
Máme svobodu jednat dobře i zle
 
Ježíš řekl toto podobenství: „Jeden člověk měl

dva syny. Mladší z nich řekl otci: ‘Otče, dej mi z
majetku podíl, který na mě připadá.’ On tedy roz-
dělil  majetek  mezi  ně.  Netrvalo  dlouho a  mladší
syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam
svůj majetek rozmařilým životem promarnil.

Když  všechno utratil,  nastal  v  té  zemi  velký
hlad a on začal mít nouzi … Tu šel do sebe a řekl:
‘Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a
já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci
a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti
tobě.  Už  si  nezasloužím,  abych  se  nazýval  tvým

synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci.
Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil.“ (srov. Lk 15,

11-20) 
Syn z podobenství o marnotratném synu se rozhodne odejít z domu svého otce. Chce si život zaří-

dit po svém. Vezme si svůj podíl majetku a jde. Otec mu v tom nebrání a neudělá nic, co by omezilo
synovu svobodu. Ale celou dobu na něj myslí a vyhlíží, kdy se vrátí.

Scéna, kterou leckterý rodič zná. Dospělé dítě se nějak rozhodne, a rodič čeká a doufá, že si jeho
milované dítě svým rozhodnutím příliš nezkomplikuje život. Vyhlíží je s nadějí, že se vrátí.

Svoboda je dar a zároveň i břemeno. Neseme důsledky svého jednání. S přínosy i následky svých
rozhodnutí se musíme vyrovnávat sami. Je moudré Boží rozhodnutí, že jsme svobodní lidé, a ne nějaké
loutky nebo roboti.

Možná nás někdy napadne otázka, a v této době možná víc než kdy jindy, jak Bůh může na to
všechno dívat. On nám dal ale svobodu a zároveň slíbil, že ve všem bude s námi. Ve všech našich
samostatných a nezávislých rozhodnutích, dobrých i špatných. A nabízí nám - i čeká, až se k němu vrá-
tíme. Slíbil nám, že s námi bude i tehdy, když musíme nést důsledky špatných rozhodnutí někoho ji-
ného a ponese je s námi.

To, jak se rozhodujeme, záleží na tom, čím své myšlení a jednání utváříme. Co je základem naše-
ho jednání. Budeme-li žít v Boží blízkosti, necháme-li se inspirovat Ježíšovým myšlením a činy, pak
můžeme zakoušet, že svoboda pro nás bude darem a důsledky našeho jednání budou pro tento svět ob -
darováním. Bude se lépe žít nejen nám, ale i blízkým kolem nás. A náš dobrý Bůh se bude radovat
s námi.

Převzato www.vira.cz

Bohoslužby v měsíci dubnu 2022

So      2. 4. 2022               18:00 Jména Ježíš
Ne      3. 4. 2022    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So      9 .4. 2022               18:00 Jména Ježíš
Ne    10.  4. 2022   Květná neděle 7:30 Jména Ježíš

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Čt    14. 4. 2022           Zelený čtvrtek                      18:30 sv. Jakub
Pá    15. 4. 2022           Velký pátek                           18:30 sv. Jakub
So    16. 4. 2022           Velikonoční vigilie                22:00 sv. Jakub

        Ne     17.  4. 2022  Slavnost Zmrtvýchvstání 7:30 sv. Jakub
                              Páně 9:00 sv. Jakub

              10:30 Matka Boží
So    23. 4. 2022               18:00 sv. Vojtěch
Ne    24.  4. 2022    7:30 sv. Jakub

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

       So    30. 4. 2022               18:00 Matka Boží
Ne      1.  5. 2022    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Při návštěvě bohoslužeb je nutné dodržovat aktuální proti-epidemiologická opatření
(bez záruky)

Zprávy z jednoty Orla
 

       Pinec v orlovně naposledy

V neděli 24. dubna tradičně od 14 hodin se rozjede tentokrát již poslední turnaj ze série Pinec v
orlovně. Jsme připraveni na všechny zájemce od začátečníků až po zkušené hráče. Na čtyřech stolech
si zde můžete zahrát, nebo si jen tak zatrénovat. Pokud nemáte pálku, rádi vám ji půjčíme. Bufet s
drobným občerstvením bude  také  otevřen.  Podrobnosti  a  fotky  z  předchozích  turnajů  najdete  na
http://www.oreltelc.cz/pinec. Neváhejte a přijďte strávit příjemné odpoledne nad pingpongovými stoly.

                                     Farní věstník 
                                                                                  DUBEN 2022

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                    
              ročník XXX,  číslo 4                              
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Synodální cesta ve farnostech brněnské diecéze

O průběhu synodální cesty ve farnostech brněnské
diecéze aktuálně informuje biskup Pavel Konzbul: „Na
Popeleční středu  2. března 2022 byla v naší  diecézi
ukončena farní etapa synodální cesty. 

K  tomuto  datu  jsme  obdrželi  503  výstupů  z
farních skupin a na některé opozdilce ještě s nadějí če-
káme. Synodní skupiny byly tvořeny především lidmi
v  produktivním  věku  a  dominantní  bylo  téma  „Na
společné cestě“ a téma „Naslouchat“.  Povzbudivá je
skutečnost, že při  setkáváních převažovala atmosféra
vzájemné důvěry a více než dvě třetiny skupin chtějí
ve vzájemném kontaktu pokračovat. Z předběžné ana-
lýzy také vyplývá, že nejsilnější je touha po církvi a
farnosti jako živém společenství.“ 

Nyní se budou získané výstupy zpracovávat. 

„Diecézní fáze synody bude zakončena při liturgii v sobotu 7. května 2022 v 15.00 hodin v brněnské
katedrále sv. Petra a Pavla, po ní bude také představena syntéza diecézní fáze synody. Všem, kdo se
zapojili modlitbou a osobní účastí, děkujeme,“ uvádí biskup Pavel Konzbu

Diecézní setkání mládeže s otcem 
biskupem 2022

Diecézní setkání mládeže s otcem 
biskupem Vojtěchem se bude konat v Brně 
na Petrově v sobotu 9. dubna 2022.

„Můžete se zde obohatit o spoustu zážitků, 
vědomostí, podnětů, myšlenek, nových 
kamarádství i duchovního prožití akce,“ 
nabízejí organizátoři. 

Více informací o průběhu bude postupně 
přibývat na facebookové události a na 
webových stránkách 
www.mladez.biskupstvi.cz/dsm

 
Co tě na setkání čeká?
Mše svatá a katecheze s o. biskupem Vojtěchem Na diecézku nesmí otec biskup chybět a nebude tomu
jinak ani letos. Můžeme se těšit na mši svatou, kterou prožijeme společně s ním a také na jeho 
katechezi k letošnímu tématu. 
Svědectví víry Z řad mládeže si budeme moci vyslechnout svědectví víry a nechat se tak inspirovat do 
svého života. 

Interaktivní prostředí Díky moderním technologiím a všem vymoženostem, které s sebou přináší, se 
na chvilku objevíme také v prostředí internetu. 
Přednášky a workshopy Ve vyhrazeném čase si podle svého výběru budeme moct užít přednášky a 
workshopy od velice zajímavých hostů. 
Společenství To nejdůležitější, co na diecézku společně zažijeme, je společenství věřících vrstevníků. 
Úžasný zážitek! 

Jaké budou přednášky a workshopy?
Pavel Konzbul - S humorem jde všechno líp  Jeden známý český herec byl přesvědčen, že humor je 
dar, který nelze vrátit. Budeme se zabývat nejen teorií a filozofií humoru a jeho dějinami, jako je 
humor antický či židovský, ale především humorem křesťanským. Kteří svatí uměli tento dar 
rozvinout a jak hřivnu humoru v církvi nezakopat dnes? Možná najdeme odpověď? 
Dagmar Hamalová - Křesťan a občanská společnost  Rosteme, vzájemně se podporujeme a 
pracujeme v rodinách. Rodina je pro většinu mladých lidí centrem života. Papež František často 
zdůrazňuje přínosy křesťanské veřejnosti v současném světě, vyzývá k osobnímu nasazení v modlitbě i
ve službě ostatním lidem. Společně se zamyslíme nad tím, co je občanská společnost, proč je důležitá. 
Přiblížíme si role mládeže, zvláště mladých křesťanů v obcích a městech, ve světovém křesťanském 
společenství. 
Jan Polák - Etické otázky na začátku lidského života  Od kdy je člověk člověkem? Koncept sakrality 
a kvality lidského života. Potrat v české legislativě. Úcta k tělu mrtvých dětí. Etické otázky spojené s 
asistovanou reprodukcí. Náhradní mateřství. Legislativa. Filmy s bioetickou problematikou začátku 
lidského života. Církevní dokumenty. 
Jan Kříž - Češi v Texasu   Čtrnáct dní v Texasu uprostřed doby adventní. Proč potřebují Američané 
doma zbraně? Kde koupit v Texasu křesťanská trička? Jak se na češích projevilo 150 let mimo Česko? 
A jak vypadají Američtí Mikuláš, čert a anděl? O tom bude z čerstvé zkušenosti mluvit petrovský 
jáhen. 
Lída Kučerová - Výroba plátěných tašek   Přijď si namalovat plátěnou tašku spolu s Lídou z 
radosti_od_Boha! 
Roman Šimků - Kdo by nechtěl do vězení?   Roman Šimků je katolický laik, který je od roku 2011 
pověřený pastorací mezi drogově závislými. Působí v duchovenské službě ve věznici Brno - Bohunice.
Především o tom druhém nabízí všem, kteří by se rádi na něco zeptali, otevřenou besedu. 
Mladí Emmanuel - Evangelizace v terénu   Je možná apoštolská forma evangelizace i v dnešní době? 
Patří evangelizace v terénu do katolické církve? Svědectví a povídání o zkušenostech z městských 
misií a pouliční evangelizace v katolických farnostech. 
Bohoslovci brněnské diecéze - Seminář bez obalu  Jak probíhá příprava ke kněžské službě, kde a co 
studují bohoslovci, jak vypadá jejich běžný den a mohou se vůbec vídat s děvčaty? :o)  Nejen na tyto, 
ale i další zvídavé otázky vám rádi odpoví bohoslovci brněnské diecéze. 
Jiří Bůžek - Laudato Sí   Před sedmi lety vydal papež František přelomovou, 'ekologickou' encykliku 
Laudato Sí o ochraně stvoření. Seznámíme se s jejími východisky a obsahem kapitolu po kapitole - na 
pozadí fotek, které ukazují krásu Božího stvoření a pocházejí hlavně ze skandinávské přírody, ale i z 
farní zahrady v Brně-Žebětíně. 
bratr Dominik a sestra Michaela - Osobní modlitba   Proč se mám modlit? Čím je modlitba a jaký je 
její cíl? Podívejme se na Pana Ježíše: čeho On nás naučil o modlitbě svým slovem a příkladem? Proč 
se Ježíš modlil? Co bylo cílem jeho modlitby? Řekněme si také o tom jak se modlil sv. František a 
společně budeme hledat odpovědi na vaše otázky ohledně modlitby. 
Boží holky - Buď Boží holka!   Ahoj, jsme dvě kamarádky Bára a Anička. Asi před rokem jsme 
založily podcast Boží holky, ve kterém si povídáme o tom jak nežít jen teoreticky křesťanský život,ale 
jak převést víru do každodenního života. V našem seminâri se zaměříme na to co znamená, že máme 
identitu v Kristu,že jsme pro něj každá vzácná a jedinečná a jak si budovat zdravé sebevědomí. Těšíme
se na Vás 
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Jiří Brtník - Mladí a synodalita ¨Nevím, jestli se vám podařilo vyjádřit svůj názor v nějaké skupince 
právě probíhající synody. Ať už ano či ne, zvu vás, abychom společně hledali odpovědi na podobné 
otázky: Jak dnes fungovat v církvi, v diecézi, ve farnosti? Co můžeš a "smíš" dělat ty? Můžeš se nějak 
účastnit rozhodování ve farnosti? Co když to u vás ve farnosti moc “nefunguje”? Co když máš 
problém s knězem? Je nějaká naděje na zlepšení? Jak může být naše společná církev lepším 
společenstvím a rodinou? K čemu nás dnes zve náš Pán? Kudy nás k tomu vede papež František? 
Veronika Minsterová - Smysluplné rozhovory   Jak bude setkání probíhat? Ve skupině budeme losovat
kartičky s otázkami, o kterých se běžně nebavíme, a které by nás měly vést k zamyšlení a sdílení. Nad 
některými tématy můžeme diskutovat, některá v rychlosti přejít. Vše záleží na rozpoložení skupiny. 
Samozřejmostí je, že se každý může vyjádřit a současně nikdo nebude nucen odpovídat na otázky, na 
které nechce. 

 Knižní tipy do Vaší knihovny

Nebojme se snít -  Cesta za lepší budoucností v pocovidové době -
papež František

„Náš  svět  potřebuje  vizi,“  řekl  Františkovi  jeden  diplomat.
„Tady je…,“ řekl papež a dal mu svou knížku Nebojme se snít – bratrské
povzbuzení k převzetí odpovědnosti za naše sousedy, společnost i život
na naší planetě. Papež František zde volá po spravedlivěji spravovaném

světě,  který  je  ukotvený  v  Kristově  evangeliu  a  odolný  vůči  různým  krátkozrakým  ideologiím.
Co je krize a jak ji zvládat? Papež se nám nejprve svěřuje se svými třemi osobními krizemi. Tvrdí, že
máme-li odvahu změnit se, můžeme z krize vyjít lepší než před ní. Poté si bere na mušku jevy, které
současnou situaci světa jen zhoršují. Honbu za ziskem, která nebere ohled na důstojné podmínky k
životu. Nenasytnost a pohrdání druhými. Politiky, kteří šíří strach, jen aby posílili svou vlastní moc.
Jaké je podle papeže Františka poslání křesťanů na tomto světě? Aby v síle víry sloužili lidem, zejmé-
na těm na okraji společnosti. Proto nakonec nabízí inspirace, jak směřovat k poměrům, ve kterých by
svůj potenciál mohl naplnit každý člověk. 

Lurdy - Pramen milosti - Elizabeth Ficocelliová
Kniha nabízí bližší seznámení s mariánským zjevením v Lurdech roku 1858, ale i s celým pout -

ním místem v dnešní podobě. Čtenář se dočte o postupném rozkvětu Lurd jakožto poutního místa, ale i
o zákulisí složitého provozu svatyně či o dobrovolnické péči o nemocné. Autorka prostudovala mnoho
historických materiálů, hovořila s ředitelem lékařské komise posuzující mnohá uzdravení a rovněž s
lidmi,  jejichž uzdravení  uznala  církev za zázračná.  Setkala  se  s  místním biskupem,  s  věhlasnými
teology i s  kněžími,  kteří  slouží  poutníkům v lurdské svatyni.  Jádrem jejího sdělení  však zůstává
duchovní  význam Lurd,  místa,  které  zve všechny své návštěvníky k obrácení,  k radikální  obnově
vztahu s Bohem a s bližními. 

Křest - Příručka pro ty, kdo uvažují o křtu svého dítěte - Aleš Opatrný
Drobná příručka z pera známého kněze Aleše Opatrného pomůže rodičům a kmotrům představit

si, co znamená křest dítěte pro jeho život a jeho vztahy. Seznamujeme se s tím, co si od křtu lze sli -
bovat, co čeká na rodiče a přítomné při obřadu křtu a co je třeba zařídit, abychom se vyhnuli zbytečné -
mu  stresu.
Křest je základem pro jedinečný vztah Boha k člověku a člověka k Bohu. Tato publikace poodhaluje
smysl křtu a vlídně k němu zve. Nenahrazuje osobní setkání rodičů s křtícím knězem či jáhnem, ale
jejich přípravu určitě usnadní. 

Nevěřme lžím a nenechme se odradit od konání dobra
 
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně.
Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra,
ti druzí budou zasévat zlo až do té míry,
že všechen čas bude zbytečný.
Každý okamžik vašeho života
je jako košík, který vám je svěřen,
abyste ho naplnili svou sklizní
a svým dobrým ovocem.
Tento okamžik je krátký,
rychle zmizí v minulosti a už nikdy nepůjde vzít zpět.
Naplňujme každičký okamžik svého života
Setkávejte se s druhými, pomáhejte si,
navzájem si naslouchejte, zdravte se,
utěšujte jeden druhého dobrými a pevnými slovy,
překonejte sami sebe, abyste se vzájemně setkali,
v lásce Kristově neúnavně a bez omrzení pracujte na Pánově poli.
Naplňujme čas, naplňujme láskou svůj život,
naplňujme každičký okamžik svého života.
Nedovolte světu, aby vám skryl ošatky vašeho života,
a aby tak zůstaly prázdné.
Bylo by to pak, jako byste hromadili haldy slámy, 
které čas spálí a nic z nich nezůstane.
Otec lži a otec lhářů
Nepouštějte se do rozhovoru s ďáblem.
Rozmlouvejte jen s Bohem.
Když byl Ježíš Kristus ukřižován a vzkříšen,
ďábel padl a zbývá mu už jen vymezený čas.
Kdo se ale upne na ďábla, padne s ním.
Kdo kráčí po jeho cestě, vystavuje se nebezpečí pádu.
Nikdy se neupínejte na ďábla a nikdy se nepouštějte jeho cestami.
Veškerou jeho starostí je zkreslovat Boží obraz ve vašich myslích,
zavést vás na scestí a odradit od konání dobra.
Falšuje, zkresluje a klame. Snaží se vás oklamat a odradit.
Démon je největší lhář, největší podvodník a pokrytec,
a jak ho označil sám Pán: „Je samotnou lží a otec lži.“

(Sv. Šarbel † 1898)

Převzato z knihy Hanna Skandar, Myšlenky svatého Šarbela kterou vydalo Karmelitánské nakla-
datelství   Redakčně upraveno

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   24. 4. 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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