
Pastýřský  list  biskupa  Pavla  Konzbula  k

Postní době

„Objevujme krásu víry“

Milí přátelé,
Popeleční středa v sobě skrývá polaritu. Při

udělování popelce mohou být použity dvě výzvy
„Obrať se a věř evangeliu.“ nebo „Pamatuj, že
jsi prach a v prach se obrátíš.“ Ta první souvisí s
naším rozhořením se  pro  věci  Boží,  to  druhá
naopak se  zmarem a  beznadějí,  protože  popel
sám o sobě neudrží tvar a k ničemu se nehodí.
Papež  Řehoř  Veliký  v  jednom spise  uvádí,  že
protiklady dělají život krásným. I Popeleční stře-
da,  která  je  branou  do  doby  postní,  do  doby
nových šancí, nás zve k tomu, abychom v sobě

spojovali protiklady, a tak objevovali krásu víry skrze modlitbu, půst a milosrdenství. Především je tu
modlitba. První křesťané se modlili ve stoje, čímž dávali najevo očekávání druhého příchodu Krista.
Modlitba je čas, ve kterém nalézáme Boha. Na druhém místě je půst. Ten zbystřuje smysly a činí nás
vnímavějšími. Je také osobním výrazem touhy žít v Boží blízkosti. Aby ale byl půst účinný, musí být
zavlažován milosrdenstvím. To nás otvírá nejen potřebám druhých, ale také rozhání mlhu pochybností,
které nám mohou bránit vidět ve víře to podstatné, Boží lásku k nám. Když jedné noci roku 1654 uvě-
řil vědec Pascal v Boha, zapsal si tato slova: „Oheň, Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův. Jistota, cit, ra-
dost, pokoj, Bůh Ježíše Krista. Tvůj Bůh bude mým Bohem.“ Po jeho smrti našli tato slova zašitá do
jeho vesty, nosil je stále při sobě. Byla pro něho spojena se zkušeností víry, která prostupovala jeho
životní povolání. Postní čas nás tak může činit citlivějšími i k prožívání víry v osobním povolání.

Naše diecéze může být živým společenstvím víry jen v případě, že budeme osobní povolání k
manželství, k zasvěcenému životu, ke kněžství a k dalším formám cesty k Bohu prožívat naplno a
společně.  Proto  prosím  všechny,  aby  postní  dobu  využili  k  usebranosti,  ze  které  vzejdou  jasná
rozhodnutí pro osobní budoucnost i pro budoucnost naší diecéze a církve. Právě na tento úmysl budu v
postní době každý den ve 21 hodin večer prosit Boha modlitbou Otčenáš, můžete se ke mně připojit.

Žehnám každému z vás.
+ biskup Pavel 

Bohoslužby v měsíci  březnu 2023

                     
        So        4. 3. 2023                                17:00 Matka Boží

Ne        5.  3. 2023     9:00 Jména Ježíš
17:00 Jména Ježíš

        So       11. 3. 2023                                17:00 Matka Boží
Ne       12.  3. 2023     9:00 Jména Ježíš

17:00 Jména Ježíš
        So        18. 3. 2023                                17:00 Matka Boží

Ne        19. 3. 2023     9:00 Jména Ježíš
17:00 Jména Ježíš

       Po        20. 3. 2023 slavnost sv. Josefa                   8:00 Matka Boží
       So        25. 3. 2023                                                      17:00 Matka Boží

Ne        26. 3. 2023     9:00 Jména Ježíš
17:00 Jména Ježíš

                              (bez záruky)

 Zprávy z jednoty Orla   

      Florbalová miniliga

Florbalisté Orla Telč pozvali v sobotu 28. ledna do 
Telče žáky z Jaroměřic, Moravských Budějovic, 
Třeště a Nové Říše na první kolo florbalové miniligy.
Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií, mladší žáci do

11 let a starší žáci od 12 do 15 let. Orel Telč měl zástupce v obou kategoriích.

Starší žáci nastoupili do ligy velice dobře, když dokázali porazit Novou Říši 5:2 a Třešť 10:1. Nestačili
pouze na výborně hrající tým Jaroměřických, kterým podlehli 1:6. Mladším žákům ale úplně chyběl 
tah na branku a střelecké štěstí. V turnaji se jim nepodařilo dát ani jeden gól a po prohrách 0:6 s 
Moravskými Budějovicemi a 0:4 s Jaroměřicemi skončili na třetím místě. 

Odveta se bude hrát v neděli 5. března v tělocvičně ZŠ v Jaroměřicích. Výsledky najdete na stránce 
http://www.oreltelc.cz/Miniliga_florbalu.

         Zlatý věk Hollywoodu v orlovně
 
  V sobotu 28. ledna Orel Telč a klub Prostor uspořádali druhý společný ples v orlovně. V létě jsme

položili novou podlahu v sále a 180 návštěvníků plesu ji nyní tancem řádně otestovalo.
  K  výborné  zábavě  přispěla  svou  hudbou  Sebranka  jazz  orchestra,  předtančením  manželé

Hercíkovi  a  půlnočním překvapením zpěvačka  Jules  Kundel.  K velké  spokojenosti  hostů přispěla
špičková obsluha na baru, v kuchyni a na výčepu. 

  Atmosféru Hollywoodu podpořila  nápaditá  výzdoba.  Červený koberec od vstupu  až do sálu,
chodník  slávy filmových  hvězd,  sošky Oskarů  na  stolech  a  promítání  krátkých  filmových  šotů  o
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pauzách.  Výzdoba  nebyla  jen  stylová,  ale  i  edukační,  a  tak  se  všichni  mohli  dozvědět  mnoho
zajímavých  informacích  o  hvězdách  té  doby.  Na  památku  se  mohli  zájemci  nechat  stylově
vyfotografovat. 

  Velmi nás těší, že náš ples měl jednu z největších návštěvností v okolí. Velké poděkování patří
přibližně 30 nadšencům, kteří celou akci připravili nebo se na ní nějak podíleli. Výtěžek z plesu bude
použit na další vylepšení orlovny a její provoz. Těšíme se s vámi na další ples třeba ve stylu 70. nebo
80. let ?

   Fotografie z této události roku naleznete na https://www.facebook.com/klubProstor/photos

Ohlédnutí za letošním 9. ročníkem farního a orelského karnevalu v orlovně

Letos se o děti starala parta námořníků a pirátů. Karneval jsme zahájili scénkou, kterou připravily
Silva a Klárka. Do děje se jim podařilo zatáhnout i přítomné děti. O to napínavější bylo, jestli dá starý
pirát svou dceru šikovnému mladému pirátovi, který se mu zamlouvá, nebo námořníkovi, který je do
ní po uši zamilovaný. Po scénce si všichni přítomní mohli zatancovat a dosyta se vydovádět díky Ro-
manovi, který měl na starosti hudbu. Pro děti, kterých se letos sešlo asi 150, byly také připraveny hry a
soutěže, jejichž pravidla trpělivě všem vysvětlovala Jana.  O bar s nápoji se starali Bulákovi v přísálí a
v kuchyni s občerstvením se otáčela skupinka námořnic pod vedením holek Bočkových. Šatnu pohlí-
dal Dan a Jarda s Alenou. Do výzdoby orlovny jsme zapojili i školy a školky, které nám namalovaly
ryby a lodě. Šikovné malířky z řad dobrovolnic kreslily plachetnice, záchranné kruhy či kormidla. 

        No a nikdo neodešel s prázdnou díky našim sponzorům: T-hračky Telč, Centropen Dačice, Měst -
ský úřad Telč, Památkový ústav Telč a spousta drobných anonymních dárců. Děkujeme. Práce na pří -
pravách  hladkého  průběhu  celé  akce  je  hodně,  a  tak  chceme  touto  cestou  poděkovat  i  všem 35
dobrovolníkům. Podle rozzářených očí odcházejících dětí můžu za všechny pořadatele říct, že to byla
vydařená akce. Děkujeme všem, kdo přišli, a za rok vás zveme na 10. ročník.

Fotky z karnevalu naleznete na farních stránkách.
Ludmila Janková

Pěvecký sbor Srdíčko

 zve v neděli 19. 3. do Orlovny v Telči na koncert,
kde zazní i pohádkový muzikál. 

Během odpoledne bude představení uvedeno dvakrát s
různým obsazením sólových rolí.

 Těšíme se na vás proto v 15 nebo 17 hodin.

    Mladí připravili projekt

 „Adoptuj si kněze“

I kněží potřebují naši modlitební podporu. 
DCM Brno se proto rozhodlo uspořádat 
modlitební akci Adoptuj si kněze. Navazují 
tím na projekt ADCM Olomouc, kde již tato
akce běží a těší se velkému zájmu. „Tato 
akce je určena pro všechny věkové 
kategorie, proto šiřte tuto zprávu také mezi 
své rodiče, prarodiče...“ prosí organizátoři.  

Na otázky odpovídá Martina Dvořáková 
z Diecézního centra mládeže:

Kdo dal hlavní impuls zapojit se po vzoru 
olomoucké arcidiecéze?  Na společném 
setkání diecézních center mládeže z celé 
republiky proběhlo společné sdílení o 
projektech, na kterých kdo pracuje, a právě 
olomoucké arcidiecézní centrum mládeže 
zmínilo i svůj projekt Adopce kněze, jehož 
myšlenka nás velmi zaujala. Díky jejich 
ochotě a vstřícnosti poskytnout nám veškeré
informace i materiály, jsme ho v rámci 
aktivit DCM Brno spustili také.

 Kolik kněží si mohou zájemci "adoptovat"? 
V projektu naší diecéze mohou zájemci 

„adoptovat“ 239 diecézních kněží, 67 řeholních kněží a 49 jáhnů. 

 Jsou mezi nimi i biskupové?  Ano, jsou zde také. Ale už jsou „rozebraní“.

Jaký je zatím zájem, kolik lidí si už na webu "svého" kněze "vylosovalo"   O projekt je obrovský zájem.
V původní plánu byla adopce pouze diecézních kněží, ti všichni však byli adoptování již v prvních 
dnech po spuštění, proto jsme zapojili i seznam řeholních kněží působících v naší diecézi a i seznam 
těch, kteří přijali jáhenské svěcení. V tuto chvíli (přesně týden po spuštění) již zbývá „adoptovat“ 
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posledních pár jáhnů. Poté pojedeme „druhé kolo“ – každý svěcený v naší diecézi pak bude mít, jak 
doufáme, dva zájemce, kteří ho budou podporovat svou modlitbou.

 Bude tento závazek trvalý?  Adopce je na dobu neurčitou J  Určitě bychom to ale nenazvali závazkem 
– jedná se o ochotu lidí se modlit.

Dozví se kněz, kdo si ho adoptoval?  Ne, akce je zcela anonymní. Pokud se chce dotyčný „svému“ 
knězi ozvat a být s ním v kontaktu, je to jeho osobní volba.

 

Knižní tipy do Vaší knihovny  -  Novinky 2023

Ježíši – proč?! - My děti na křížové cestě - Tadeusz Ruciński,Anna
Sędziwy

Byli jste už na křížové cestě? Prohlíželi jste si jednotlivé obrazy a vi-
děli jste, jak Ježíše odsoudili? Jak na něj naložili kříž, trápili ho, posmívali
se  mu,  až  umřel  na  kříži,  byl  pochován  a  vstal  z  mrtvých?
A všimli jste si, že na těch obrazech není jediné dítě? Že by tam žádné ne-

bylo? To není možné. Dětí běhalo za Ježíšem spousta. Kristovi žáci je od svého Učitele odháněli.
Marně. Děti byly Kristu blízko – možná blíž než dospělí. Dospělí je přehlíželi, ale ony všechno viděly.
Pojďte a vydejte se i vy po Ježíšových stopách s dětmi, které byly na křížové cestě s ním! Tak trochu
jinou křížovou cestu si můžou přečíst děti samy nebo s rodiči. Své využití najde také ve společen-
stvích,  v hodinách náboženství  a  ve skupinách,  které  se  snaží  přiblížit  tajemství  Velikonoc připo-
mínkou Ježíšovy poslední cesty.  Děti v ní najdou volné místo pro osobní modlitbu i pro dotvoření
vlastního obrázku. 

Člověk má věřit celým tělem - Od anatomického pohledu k biblickému - Max Kašparů
Hlava, ústa, oči, uši, ruce, nohy a srdce. Na zdraví těchto sedmi částí našeho těla závisí kvalita na-

šeho života i život sám. Každá z nich přitom nese svůj přesný význam v anatomickém slovníku i jasný
smysl v biblickém textu. O sedmi částech lidského těla vzniklo nejvíce přísloví, poučení i aforismů…
Max Kašparů dokládá, že tělo a duše, tělesný a duchovní život, tvoří jeden neoddělitelný a vzájemně
provázaný celek. Úvahy zakončené biblickým citátem dokazují, že máme věřit opravdu celým tělem.
Hlavou, protože víra má být rozumná. Ústy, protože jimi hovoříme s Kristem a o Kristu. Očima a uši-
ma, protože jen skrze ně vidíme znamení doby a slyšíme hlas potřebných. Skrze naše ruce je naše víra
činorodá. Pohyb našich nohou zajišťuje, že neustrneme na místě. Díky srdci je pak naše víra laskavá, a
ne studená. Vychutnejte si úvahy o víře, do níž je zapojen celý člověk! 

Víra královny Alžběty II. - Geoffrey Waugh
Sbírka nejpoutavějších výroků královny Alžběty II. o víře čerpá z jejích každoročních vánočních

poselství i z velikonočního poselství o covidové uzávěře v roce 2020. Je rozčleněna do deseti oddílů
podle klíčových témat: osoba Ježíše Krista; služba a podpora; mír a dobrá vůle; víra a naděje; světlo a
život; pravda a odvaha; láska; péče a soucit; odpuštění a smíření; úcta a tolerance. Kristův život a
učení byl pro královnu vždy inspirací a oporou: „Ježíš vztahoval ruce v lásce, přijetí a uzdravení, stal
se vzorem smíření a odpuštění. Jeho příklad mě naučil, že mám respektovat a vážit si všech lidí…“
Boží láska  je určena všem, nikdo není mimo její dosah, ani ti, které většina společnosti odsouvá na
okraj.
Ježíš je středem a hlavním důvodem radosti křesťanů, ale víru je třeba vyjadřovat skutky. „Jádrem
křesťanské víry je odpuštění, které dokáže uzdravit rozvrácené rodiny, obnovit přátelství a usmířit roz-
dělená společenství,“ zdůrazňuje královna Alžběta II. 

Chceme spíš oslňovat nebo pomáhat?

"Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl 
pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a 
čtyřicet nocí, přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn 
Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ (srv. 
Mt 4,1-10)

Ježíš se na začátku svého působení vydává na poušť, aby se čtyřicetidenním postem připravil na svoje 
poslání. Čeká ho ale nelehká zkouška: je tam vyveden Duchem, aby byl pokoušen od ďábla. Ďábel mu
nabízí alternativní cesty – udělat zázrak k vlastnímu prospěchu, oslnit nebo získat pozemskou moc. 
Ježíšův postoj je ale razantní, s pokušitelem nesmlouvá, nedělá žádný kompromis, ale odpovídá mu 
Božím slovem. Důvěra v Boha, v Boží věrnost je to, co mu pomáhá ďáblova pokušení překonat.

I my se můžeme dostat a dostáváme se do situací, které nejsou z principu zlé, ale nedobrými se můžou 
stát podle toho, jak se s nimi vypořádáme. Má-li někdo moc a peníze, může s nimi zacházet sobecky, a
tudíž nakonec to jeho i druhé udělá nešťastným, ale může jimi také sloužit potřebným. Stejně tak to 
platí i o vztazích – záleží na tom, zda je prožíváme sebestředně bez ohledu na druhé nebo k jejich i 
svému štěstí. Chce to mít jasno, kým nebo čím se necháme vést, které hodnoty jsou pro nás 
směrodatné. Jestli chceme jen oslňovat anebo sloužit.

Možná už leckoho z nás potkalo, že v pokušení neobstál. Snad právě proto, že i Ježíš si zkouškami 
pokušení prošel, můžeme za ním přicházet se svými osobními selháními. Zažíváme-li pak uzdravení, 
můžeme být vůči druhým milosrdnější.

Vstupujeme do postní doby. Je to doba, která zdůrazňuje obnovu našich vztahů k Bohu, k sobě samým 
i k druhým.

Převzato www.vira.cz

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   19. 3. 2023
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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