Gaëlle Tertraisová,Adeline
Avrilová

Ježíš z Nazareta změnil život miliardám lidí po celém světě – a už proto je dobré vědět, kým sku-
tečně tento muž byl. Publikace přehledně přibližuje jeho osobnost i společenské, přírodní, kulturní a
duchovní poměry doby, ve které žil. Encyklopedicky pojaté kapitoly jsou čtivé a doprovázejí je vkusné
ilustrace, přehledy, shrnutí, mapky i obrázky krajiny. Kniha je určena dětem na prvním stupni základní
školy, jejich rodinám a kamarádům. 

V životě se musí za vše platit - Pestré vzpomínky kaplana Jeho Svatosti - Emil Soukup
„Život je dar, který nám Bůh svěřil. On nám také poskytuje impulsy, které bychom neměli pře -

hlédnout,“ otevírá své vzpomínky Emil Soukup. V drobné knížce vzpomíná na své rodiště a kořeny, na
kamarády, přátele, kolegy i vzácné osobnosti, s kterými se setkal. Skládá účty ze svého kněžského pů-
sobení v Českém Krumlově, Domažlicích, Lomnici nad Lužnicí a Plzni v době totality i po roce 1989.
Píše svobodně a přitom s láskou. Na osudu svém i druhých lidí ukazuje, jak vzácný může být před Bo-
hem i ten nejskrytější  život.„Neostýchej  se,  milý čtenáři,  vplout do vzpomínek a svědectví  tohoto
vzácného člověka. Nech se unášet jeho vyprávěním a inspirovat jeho životním příběhem. Možná v
něm najdeš odpovědi, které dlouho hledáš. Možná budeš vděčný, že se dotkneš některých tajemství,
která pro tebe rozkrývá. A možná zatoužíš stát se dešťovou kapkou letící z nebe, po níž na hladině zů-
stane kruh a za kterou bude někdo ze spolujdoucích vděčný.“Antonín Randa, ředitel Cesty 121 

My a děti  - Jak příchod dítěte promění vztahy mezi manželi - Giovanna Fumagalliová,Davide
Biollo

Knížka My a děti nabízí párům inspiraci k zvládání jejich nové role: už nejsou jen manželé, ale i
rodiče.
Drobné radosti se střídají s nevídaným stresem. Úžas z toho, jak dítě rychle roste, ruší únava z nevy-
spání. Manželé jako by se chvílemi nepoznávali. Ona vidí jeho bezradnost, ale nemá energii ho „dou-
čovat“. On cítí, jak moc si ona všímá dítěte a jak málo jeho…Jak to všechno přežít ve zdraví a vzájem -
né lásce? Čím si projevovat pozornost, když jsme plní starostí? Kde nám rodiče pomáhají  a kde už se
„míchají do života“? Na co nezapomenout při výchově k víře? Co ze svých trampot sdílet s jinými
manželskými páry?Autoři  vnímají  duchovní  život jako pomoc při  řešení praktických rodičovských
problémů. Jejich úvahy a otázky, modlitby i citáty přitom nechávají prostor pro vlastní promýšlení.
Knížka se může číst v rodinách i manželských společenstvích. Poslouží i jako podklad větších manžel -
ských setkání. 

Dětský pěvecký sbor Srdíčko 

si Vás dovoluje pozvat na Podzimní koncert, který se usku-
teční v neděli 13. listopadu v 16.00 v orlovně v Telči. 
Těšit  se  můžete  na  rozmanitý  repertoár  a  také  na  velké
množství šikovných sólistů!

..

Těšíme se na Vás!

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   20. 11. 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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