
Proč se v postní době něčeho vzdávat?

Jaký smysl má pro nás křesťany odpírat si to, co je samo
o sobě dobré a užitečné? Bible a celá křesťanská tradice učí,
že půst je velkou pomocí v předcházení zlému jednání. Ježíš
ukazuje  hluboký smysl  postu: pravý půst  je v  plnění vůle
Nebeského otce, který „vidí i to, co je skryté“ (Mt 6,18).

Postní doba je příležitostí vrátit se k postní praxi, která
pomáhá  potlačit  vlastní  egoismus  a  otevřít  srdce  lásce  k
Bohu a bližnímu. Odříkání se materiálního pokrmu, sytícího
tělo, připravuje člověka, aby naslouchal Kristu a sytil se jeho
slovem spásy.  Postem a modlitbou  Bohu dovolujeme,  aby
přicházel On sám sytit  nejhlubší hlad,  který zakoušíme ve
svém nitru: hlad a žízeň po Bohu.

Postní doba nám umožňuje uvědomit si těžkou situaci
mnoha lidí a napodobovat jednání Dobrého Samaritána. Mů-

žeme se dobrovolně zříci něčeho ve prospěch druhých. Vyzývám vás proto, abyste se v postní době za-
měřili na osobní i společný půst, na naslouchání Božímu slovu, na modlitbu a dobročinnost. Sbírky
pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli, jsou totiž prastarou praxí církve od jejích počátků.

Drazí bratři a sestry, otevřme svá srdce pro oživující působení Božího Slova. Postní doba ať nás
skrze naslouchání Slovu, skrze modlitbu a ukázněný životní styl vede k obrácení a upřímné lásce k
ostatním lidem.

Postní doba rozšiřuje náš horizont, orientuje nás k životu věčnému. Na této zemi jsme totiž jen
poutníci, nemáme zde stabilní vlast, ale hledáme tu budoucí, jak říká Bible (srov. Žid 11,16). Postní
doba nám dává pochopit  relativitu  pozemského života a uschopňuje nás k nezbytnému odříkání  a
osvobozuje ke konání dobra.

 
Zpracováno podle textů papeže Benedikta XVI.
Převzato z www.vira.cz

   

Bohoslužby v měsíci březnu 2020

Ne     1. 3. 2020    7:30 Jména Ježíš
9:00 Jména Ježíš

              10:30 Matka Boží
So    7. 3. 2020               17:00 Jména Ježíš
Ne    8. 3. 2020    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    14. 3. 2020               17:00 Jména Ježíš
Ne    15. 3. 2020    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

Čt    19. 3. 2020 slavnost sv. Josefa                 8:00 Matka Boží
              18:00 Jména Ježíš

So    21. 3. 2020               17:00 Jména Ježíš
Ne    22. 3. 2020    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

St    25. 3. 2020 slavnost Zvěstování Páně      8:00 Matka Boží
              18:00 Jména Ježíš

So    28. 3. 2020               17:00 Jména Ježíš
Ne    29. 3. 2020    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

(bez záruky)

Oprava vstupní brány do křížové chodby u farního kostela sv. Jakuba.

Na posledním jednání farní rady dne 10.1.2020 se projednávala také potřeba provést restaurá-
torské práce a opravu vstupní brány do křížové chodby u Sv. Jakuba.

Následující týden byl zajištěn předběžný finanční rozpočet na tuto opravu, fotodokumentace a po-
dána žádost na MěÚ Telč, odbor rozvoje a stavebního plánování o vydání souhlasného stanoviska k to-
muto záměru.

Společně se stavebním technikem brněnského děkanství byly následně po vydání tohoto stanovis-
ka, zkompletovány zbývající podklady potřebné pro podání žádosti na Krajský úřad kraje Vysočina  o
poskytnutí dotace na provedení této opravy. Žádost o poskytnutí dotace byla podána, na výsledek če-
káme.

Oprava vstupní mříže je součástí kompletní rekonstrukce křížové chodby u farního kostela sv. Ja-
kuba.

O dalším vývoji Vás budeme informovat  i prostřednictvím farního věstníku.

Informace pro farníky o možnostech vjezdu a parkování na Náměstí Zachariáše z Hradce v
Telči v době bohoslužeb.

Naše farnost získala POVOLENÍ od Městského úřadu Telč, které umožňuje vjezd a parkování pro
účastníky bohoslužeb konaných na Náměstí Zachariáše z Hradce (parkování na toto povolení je možné
pouze u zámecké zdi).

Je nutné toto povolení MÍT UMÍSTĚNO VE VOZIDLE JIŽ PŘI VJEZDU na náměstí a PO

                                     Farní věstník 
                                    BŘEZEN 2020 

Vydává Římskokatolická farnost Telč                                 
ročník XXVIII, číslo 3                                  
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DOBU PARKOVÁNÍ ( i v době mimo letní sezónu). 
Povolení umožňuje vjezd i parkování zdarma v době letní sezóny a parkování zdarma mimo letní

sezonu, kdy je vjezd na náměstí bez omezení.
Majitelé automobilů zde parkující bez tohoto povolení se vystavují možnosti postihu ze strany po-

licie ČR.
               Ing. Tomáš Jirásek, člen farní rady

Charitní sbírka

V sobotu  21. 3. 2020 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka šatstva a pod.  v prostorách bývalého Školním statku v Telči, vstup
nebo vjezd nejlépe zadní bránou z ulice Batelovská.

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.

26. únor až 19. duben 2020

Vážení přátelé,
začátkem postní doby přicházíme s tradiční Postní almužnou.
Od Popeleční středy jsou pro Vás ve farnostech připraveny papírové schránky – postničky, do kte-

rých po celou postní dobu můžete vhazovat svoje finanční příspěvky, které ušetříte odříkáním si bě -
hem čtyřicetidenního postního období. Darovaný výtěžek využije Charita na pomoc lidem v tíživé
situaci.

Máte možnost rozhodnout,  kterou cílovou skupinu Diecézní charity Brno podpoříte,  nebo zda
svůj příspěvek věnujete prostřednictvím farní charity.

V loňské Postní almužně jste například pomohli ve farnostech několika sociálně slabým rodinám
s dětmi, přispěli na Charitní záchrannou síť a další projekty. Pomoc směřovala i na humanitární aktivi-
ty Diecézní charity Brno do Moldavska a na Ukrajinu.

Možná také znáte ze svého okolí někoho, kdo si zasluhuje naši pozornost a pomoc. Pomozte nám
pomáhat.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a navzájem si  přejeme, ať nás dobrá vůle  a pochopení
provází po celý rok 2020.

                                                Mons. Mgr. Josef Zouhar, prezident Diecézní charity Brno

Zpráva z jednoty Orla

Herní odpoledne s deskovkami

Rádi si hrajete? Přijďte si zahrát s námi. Orel a SHM Telč vás zvou na Deskohrátky - odpoledne s
deskovými hrami. Můžete se těšit na Carcassone, Bang, UNO, Osadníky, Algoracing, Misty a dalších
několik desítek známých i neznámých deskovek. Nebo si vezměte svou oblíbenou. Pravidla na místě
rádi vysvětlíme. Těšíme se na vás  v neděli 8. března od 14 hodin v orlovně. Vstupné dobrovolné,
drobné občerstvení můžete zakoupit v našem bufetu. Akce je vhodná pro děti i dospělé, nejlépe celé
rodiny. 

V sobotu 8. února Orel Telč a klub Prostor uspořádali po 70 letech v rekonstruované orlovně ples,
na kterém tančilo a výborně se bavilo více než 270 návštěvníků. Swing a jazz zněly celý večer v po-
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dání kapely Bee band, skvělé předtančení a taneční workshop zajistila taneční škola Swing Busters a
.tématické půlnoční překvapení sehrálo DrDivadlo. K příjemné atmosféře přispěla špičková obsluha na
baru, v kuchyni a ve výčepu. Na památku se mohli zájemci nechat stylově vyfotografovat. Na této akci
jsme poprvé použili nové stoly, které se podařilo pořídit i díky dárcům, kteří si stůl adoptovali. Výtě-
žek z plesu bude použit na opravy a provoz orlovny. Těšíme se na další společné akce.

Jaroslav Kadlec  starosta Orla Telč

Orel jednota Telč a Divadlo za oponou z Kutné Hory si vás dovolují pozvat na divadelní komedii 
Když se zhasne

Autoři: Roman Vencl a Michaela Doleželová
Sobota 29. 2. 2020 , v 18.00 v Orlovně Telč, Jihlavská 77

vstupné dobrovolné doporučené 100,- 
bar otevřený od 18.30, občerstvení zajištěno

Orel jednota Telč ve spolupráci s divadelním spolkem při N.K.N. Jemnice 
uvedou komedii Robina Hawdona "Dokonalá svatba"

V pátek 6. 3. 2020 v 19.00 hod
Orlovna Telč, Jihlavská 77

Vstupné dobrovolné – doporučené 100,-
Bar s občerstvením otevřený od 18.30. Výtěžek z baru bude použit na opravy orlovny. 

 Orel jednota Telč  si Vás dovolují pozvat na cestopisnou besedu a videoprojekci s Janem Bartoškem
Křesťané v Iráku

Jaká je jejich dnešní situace, kde berou sílu jít dál a co je čeká v příštích letech? Kdo jim zvěstoval
víru? Jak se jim žije ve světě, kde jsou menšinou?

v pátek 13. března 2020 v 18.00
Orlovna Telč, Jihlavská 77

Vstupné dobrovolné 
Bar s občerstvením otevřený od 17.30. Výtěžek z akce bude použit na opravy orlovny. 

Orel jednota Telč vás zvou na cestopisnou projekci a besedu Marie Gregorové
LESK A BÍDA  INDIE…

 20.března v 18.30 v přísálí orlovny (bývalé kino)
Orlovna Telč, Jihlavská 77

 Bar s občerstvením otevřen od 18.00
 Vstupné dobrovolné

 Výtěžek z akce bude využit na opravy orlovny. 

Děkujeme, že pomáháte 

Rok 2020:   Výročí sv. Jana Sarkandera

V letošním roce si připomínáme hned dvě velká jubi-
lea  sv.  Jana Sarkandera:  17.  března  uplyne  400 let  od
jeho  mučednické  smrti,  počátkem  května  160  let  od
blahořečení a  21. května to bude dvacet pět let od jeho
svatořečení v Olomouci. 

Svatý Jan Sarkander je patronem Moravy a se svatou
Zdislavou, rodačkou z Křižanova, patří k nejmladším mo-
ravským světcům.

Brněnská diecéze připomíná ještě jednu velkou udá-
lost  –  22.  března 1609 v tehdejším kapitulním chrámu
(dnes katedrála sv.  Petra a Pavla)  na Petrově přijal  Jan
Sarkander (dnes světec - kněz a mučedník) z rukou olo-
mouckého  pomocného  biskupa  Jana  Křtitele  Civalliho
své kněžské svěcení. Při příležitosti 400. výročí kněžské-
ho svěcení sv. Jana Sarkandra v Brně na Petrově byla při
této příležitosti v sobotu 21. března 2009 slavena v ka-
tedrále sv. Petra a Pavla slavnostní bohoslužba, které se
účastnil  také moravský metropolita,  olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner a litoměřický biskup Josef Koukl.

Jan Sarkander, narozený roku 1576 v polském Skočově, prožil prakticky celý svůj život na Mo-
ravě. Po kněžském svěcení působil na několika místech jako farář, naposled v Holešově. Za stavovské-
ho povstání byl obviněn z velezrady a v Olomouci ho vyslýchali a mučili,  aby vyzradil zpovědní
tajemství. Sedmnáctého března 1620 popálený a s vykloubenými rameny zemřel. Stal se patronem
kněží, zpovědního tajemství, vytrvalosti v útrapách a odpuštění nepřátelům.

Dnes již také svatý papež Jana Pavel II. při kanonizaci Jana Sarkandera řekl: „Dnes já, papež řím-
ské církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých
dějinách tohoto národa; zároveň ujišťuji, že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její
děti. Ať je dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium, jeho zá -
kon  lásky,  jeho  touhu  po  jednotě  věřících  v  Kristu:  «Aby  všichni  jedno  byli»  (Jan  17,21).“

Trochu ze statistiky - Brněnská diecéze

Při nedělní anketě mezi účastníky bohoslužeb se nahlásilo v diecézi 74 584 osob. Odhadujeme, že
pravidelně na mše v brněnské diecézi chodí 93 230 lidí (součet + koeficient nepřítomných a nese-
čtených).

Brněnská diecéze            2009        2014        2019        2014 - 2019        2009 - 2019
účastníků ankety             95 980     85 442     74 584           87,3%                 77,7%
odhad pravidelných 
návštěvníků                   119 975    106 803     93 230

V roce 2019 se ankety zúčastnilo 87,3 % (ČR 87,3 %) oproti roku 2014 a 77,7 % (ČR 80,3 %) v po-
rovnání s rokem 2009.

Ze souboru dat poskytnutých agenturou STEM lze získat pro interní účely zastoupení obyvatel
krajů,  kteří se hlásí ke katolické církvi. Otázka: Bez ohledu na to, zda jste pokřtěn(a) či ne, patříte
podle svého přesvědčení k nějaké církvi? Pokud ano, k jaké

STEM (2016-18) - hlásící se k  Římsko - katolické církvi
Jihomoravský kraj 43,7 %
Vysočina 44,3  %
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Z farní knihovny

Slovo a obraz podle Tomáše Špidlíka – Jiří Holna
Půlhodinový film, který byl realizován s podporou České provincie

Tovaryšstva Ježíšova, byl natáčen v Římě v lednu 2005. Kardinál Špidlík
ve snímku hovoří o vztahu víry a umění. Snažil jsem se sledovat linii vý-
znamu víry pro umění a umění pro víru, říká autor Jiří Holna. Ve Špidlí-
kových výpovědích se dotýkáme různých tvůrčích oborů a jejich duchovní

dimenze. A dozvídáme se to podstatné, jaký to má význam pro šíření radostné zprávy o životě Kris -
tově. Obsah dokumentu asi nejlépe vystihují slova Františka Hylmara na přebalu DVD disku. Český
provinciál poukazuje na Špidlíkův neustálý zájem o člověka. I díky tomu se podle Hylmara známému
kardinálovi mnozí svěřují se svým vnitřními problémy. Nevede monology, jeho plodnost vyvěrá z di-
alogu, zdůrazňuje provinciál. Špidlík podle jeho slov čerpá ze zkušenosti a je stále velmi pozorný vůči
svým posluchačům. Hlubokým pramenem inspirace se mu stala křesťanská ikonografie. V ní duchovní
malíři oblékají Slovo křesťanských Písem do šatu tvarů a barev vysvětluje Hylmar. Ikony hovoří, ale
ne každý jejich řeči rozumí. Číst obrazy, slyšet jejich hlas a předávat jejich poselství je umění a i v
něm je Tomáš Špidlík mistrem. Jako tvořivý člověk si na křesťanském základě vybudoval vnitřní svět
a životní filozofii a má z čeho dávat. Nakonec nedává jen ze svého, ale z moudrosti staré a zároveň
svěže mladé, která má svůj původ v Bohu, dodává český provinciál. Spoluautorkou nového snímku je
česká fotografka Jolana Havelková.  Ta absolvovala  obor  tvůrčí  fotografie  na Slezské univerzitě  v
Opavě a má za sebou řadu výstav, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí (Indie, Finsko, Dánsko, Kana-
da, Švédsko). Nyní vyučuje na katedře fotografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Stav a perspektivy naší společnosti – Práce z počátku 21.století – Petr Piťha
Kniha jako celek se týká celospolečenského problému zhroucení hierarchie hodnot a vyzdvižení

jiné hodnotové škály, s čímž je spojena krize zdravého rozumu. Zmíněná krize se ozývá takřka ode-
všad, z oblasti školství, zdravotnictví, historicko-politické, církevní a náboženské a lze ji vysledovat i
v oblasti lingvistické, čemuž odpovídá i členění knihy. Kniha je hlubokým a pravdivým zamyšlením
nad tímto fenoménem dnešní doby, ale čtenáři současně poskytuje i návod, jak se v daných problé-
mech a době orientovat.

Apoštolské krédo – Jak chápat apoštolské vyznání víry – Hubert Weber
Kniha německého teologa vykládá krok za krokem apoštolské krédo neboli vyznání víry a jeho

věroučné pravdy tak, aby byly zajímavé nejen pro věřící, ale i pro ty, kdo stojí mimo církve či k nim
chovají odstup. S pomocí apoštolského kréda, jež představuje cosi jako křestní slib západní církve,
shrnuje autor nejzásadnější otázky víry v Boha, jeho Syna Ježíše Krista a Ducha svatého. Jeho kniha se
opírá nejen o výklad Bible a nejdůležitějších textů církevní nauky, ale také o lidskou zkušenost.

Na cestu letošní postní dobou  -  Jsi prach, do něhož byl vdechnut dech Boží
 
Augustina z Hippo se jednou zeptali: „Jaké jsou tři nejdůležitější ctnosti?“ Augustin odpověděl, že

na prvním místě  je pokora.  Latinsky humilitas  znamená být malý,  blízko země, zemitý,  pravdivý.
Pokora znamená vědět, že jsme vytvořeni z prachu země. Pokora neznamená hrbit se a říkat, že nejsme
dobří. Pokora znamená vědět, kdo skutečně jsme. Je lhostejné, zda vyděláváte milion ročně, nebo jestli
si všichni myslí, že jste ti nejúžasnější lidi na světě; stejně jste prach. Mějte to na paměti a zůstanete
tak zemití před Bohem. Všichni budeme jednoho dne stejní – stejní! Když si uvědomíme, že jsme
prach, získáváme svobodu.

V biblické knize Genesis 2,7 čteme: „Bůh vytvořil člověka, prach ze země, a vdechl mu dech
života. Tak se stal člověk živým tvorem.“ Jsme učiněni z prachu země a někdy se potřebujeme znovu
s tímto prachem spojit, abychom si připomněli, kdo jsme bez Boha! Jsme prach země, do něhož byl
vdechnut  dech  Boží!  Část  nás  je  tedy velice  zemitá,  ale  je  v nás  i  ještě  cosi  hlubšího,  co  nelze
omezovat jen na zemi.

Se svolením zpracováno podle knihy Larry Richards, Buď mužem! ( nakladatelství Portál)
Redakčně upraveno.

__________________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek   22. 3. 2020
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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Oznamujeme, že dne 11. února 2020
zemřel po dlouhé nemoci

R. D. Jiří Landa
výpomocný duchovní v Brně - Králově Poli.

Narodil se 6. července 1947 v Brně,
na kněze byl vysvěcen 29. června 1974 v brněnské katedrále.

Krátce působil jako kooperátor v Brně u sv. Jakuba..Po absolvování dvouleté základní
vojenské služby byl jmenován kooperátorem, měsíc působil v Jihlavě u sv. Jakuba, pak půl

roku v Hodoníně a tři roky v Telči. V letech 1980 –1990 působil jako administrátor v
Olbramovicích, Našiměřicích a Vedrovicích. V srpnu 1990 byl ustanoven farářem v

Moutnicích, odkud postupně spravoval i farnosti Žatčany, Blučinu a Měnín.
V roce 1997 nastoupil jako farář do Vladislavi s excurrendem Střížov - Číměř.

Z důvodu nemoci byl uvolněn ze služby faráře a v srpnu 1999 nastoupil jako výpomocný
duchovní do Brna - Králova Pole.

Zemřel 11. února 2020 v Brně.
Se zesnulým otcem Jiřím se rozloučíme

v sobotu 22. února 2020 v 11 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli.

Po mši svaté bude uložen do rodinného hrobu v Deblíně.

Buď vůle tvá ..
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