
 
Spalme něco ve velikonočním ohni
 
Pohřběme na Bílou sobotu vše, co nám brání žít
Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vy-

bízí, abychom pohřbili všechno, co nám brání žít. Může-
me na něj vložit všechna svá zranění a přestat je použí-
vat proti druhým jako výčitky… Pohřběme i své staré
životní vzorce, které s sebou vláčíme jako kouli na noze.
Může to být náš perfekcionismus, nutkání hledat vinu…
Snažme se pohřbít konflikty,  které si neustále pěstuje-
me. To všechno bychom měli pohřbít a zanechat v Ježí-
šově hrobě.

Ježíš sestupuje i do temnot mého srdce
Říši stínů, do které Ježíš na Bílou sobotu sestoupil,

však můžeme chápat i jako říši stínů vlastní duše. Každý
člověk má v sobě tuto říši stínů, kde přebývá všechno,
na co se odmítá podívat a co potlačil nebo vytěsnil. Do
hlubin  vlastního  nevědomí  sestupuji  zcela  vědomě
v Ježíšově doprovodu. Představím si, že všechny obrazy
ukryté  v hlubinách  mé  duše  jsou  nyní  prosvěcovány
Ježíšovou láskou, takže už nemusím mít strach z temno-
ty a chaosu vlastního nitra. Můžeme si tedy představit,
jak  Ježíš  bere  za  ruku  všechno  mrtvé  a  zkamenělé

v mém nitru a jak to vyvádí vzhůru ke světlu a k životu, aby pod jeho dotekem mohlo všechno ve mně
ožít.

Zapišme si, co bychom rádi pohřbili nebo spálili ve velikonočním ohni
Zapišme si všechno, co bychom rádi pohřbili nebo spálili ve velikonočním ohni, aby to mocí

Kristovy smrti a vzkříšení ztratilo nad námi vládu. Ať už to jsou naše staré konflikty, zranění, před -
sudky, přehrabování se ve starých záležitostech, spoutávající a ochromující životní vzorce či staré vaz-
by na lidi, které nejsou v pořádku. Lístek můžeme spálit v nějakém svém malém velikonočním ohni

K  zamyšlení  podle  knihy  Anselm  Grün  – Otče,  odpusť  jim,  Sedm  Ježíšových  slov  na  kříži,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Bohoslužby v měsíci  dubnu 2019

So 6. 4. 2019               17:00 Jména Ježíš
Ne 7. 4. 2019 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 13. 4. 2019               18:00 Jména Ježíš
Ne 14. 4. 2019 Květná neděle 7:30 Jména Ježíš

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Čt 18. 4. 2019 Zelený čtvrtek               18:30 sv. Jakub
Pá 19. 4. 2019 Velký pátek               18:30 sv. Jakub
So 20. 4. 2019 Velikonoční vigilie               22:00 sv. Jakub
Ne 21. 4. 2019 Slavnost Zmrtvýchvstání 7:30 sv. Jakub

              Páně 9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Po 22. 4. 2019 Velikonoční pondělí 7:30 sv. Jakub
9:00 sv. Jakub

              10:30 Matka Boží
So 27. 4. 2019               18:00 sv. Vojtěch
Ne 28. 4. 2019 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Vojtěch
              10:30 sv. Vojtěch

(bez záruky)

Informace pro farníky o možnostech vjezdu a parkování na Náměstí Zachariáše z Hradce 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 v těchto časech :

-páteční bohoslužby - máme 5 ks povolení, které platí pro dobu 16:30 až 18:30
-nedělní bohoslužby - máme 10 ks povolení, které platí pro dobu 7:00 až 9:00
-nedělní bohoslužby - máme 15 ks povolení, které platí pro dobu 8:30 až 10:30
Je nutné toto povolení  MÍT UMÍSTĚNO VE VOZIDLE JIŽ PŘI VJEZDU na náměstí a PO

DOBU PARKOVÁNÍ. Povolení umožňuje vjezd i parkování zdarma v době letní sezóny a parkování
zdarma mimo letní sezonu, kdy je vjezd bez omezení. Parkování na toto povolení je možné pouze u
zámecké zdi ( výfukem ne směrem k zámecké zdi) naproti kostelu Jm. Ježíš a současně zde musí být
umístěna přenosná značka Parkování pro návštěvníky bohoslužeb, která je na faře. Tato povolení jsou
k vyzvednut na faře u otce Josefa a jsou určena především pro starší farníky, nemocné osoby, rodiny s
malými dětmi. Vzhledem k omezenému počtu je dobré toto pravidlo dodržovat a současně, pokud ne-
budete povolení delší dobu využívat, vraťte toto povolení na faru pro využit pro někoho dalšího. 

Rád bych současně touto cestou poděkoval  p.  starostovi  Mgr.  Romanu Fabešovi,  p.  místosta-
rostovi Pavlu Komínovi a Ing. Pavlu Chromému – vedoucímu odboru dopravy, za vstřícnost při vyři-
zování této věci.

 Tomáš Jirásek - člen farní rady, zastupitel. 

                                     Farní věstník 
                                                      DUBEN 2019 

Vydává Římskokatolická farnost Telč                                 
ročník XXVII, číslo 4                                    
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Farní pouť na Turzovku  - 4. května 2019

V neděli 7. dubna po ranní a deváté mši svaté přijďte prosím zaplatit do farní knihovny farní pouť
500,-Kč na osobu, abychom mohli včas uhradit zálohovou fakturu na autobus. Pokud máte zájem o
společné sjednání pojištění na cestu, přineste rodné číslo. Odjezd se plánuje ve 4:15 hod od kruhového
objezdu na Kostelnomyslovské, dále zastávky na Hradecké ulici a na zastávce u kina. Na Turzovce bu-
deme asi do 15hodin, pak je plánovaná zpáteční cesta. 

Řady řádů a jak se v tom vyznat? .....   pokračování v minulého čísla FV

Školské řády a kongregace
Hlavním posláním školských řádů je zakládání školek, škol a vzdělávacích institucí. Věnují se

primárně mládeži a provozují také domovy mládeže. 
Piaristé patří do Řádu zbožných škol a zaměřují se na zřizování a správu škol, výuku, pastoraci,

výchovu dětí a misijní činnost. Řád založil sv. Josef Kalasanský v 16. století. 
Jezuité,  nebo-li Tovaryšstvo  Ježíšovo, je  jedním  z největších  a  nejvýznamnějších  řeholních

řádů římskokatolické církve, založeným sv. Ignácem z Loyoly v 16. století. Jeho činnost se soustře-
ďuje zejména na pastorační a misijní činnost a na oblast vědy a vzdělávání.  

Salesiáni Dona Boska jsou spolu s premonstráty nejpočetnější a nejvíce zastoupenou kongregací
v ČR, působí v ní 18% všech mužských řeholníků v naší zemi. Kongregaci založil italský kněz sv. Jan
Bosco v roce 1859 a za heslo si zvolil slova „Dej mi duše, ostatní si vezmi“. Salesiáni se primárně vě-
nují výchově mládeže a misiím.  

Voršilky   nebo-li   uršulinky je společenství založené v 16. století Andělou Mericiovou a zaměřu-
je se na pastoraci, evangelizaci a výchovu mládeže. 

Anglické  panny jsou  nejstarší  ženskou řeholní  kongregací  založenou  Angličankou  Mary
Wardovou v  17.  století  a  jejich  hlavním  posláním  je  výchova  ve  školách  a  péče  o  potřebné
v domovech důchodců a v nemocnicích.  

Petrini   patří do Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti, která byla založena v roce 1888 českobu-
dějovickým  knězem Václavem  K.  Petrem a jsou  jedním  z mála  původně  českých  řádů  nebo
kongregací. Zabývají se kněžským působením a výchovou chlapecké mládeže.  

Petrinky   jsou sestry Kongregace sester Nejsvětější  Svátosti  a vyznačují  se úctou k Nejsvětější
Svátosti (každá sestra koná denně půlhodinovou adoraci), výchovou a vyučováním dívek a dívčí mlá-
deže, péčí o nemocné a staré občany a zhotovováním bohoslužebných rouch. Kongregace byla založe-
na v 19. století Marií Magdalénou Šebestovou v Českých Budějovicích.  

Eucharistiáni,  plným  názvem  Kongregace  kněží  Nejsvětější  Svátosti,  byli  založeni  v  19.
století sv. Petrem Juliánem Eymardem a jejich cílem je prohlubovat úctu katolické veřejnosti k eu-
charistii. 

Redemptoristé   jsou  členové Kongregace  Nejsvětějšího  Vykupitele  a  jejich posláním je  násle-
dovat Krista,  hlásat Boží  slovo chudým  a  žít  podle evangelních  rad chudoby, čistoty a poslušnosti.
Kongregace byla založena v 18. století sv. Alfonsem z Liguori. 

Školské  sestry jsou  nazývány  také notredamky a zaměřují  se  na  výuku  a  výchovu  dětí.
Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame byla založena v Německu v 19. století bl. Ka-
rolinou Gerhardingerovou. Dále existují školské sestry sv. Františka, které jsou mimo jiné zřizova-
telkami řady křesťanských domů a ubytoven. 

Salvatoriáni   jsou  členové Společnosti  Božského Spasitele  a  jejich  typickým rysem měla  být
univerzalita a soustředí se na duchovní službu ve farnostech. Založil ji německý kněz Jan Křtitel Jor-
dan v 19. století. 

 Pallotini   jsou řeholníci Společnost katolického apoštolátu založeného v 19. století římským kně-
zem Vincentem Pallottim, jehož odkaz je, aby „pomocí modlitby a skutků dělali všechno, aby svět

poznal a zamiloval se do Ježíše“. 
Cyrilky jsou ženskou apoštolskou kongregací, jejich činnost je především výchovná, pastorační a

sociální a směřuje k cíli, „aby všichni jedno byli“. 
Ošetřovatelské řády a kongregace
Ošetřovatelské  řády  a  kongregace  hrají  významnou  roli  v  rámci  poskytování  ošetřovatelské

péče. Napříč celou republikou zřizují nemocnice, domovy pro seniory, pečovatelské a azylové domy a
pracují v hospicích. Do charitativního díla církve se zapojují obzvláště modlitbou,  prací a službou
nemocným, trpícím a potřebným.

Alžbětinky jsou členky Řádu svaté Alžběty založeného v 17. století a jeho patronkou je sv. Alž-
běta Durynská. Hlavním posláním řeholnic je ošetřovat nemocné a poskytovat pomoc potřebným a
chorým v nemocnicích, které byly zakládány při všech konventech. 

Boromejky jsou  nejpočetněji  zastoupenými  řeholnicemi  v  celé  ČR  (celkem  127)  a  patří
do Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, založené v 17. století  Emmanuelem
Chauvenelem. Soustřeďují se na péči o nemocné, chudé a lidi na okraji společnosti.  

Milosrdní bratři jsou členové Hospitálského řádu svatého Jana z Boha (dříve Špitálního řádu mi-
losrdných bratří). Jedná se  o laický (tj.  nekněžský) církevní  řád založený  sv. Janem z Boha v  16.
století, který svou činnost zaměřuje na péči o nemocné. 

Milosrdné sestry svatého Kříže patří do řeholní kongregace založené švýcarským kapucínem
Theodosiusem Florentinim v  19.  století,  kongregace  se  věnuje  hlavně pomoci  nemocným a po-
třebným a práci ve školství. 

Šedé sestry jsou členky Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka založené v Praze dvěma
rodnými  sestrami  Plaňanskými (Marií  Xaverií  a  Annou  Dulcelinou)  a  jejich  přítelkyní  F.  J.
Grosmannovou v 19. století. Jejich úkolem je péče o nemocné a pečovatelská služba. 

Františkánky jsou v ČR velmi hojně zastoupené,  celkem 268.  Kromě již zmíněných šedých
sester se jedná o rafaelky, františkánky apoštolátu, františkánky Neposkvrněného Početí Panny Marie,
sv. Kříže, sv. Rodiny, Školské, františkánky z Opavy a misijní Nejsvětějšího Srdce. 

Vizitantky   patří  do Řádu  Navštívení  Panny  Marie,  který  byl založen sv.  Františkem
Saleským a sv. Janou Františkou de Chantal v 17. století. Úkolem tohoto řádu je žít v napodobení
vnitřních i vnějších ctností Panny Marie a spojovat tak rozjímání se službou nemocným a potřebným.  

Sestry Matky Terezy  

Žebravé řády a kongregace
Žebravé řády, nazývané také mendikanti, jsou řeholní řády, které se zřekly vlastnictví nejen na

úrovni jednotlivců, ale i společenství jako celku (řádu). Na rozdíl od nežebravých řádů  nedisponují
pozemkovým ani jiným majetkem k zabezpečení provozu svých klášterů a jsou závislé na vlastní
práci a darech dobrodinců. Kláštery žebravých řádů vznikají od počátku 13. století.

Klarisky   jsou  ženským řádem Chudé  sestry  svaté  Kláry,  založeným  sv.  Františkem z  Assi-
si roku 1212 jako tzv. druhý řád menších bratří na podnět svaté Kláry. Klarisky žijí v odloučenosti
v klauzuře kláštera a nemájí žádnou apoštolskou či charitativní činnost, jejich misií uvnitř církve je zů-
stat ponořeny v modlitbě.  

Františkáni patří do Řádu menších bratří založeného sv. Františkem z Assisi v roce 1209 a poz-
ději rozděleného na další tři větve: observanty, kapucíny a minority. Základ františkánské řehole vy-
chází ze společného života, fraternita (bratrství) je jedním ze základních prvků františkánské spirituali-
ty, a chudoby.  

Kapucíni   vznikli  v  16.  století  zásluhou  prvního  představeného  Mettea  z  Bascio.  Charisma
řádu vyjádřil  sv.  František hned v úvodu své Řehole:  „Řehole  a život  menších bratří  je  toto:  Za-
chovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista, životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čisto-
tě.“  

Minorité   patří do Řádu menších bratří konventuálů a také jejich cílem je žít v naprosté chudobě a
odříkání a věnovat se službě Bohu, kázání, misiím domácím i zahraničním  (převážně zaměřených na
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lidové vrstvy) a duchovní správě.  
Dominikáni   jsou  členové Řádu  bratří  kazatelů  založeného  ve  13.  století na  základě Augusti-

novy řehole španělským knězem Domingem de Guzmánem – sv. Dominikem. Jejich mottem je: „Ve-
ritas (pravda); Laudare, Benedicere, Praedicare (chválit, dobrořečit, kázat)“.  

Servité   patří  do Řádu  služebníků  Mariiných  založeného  ve  13.  století  sedmi  zakladateli. Zá-
kladním posláním servitů je šíření mariánské úcty, zejména pak k Panně Marii Sedmibolestné.  

Trinitáři   jsou členové Řádu trinitářů založeného na konci 12. století Janem z Mathy a Felixem z
Valois ve Francii jako  společenství řeholních  kanovníků.  Hlavní  náplní  řádu  bylo  shromažďovat
prostředky na vykupování zajatců z muslimských rukou. Dnes řádoví bratři vypomáhají v duchovní
správě katolických farností, konají misie mezi křesťany i nekřesťany a sbírkami podporují výchovnou
činnost zejména v zemích Třetího světa. 

Vincentky   patří do Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul a jejich posláním je
péče o seniory, děti, dlouhodobě nemocné, tělesně a duševně trpící.  

Paulíni/pavlíni   jsou  členové Řádu  svatého  Pavla  prvního  poustevníka založeného  ve 13.
století v Uhersku a jméno převzali po poustevníku sv. Pavlu z Théb. Náplní činnosti řádu je rozjímání
a pastorace, klade se také velký důraz na vzdělání.  

Pauláni   patří k Řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly a byli založeni  sv. Františkem z
Pauly v 15. století. Základem jejich spirituality je pokora, láska k Bohu a kajícnost a snaha o smíření. 

Rytířské řády
První rytířské řády byly zvláštními formami duchovních řádů tvořených rytíři-mnichy, které měly

za úkol plnit vojenské úkoly v souvislosti ochrany Evropy či Svaté země před nevěřícími. Původní
myšlenkou církevních rytířských řádů byla péče o nemocné poutníky nebo ochrana poutnických cest 
do  Svaté  země,  ale  ve  vrcholném  středověku  však  vstupoval  do  popředí  ozbrojený  boj  pro
obranu křesťanství před islámem, pohanstvím, schizmatismem či kacířstvím.
Činnost duchovních řádů, které se dochovaly do dnešní doby, je výlučně dobročinného charakteru.

Maltézští  rytíři,nazývání  také  jako  johanité,  vznikli v 11.  století na  území  křesťanského Je-
ruzalémského  království ve Svaté  zemi.  Původně  bylo  jejich  úkolem  ochrana  poutníků,  péče  o
nemocné poutníky, pomoc potřebným a vojenská obrana křesťanství Jeruzaléma před muslimy. Nyní
se věnují službě trpícím. 

Misionáři  obláti  Panny  Marie  Neposkvrněné byli  založeni  v  19.  století  Evženem  de
Mazenodem.  Jejich hlavním posláním je hlásat radostnou zvěst lidem, kteří  o Ježíši Kristu a jeho
evangeliu ještě neslyšeli, nebo těm, ke kterým obvyklá pastorace církve nedosahuje.  

Křižovníci s     červenou hvězdou jsou jediným církevním rytířským řádem založeným v Českých
zemích a  současně o jediným mužským řád založeným ženou -  sv. Anežkou Českou v 13.  století.
Jejich hlavním cílem bylo ošetřovat nemocné, zestárlé, chudé a opuštěné, v současné době řád existuje
jako společenství řeholních kanovníků, kteří působí v duchovní správě. 

Němečtí  rytíři,  jejichž  řád  vznikl ve 12.  století v Jeruzalémském  království na  území  poz-
dější Palestiny,  byli  jedním  z největších  a nejmocnějších  křesťanských  rytířských  řádů středověku.
Jejich úkolem byla pomoc potřebným a vojenská obrana křesťanství, nyní se zaměřují na provoz a
podporu zdravotnických  a  sociálních  zařízení  a  na charitativní  oblast,  vypomáhají  též  v duchovní
správě. 

Lazariáni/lazarité jsou členové Vojenského a špitálního řádu sv.  Lazara Jeruzalémského, kte-
rý byl založen v 11. století jako jedna z nejstarších charitativních organizací na světě. V současnosti se
jedná o řád ekumenický, který po vzoru původní spirituality sdružuje křesťany všech vyznání. 

Templáři, celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu, byli založeni v roce 1120
jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země, jejich úkolem byla ochrana poutnických cest a
vojenská obrana křesťanství. 

Třetí řády (terciáři)
Třetí řády jsou společenství laiků, kteří žijí v civilním životě (manželé, svobodní, ovdovělí), ale

jsou přidruženi k některému z existujících běžných řeholních společenství a jejich členům se říká ter-
ciáři. V podmínkách svého života se snaží naplňovat ideály, kterými žije řeholní společenství, k ně-
muž jsou připojeni. 

Patří mezi ně Premonstrátský třetí řád, Třetí řád svatého Dominika, Třetí řád sv. Františka
z  Assisi, Karmelitánští  terciáři, Augustiniánská  fraternita, Familiáři Řádu  německých  rytí-
řů, Salesiánští spolupracovníci, Obláti (třetí řády benediktinů a cisterciáků) a Sdružení paulínských
spolupracovníků.

Další řády a kongregace
Z mužských řádů a kongregací v ČR dále působí jeruzalémští bratři, mariáni, misionáři sv. Karla

Boromejského, saletini, Institut Chemin Neuf a Sekulární Institut Schönstatt-Patres.

     Zpráva z jednoty Orla
 

Florbalisté hráli dvakrát „venku“
Začátek jara tradičně zdobí Měřínský florbalový turnaj

pro starší žáky a nejinak tomu bylo i letos. V sobotu 16. března se naši hráči utkali v Měříně s týmy
Velké Bíteše,  Kněžic a třemi družstvy domácích.  Po velmi chladném začátku a prohře s vyloženě
slabším mužstvem byl nutný zásah trenérů v šatně. A vyplatilo se. Další zápasy již jsme hráli tak jak
umíme a dostavili se i zasloužené výhry. Na cenné kovy to ale již nestačilo a náš tým si domů odvezl
pověstnou bramborovou medaili. Nejlepším střelcem týmu se stal Radek Trojan.

O dva týdny později 27. března stejný tým přijal pozvání na přátelské utkání a v hojném počtu vy-
razil do sousední Třeště. S domácími jsme zde sehráli jedno třičtvrtěhodinové utkání, které bylo boha-
té na dramatické okamžiky.  Vyrovnaný zápas skončil  7:6 pro naše Orly.  Nejvíce se o to zasloužil
Prokop Kadlec v bráně a Antonín Laco s Martinem Kovářem před brankou soupeře.

Pinec v orlovně naposledy
V neděli 17. března se odehrál další turnaj ve stolním tenise „Pinec v orlovně“. Účast byla ten-

tokrát veliká, nezbývalo tedy než rozdělit hráče do dvou skupin. A jak to už u nás bývá zvykem, jedna
byla skupina slabších a jedna zkušenějších, aby si všichni dobře zahráli. V boji o třetí místo zvítězil
Vláďa Brtník 2:1 nad Martinem Tupým a do zápasu o první místo se propinkal vedle tradičního fina-
listy Pavla  Nováčka  i  David  Brychta  ze  Zvolenovic.  Ve velmi zajímavém finále  nakonec zvítězil
David Brychta. Fotky a podrobné výsledky z turnaje najdete na stránce http://www.oreltelc.cz/pinec.

Pro všechny tradiční účastníky i pro ty, kteří by si s námi chtěli alespoň jednou zahrát máme ještě
jednu šanci. Letos naposledy proběhne Pinec v orlovně v neděli 14. dubna od 14 hodin. To se dobře
pamatuje. Tak přijďte. Pálku do hry vám půjčíme, občerstvení zajistíme.
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Orel jednota Telč a Kočovné divadlo Ad Hoc 
vás zvou 

v pátek 12. dubna 2019 v 19.30 do Orlovny, Telč, Jihlavská 77 
na mimořádné představení

S     úsměvem nepilota

Mnoha cenami ověnčený dumavě filosofický komponovaný večer složený z vědeckých po-
jednání, originálních písní, obskurní poezie a jiných drobných poetických útvarů, hlásící se hrdě k

odkazu pánů Skoumala a Vodňanského.
Vstupné 120,- 

vstupenky možno zakoupit v předprodeji: 
- na městském infocentru Telč,

- v kanceláři Karel Křížek, Křížova 171, Po + St od 8.00 - 18.00, Ut + Čt do 8.00 – 16.00 telefon
776278508 

- on-line www.divadloadhoc.cz – eschop 
Délka představení:  70 minut (hraje se bez přestávky)

Kočovné divadlo Ad Hoc je seskupením hudebních a divadelních nadšenců,  kteří  část  svého
volného  času  věnují  prknům,  která  znamenají  svět.  Divadelní  soubor 
Ad Hoc nemá žádnou domovskou scénu a vyskytuje se nepravidelně v různých menších divadlech a
klubech po celé republice. Členové souboru jsou z různých měst i krajů. Dohromady je pojí dlouholeté
přátelství a radost z divadla.

Představení získalo mnoho ocenění na těchto festivalech:
Festival Prkna 2012 Hradec Králové:
Festival Jinonická sonáta 2013
Festival POPAD 2015
Divadelní piknik Volyně 2015
Voskovcova Sázava 2015

Pozvánka na letní chaloupky:

Salesiánské  hnutí  mládeže  Telč  zve  holky  a
kluky na  letní  chaloupky.  Poprvé  přeběhne  PŘÍ-
MĚSTSKÁ CHALOUPKA na téma Já, padouch

a to v Telči a přilehlém okolí, v termínu 15. až 19. července, vždy od 8 do 17 hodin. Je určená pro
holky a kluky ve věku od 7 do 13 let. Těší se na ně hlavní vedoucí Ivana Volavková, zdravotník Jana
Smrčková a další asistenti. Přihlašovat se můžete na ifka.volavkova@seznam.cz .

Druhá připravovaná  LETNÍ CHALOUPKA je na téma  Trpaslíci.  Za dobrodružstvím kluci a
holky od 8 do 13 let vycestují do Cizkrajova, kde budou ubytováni na faře a to od 18. do 27. července.
Na děti se těší hlavní vedoucí Lucie Herciková, zdravotník Pavel Špejtek a další asistenti. Přihlašovat
se můžete na trpaslici2019@seznam.cz.

Přihlašte své dítě do 15. května a získejte slevu.    Více informací na www.mladeznici.cz . 

Z farní knihovny
       

Pane,  smiluj  s a obnov nás – Sedm kajících žalmů nejen na dobu
postní - Jaroslav Brož

Sedm kajících žalmů, z nichž nejznámější jsou žalmy 51 (Miserere)
a 130 (De profundis), spojuje téma lítosti nad hříchy a touhy po Božím
odpuštění. Modlitba těchto žalmů odvrací člověka od bezmoci a zoufal-

ství. Před Bohem si nemusíme na nic hrát, zamlčovat svou bolest nebo vinu. Když před ním vyslovíme
to, co je v nás slabé a zdánlivě nehodné Božího doteku, můžeme se uzdravit.  Drobná publikace ob-
sahuje text a výklad kajících žalmů, krátké modlitby a čtyři perspektivy, jak tyto žalmy číst: jako mod-
litbu Izraele, Ježíše, církve i jednotlivce. Praktická příručka poslouží pro osobní potřebu i pro četbu v
modlitebních společenstvích a při biblických hodinách. Zvláště vhodná je pro osobní modlitbu v pátek,
během postního období a při přípravě na svátost smíření. K tomu slouží i několik praktických rad na
závěr.

Křížová cesta pro věřící i nevěřící – Timothy Radcliffe
Křížová cesta vyjadřuje působivě jádro křesťanské víry. Vidíme, jak je Ježíš odsouzen na smrt, jak

objímá svou matku, jak padá, jak mu Veronika otírá tvář a Šimon Kyrénský pomáhá nést břemeno, jak
je ukřižován i pohřben. Kristus na sebe bere úděl každého z nás. Naše vítězství i pády, radosti i bolesti.
Klopýtá s námi, když zakopneme, a pomáhá nám znovu na nohy. Toto poselství zde zprostředkované
Timothym Radcliffem je přístupné věřícím, těm, kdo víru hledají, i těm, kdo víru nemají.

Nechme se oslovit a vydejme se na cestu!
Karlův most – Stanislav Přibyl
Duchovní průvodce po jednom z nejkrásnějších mostů na světě odkrývá jak jeho krásu, tak sou-

vislosti víry, historických událostí a osob, díky nimž vznikla úchvatná galerie třiceti soch a sousoší
svatých na obou jeho stranách. Autor nás nejprve seznamuje s tím, kdo, kdy a na čí zadání sochy vy-
tvořil (dějiny). Podává stručný uměleckohistorický popis toho, co na mostě vidíme (včetně nápisů), a
spolehlivě interpretuje život a význam svatých, které na mostě potkáváme (ikonografie). Tento výklad
by byl neúplný bez pojednání o bezprostředním okolí Karlova mostu. Některé málo známé skutečnosti
vyzvedává z prachu zapomnění oddíl  Co jste možná nevěděli.  Pomyslnou třešničku na dortu tvoří
úryvky z románů, básní, esejů, modliteb, legend a dalších dokumentů (Najdeme v literatuře). Text do-
provázejí dva plánky místa na vnitřních stranách obálky a téměř sto padesát fotografií a historických
rytin.

Kniha v dosud nevídané míře přibližuje duchovní dědictví Prahy a českých zemí v evropském i
světovém kontextu.

____________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 4. 2019
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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