
Namáhavá láska

Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! /1
Jan 3,18)

 
Jak  je  to  jednoduché,  mít  zalíbení  v člověku,  který  je  mi

milý! A jak je těžké se pokusit o totéž, když mi někdo milý není!
Jenže zalíbení může být stejně málo láskou jako mnohomluvná

vyjádření o náklonnosti k druhému člověku.
Jak tedy může vypadat láska k člověku „činem a doopravdy“? Může mít nejrůznější podoby. Ale

často může být:
– únavná
– namáhavá
– nákladná 
– neopětovaná
– až jakoby bláznivá.
Protože láska „činem a doopravdy“ je mnohdy podobná stavění můstku či mostu (třeba jen nou-

zového) v těžkém terénu a bez pomocníků. Je to překlenování těch struh, příkopů nebo valů, která nás
rozdělují nebo dokonce staví proti sobě.

Láska, která chce jen brát nebo chce mít „něco za něco“ není tím milováním, ke kterému vyzývá
Bible... Milovat „činem a doopravdy“ je možno jen „na vlastní náklady“. Možná, že se člověk dočká
obšťastňující odpovědi. Ale nemůže jí vyžadovat nebo najisto očekávat.

Kdo tedy může „milovat na vlastní náklady“?  Ten, kdo je sám šťastný z toho, že je nezištně mi-
lován. Křesťan by mohl vědět, že tomu tak z Boží strany opravdu je. A z této skutečnosti můžeme opa-
kovaně čerpat motivaci a sílu.

www.vira.cz

Bohoslužby v měsíci  červnu 2018

So 2. 6. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 3. 6. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Pá 8. 6. 2018 Slavnost Nejsvětějšího           8:00 Matka Boží
Srdce Ježíšova                17:00 sv. Jakub

So 9. 6. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 10. 6. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 16. 6. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 17. 6. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 23. 6. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 24. 6. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Pá 29. 6. 2018 Slavnost sv. Petra a Pavla,     8:00 Matka Boží
- apoštolů               17:00 sv. Jakub

So 30. 6. 2018               18:00 Matka Boží
(bez záruky)

Hlavně to srdíčko…
 
–  slýcháváme  někdy  v  nejrůznějších  rozhovo-

rech se sportovními a jinými celebritami – nebo dnes
už spíše v parodiích na ně. Když k tomu dodáme zku-
šenost s vemlouvavými radami těch, kdo se nás snaží
přesvědčit, abychom při smeknutí klobouku odstrani-
li i hlavu pod ním, rezignovali na přemýšlení a „šli do
toho  srdíčkem“,  je  v  nás  obraz  srdce  téměř  jistě
dokončen. A popravdě řečeno, je to obraz spíše odpu-
divý.

V různých dobách a na různých místech na nás
srdeční  dekorace  vykukují  a  vyskakují  –  ať  je  to
valentinská polovina února, ať jsou to perníková srd-
ce v pouťové sezóně,  ať je to  pro mě za mě třeba
první máj a jeho lásky čas. A v důsledku jsme už vůči
pojmu  srdce  jaksi  otupělí,  eventuelně  poněkud
přednaštvaní.

Až  příliš  snadno jsme  se  nechali  kdysi  dávno
přesvědčit, že srdce je pro mozek protihráč, že se mu
staví na odpor, že hlasuje proti – a že reprezentuje ne-
rozumnou, spontánní, bezmyšlenkovitou, citovou, ba
pudovou stránku člověka, proti níž je třeba postavit
chladný, racionální kalkul, logickou úvahu, která pře-
ce dělá člověka člověkem a odlišuje ho od nižších fo-
rem života.

Povzdychl si kterýsi překladatel,  že se Dantovi
snadno psala Božská komedie, když se mu v italštině rýmují  amore,  cuore a  dolore. V češtině je to
zrovna trojice slov, na něž básníci marně hledají rým – láska, srdce, bolest. A když už najdou, bývá
buďto nelibozvučný, nebo tak obehraný, že celou báseň degraduje.

Přesto ještě stále z našeho jazyka srdeční slovní zásoba nemizí. Ruku na srdce – pohoršuje nás,
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pošle-li nám někdo srdečné pozdravy z dovolené? Často jsou to nehledaná slova, neboť odesílatel má
co na srdci, to na jazyku, a někdy za námi přijde se srdcem na dlani. To ovšem musí být člověk se srd-
cem ze zlata, a ne z kamene.

Srdce není hříčka pudů; alespoň ne do té míry, nakolik pokládáme lásku za více než jen pudovou
nebo emocionální záležitost. Nakolik je láska lidským bytostem vlastní, nakolik schopnost mít rád vy-
tváří z osoby osobnost a dodává jí osobitost, natolik lze říci, že srdce je pro člověka především or -
gánem formace, nejen informace. Člověk není ani supervýkonný počítač, ani anděl ve stroji, ani duše
uvězněná v těle.  Člověk je především osobní bytost ve své celistvosti;  a prožívá-li  cokoli  srdcem,
prožívá to jako celek, v plnosti. Prožívá to v jádru své bytosti, v centru své existence.

Slavíme  v  červnu  Srdce  Ježíšovo.  Z  pochopitelných  důvodů  je  tento  svátek  pro  nejednoho
zdrojem obav z přílišné sentimentality a přeslazenosti. Skutečnost však vypadá trochu jinak. Oslovuje-
me-li Ježíšovo srdce, oslovujeme epicentrum lásky Boha k člověku, která je naprosto naplněná v osobě
Toho, který je skutečně Bohem a skutečně člověkem. Oslovujeme a oslavujeme srdce probodené, srd-
ce s krvavou zející ránou, a přece srdce živé, srdce Zmrtvýchvstalého.

To srdce neustále tepe životem. A jeho tep může srovnat i naše životní arytmie, zmírnit přetlak,
povzbudit slabý výkon a uzdravit nedomykavost chlopní. Jeho tep si snad neuvědomujeme; snad jej
můžeme zaslechnout v těch chvílích, kdy – jak říká Jan Zahradníček – je také slyšet, jak se Země otáčí
kolem osy.

Nepochybně bychom měli držet prst na tepu doby. Věřím a doufám, že je také tepem Ježíšova srd-
ce.

S poděkováním Karlu Rahnerovi a Michalu Altrichterovi
o.Zdeněk Drštka

Charitní sbírka

V sobotu  16. 6. 2018 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Charit-
ní sbírka šatstva apod.  v prostorách bývalého Školním statku v Telči,
vstup 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.

Farní pouť

8.května, na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí,  jsme se vydali pod vedením pana
děkana na farní pouť. Mohli bychom ji letos nazvat také výroční, protože několik míst, které jsme
navštívili, bylo s nějakým výročím spjato.

Po ránu jsme se snažili společnou modlitbou vyprosit požehnání na naše putování a než jsme se
nadáli, autobus zastavoval na prvním místě, které jsme pro dnešek naplánovali – Slavkovice.  Zde je
poutní kostel Božího milosrdenství – letos budou oslavovat 10 let od posvěcení kostela.   Tady jsme
byli mile přivítáni ,   v poutním kostele jsme společně slavili mši svatou a po ní nám promítal a vy-
pravoval místní duchovní správce  o formách úcty Božímu milosrdenství na základě zjevení sv. sestry
Faustyny Kowalské. Ve dnech 8. až 10. června 2018 se zde pod záštitou brněnského diecézního bisku-

pa Vojtěcha Cikrleho ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě uskuteční třetí Národní kongres o
Božím milosrdenství. Kongres bude spojen s oslavami 10. výročí posvěcení kostela Božího milosrden-
ství a sv. Faustyny ve Slavkovicích. Součásti letošního kongresu, jehož motto zní: „Milosrdenství pro
svět", bude společná modlitba, přednášky, evangelizační koncert (eSPé). Kongres uzavře slavnostní
mše svatá se zasvěcením Božímu milosrdenství, která bude v neděli 10. června od 15.00 hodin v are-
álu nad kostelem ve Slavkovicích, předsedat bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Kdo by se
chtěl o tomto opravdu krásném  místě nebo i o kongresu, na který jsme byli srdečně zváni, dozvědět
více, moc doporučuji například stránky www.slavkovice.cz.

Druhým zastavením na  dnešním putování  byla  Zelená  hora,  kde  se  právě  tento  den  konala
krojovaná pouť v roce stého výročí vzniku republiky. Tak jsme se zde potkali s velkým množstvím
krojovaných účastníků poutě, kteří po mši svaté měli program u kostela. Po mši svaté jsme také vy-
slechli odborný výklad o historii tohoto vzácného poutního místa a krásného kostela autora Santiniho,
zasvěceného sv. Janu Nepomuckému. Sluníčko nám zpříjemňovalo  krásné výhledy do krajiny i na
Žďár. Tam jsme sešli ještě na prohlídku do baziliky Nanebevzetí Panny Marie. V bazilice jsme spolu
s poutníky ze Šitbořic vyslechli opravdu velmi poutavé vypravování o bazilice a zajímavostech tohoto
místa. Na závěr jsme společně oslavili Pannu Marii zpívanými litaniemi. A jako krásný bonus jsme se
zde setkali s otcem Eliasem Vellou, který právě přiletěl z Malty a navečer ve farnosti zahajoval tří-
denní duchovní cvičení. Otec Vella k nám krátce promluvil a požehnal nám i našim rodinám a blízkým
nejen na dnešní pouť.

 Autobus nás ze Žďáru odvezl do nedalekého Obyčtova. Tady nás vítá otec František Koukal,
místní správce farnosti a bývalý pan kaplan u nás v Telči. Kostel v Obyčtově je také dílem Santiniho –
ve tvaru želvy. Kostel je krásně opravený, vyzdobený, dýchá z něj opravdový život farnosti. A nestačili
jsme se divit, když nám otec Koukal vypravoval, jak se kostel postupně opravuje především rukama
místních  obětavých  farníků.  A tak  za  opravdu  velmi  milé  setkání  s otcem  Františkem  děkujeme
společnou písní a modlitbou a ještě několik okamžiků každý z nás vzpomíná na jeho působení u nás a
pak se podáním ruky a s pozdravy pro všechny telečské farníky s Obyčtovem i otcem Koukalem loučí-
me.
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Cestou k našemu domovu se ještě zastavujeme v Netíně u hrobu pana děkana Brabce – letos v lis-
topadu už to bude 10 roků, kdy byl pan děkan povolán na věčnost. Zapálením svíčky a společnou
modlitbou jsme poděkovali panu děkanovi za jeho působení v naší farnosti a poprosili o jeho přímlu-
vu  v nebi.

V podvečer  nás  pan  Babor  přiváží  trochu  unavené,  ale  myslím  plné  dojmů  a  především
duchovních zážitků a posily do našich dalších dnů. Podle ohlasů mnoha poutníků se naše letošní pouť
s pomocí Boží vydařila a tak se snad můžeme těšit zase na další společné putování.

Zpráva z jednoty Orla

4. ročník Orelcupu

V sobotu 5. května Telč pod taktovkou Orla hosti-
la 4. ročník florbalového turnaje pro mládež do 16 let.
Sešlo se celkem 6 týmů, z toho 2 reprezentovali přímo

Telč. Na letošním ročníku se týmu Orla bohužel v   konkurenci příliš nevedlo. Ve skupině podlehli
nejdříve týmu PSKC Okříšky 1:15 a následně i Nové Říše 4:7. A když v zápase o 5. místo nestačili ani
na druhý domácí tým Florbal Telč, skončili po prohře 0:3 na posledním šestém místě. 

Vítězství si tentokrát odvezli SK Jemobu do Jemnice, druhé místo patřilo PSKC Okříšky a třetí
Velké Bíteši. Sluší se ještě napsat, že sousední Nová Říše reprezentovaná týmem základní školy skon-
čila na místě čtvrtém. Tam putoval i post nejlepšího střelce, který si za 9 gólů odnesl Tomáš Brychta.
Kompletní výsledky a fotky najdete jako vždy na www.oreltelc.cz/orelcup.

Velká cena v atletice

V sobotu 23. 6. 2018 se uskuteční od 9.00 hodin „Velká cena v atletice“ pro děti a mládež do
15 let. Pozor letos změna! Akce probíhá u fotbalového hřiště za Sokolovnou. Soutěžit se bude v šesti
kategoriích, krom nejmladších dětí zvlášť kluci a děvčata. Utkají se v atletickém víceboji, kde každá
disciplína je ohodnocena body dle tabulek atletického svazu a pořadí se určí podle dosažených bodů.
Pro první tři nejlepší atlety v každé kategorii jsou připraveny odměny. Navíc ze všech závodníků vy-
losujeme jednoho sportovce, který dostane stylovou koloběžku. Ta se bude na nové telčské cyk-
lostezce vyjímat. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pošlete své děti sportovat!!! Podrobnosti na
www.oreltelc.cz/atletika.

Neplatí se žádné startovné ani vstupné, po celou dobu bude otevřen bufet. Přijďte se v sobotu
23. 6. podívat na velké souboje malých atletů. Bude to skvělá atletika!

Pouť Orla na svatý Hostýn
Byl víkend 28. a 29. srpna roku 1948 a na svatém Hostýně probíhala tradiční Orelská pouť. Připu-

tovalo na ní přes 100 tisíc poutníků, aby se zde svou účastí dožadovali obnovení činnosti Orla. Nebylo
to však nic platné, o necelý rok později 15. června 1950 byl spolek Orel výnosem Ministerstva národní
bezpečnosti zrušen. Současně s tím byl vyvolán jeden z prvních velkých soudních procesů komunis-
tického režimu v němž bylo odsouzeno 18 představitelů Orla k souhrnnému trestu 151 let odnětí svo-
body.

Orel si letos připomíná 70 let od této významné události jeho historie. Zveme vás proto na župní
zájezd na Hostýnskou pouť, která se bude konat v neděli 19. srpna. Autobus bude z Telče vyjíždět v

5:30 hod. od kruhového objezdu na Starém městě, následně zastaví na zastávce na Hradecké a u Or -
lovny.  Příspěvek  na  autobus  je  450  Kč.  Další  informace  a  přihlášky  u  Davida  Kováře
(kowy@centrum.cz, tel. 602661023).

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2018 Vám přineseme v příštím čísle Farního věstníku, protože v době
tvoření tohoto čísla tato akce právě probíhala. 

Přesto něco málo. Jedním bodem programu Noci kostelů 2018
v Telči byla možnost navštívit kapli  sv. Eustacha na hradě Roš-
tejně. Dnes krátce něco k tomuto světci.

Nejstarší  zápisy o  jeho  životě  se  nedochovaly  a  je  zdůraz-
ňováno, že pozdějšími autory byl jeho příběh vyprávěním dokres-
lován. Kromě toho od 11. století býval zaměňován se sv. Hubertem
(pam. 30. 5.), s nímž má sv. Eustachius shodný atribut kříže upro-
střed paroží jelena. K prolínání životopisů snad napomáhala i sku-
tečnost, že svátek obou světců se někde připomínal v jediný den a
to 3. listopadu. Některé verze jakoby soutěžili v barvitosti. 

Legenda o Eustachovi, která mimo jiné obsahuje i únos jeho
synů lvem a vlkem, je považována za nedostatečně věrohodnou i
kdybychom chtěli ve zvířatech vidět symboly.  Symbolika ve vy-
právění příběhů 14 pomocníků se ovšem vyskytuje a nejznámější je
u sv. Jiří. 

Jiné legendární vyprávění o Eustachovi, sepsané ve střízlivější
formě, chce vyzvednout evangelní pravdu, že co uděláme pro trpí-
cího bližního, jako bychom udělali pro Krista (viz Mt 25,40). Ne-
bude to zapomenuto, stejně jako vytrvalost ve věrnosti Kristu (Mt
10,22). 

Eustachius se  pod jménem Placidus (jm.  před křtem) stal  v
Římě velitelem vojska císaře Trajana (vládl r. 98 - 117). Byl ženatý
s Theopistou a měl syny Agapeta a Theopistu. Žil jako zámožný
člověk vyššího postavení a ač pohan (a podle některých verzí pro-
následující  křesťany),  konal  milosrdné skutky.  Jeho dobrota byla
odměněna mimořádným povoláním do společenství s Kristem. Jak
legenda říká, stalo se to při honu na jelena, kdy uviděl zářící kříž
mezi jeho parožím (některá verze hovoří i o tváři Krista) a uslyšel
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hlas, který tuto vizi dává do souvislosti s milosrdenstvím, které Eustachius prokazoval bližním. Proto
se mu dostalo milosti setkání s Kristem a daru víry v evangelium. Dal se i se svou rodinou pokřtít jmé-
nem Eustachius a brzy jako zkouška pevnosti ve víře jej potkala mnohá neštěstí podobně jako Joba. 

I  Eustachius přišel  o  majetek a  prožíval  mnohá utrpení.  Jeho dům postihlo jedno neštěstí  za
druhým. Od epidemie (smrtelného infekčního onemocnění) až po vydrancování. S tím posledním, co
mu zbylo - rodinou - se rozhodl odplout do Egypta. Kapitán lodi ho však připravil o ženu a následně
přišel i o syny. Hledaje obživu přijal práci hlídače polí. 

Císař Trajan ho údajně po letech nechal vypátrat a vrátil mu postavení. Eustachius nezklamal císa-
řovu víru v jeho schopnosti a vítězně se vrátil v čele legií z bojů, do kterých byl poslán. Při návratu ve
dvou vojácích poznal své syny a sešel se i se svou ženou, která pracovala jako zahradnice v domě, kam
se přišli ubytovat. Šťastný návrat měl však poslední zlom a Eustacha čekala poslední zkouška. Císaře
Trajana vystřídal Hadrián (vládl 117 - 138), který vyžadoval od Eustachia, aby obětoval bohům. Ten se
ale odmítl provinit proti věrnosti Bohu a proto skončil mučednickou smrtí. 

V legendě se nejdříve hovoří o předhození dravé zvěři i s celou rodinou a poté co jim šelmy neu-
blížily, byli prý vhozeni do útrob rozpáleného železného býka. Doba je udávaná rokem 118 až 120. 

Popis likvidace sice neodpovídá údaji, že mučedníkovo tělo odpočívá v porfyrové rakvi v kostele
sv. Eustachia v Římě a část ostatků je i v pařížském chrámu, ale dodatek legendy to vysvětluje zázra -
kem. Žár mučedníky usmrtil, tělo však nepoškodil. 

Podle legendy se zdá doba úmrtí jasná. Martyrologium ale prohlašuje, že je neznámé i století.
Souvisí to s nedostatkem hodnověrnosti legendy z důvodů uvedených na začátku kapitoly. Přesto nám
má co říci.
Sv. Eustach je patronem Paříže, Madridu; myslivců, lovců, klempířů; vzýván jako pomocník v nouzi,
při velkých životních souženích a jako rádce v mezilidských vztazích.
Je znázorňován s atributy bojovníka v brnění, jelen, kříž mezi parohy, lovec, pec a jeho památku si při-
pomínáme 20. září.
                                                                                                  (převzato Světci mám mají co říct … )

Z farní knihovny

Deníček  –  Boží  milosrdenství  mé  duši  -  2.  vydání  –  Faustyna
Kowalská

Bůh si vyvolil sestru Faustynu, aby jejím prostřednictvím předal světu
poselství o Božím Milosrdenství. Kniha  Deníček odkrývá hloubku jejího
duchovního života.

Sestra Faustyna Pocházela z polské diecéze Włocłavek. Její život byl
prostoupen mnoha milostmi, ale i těžkostmi a velkým utrpením. Stala se

řeholnicí Kongregace Matky Božího Milosrdenství. Její poslání, ke kterému byla vyvolena, spočívá v
připomenutí milosrdné Boží lásky, o níž hovoří Bible a v předání nového způsobu úcty pro celý svět.
Proto  je  nazývána  i  Ježíšovou  sekretářkou  a  apoštolkou.  Zemřela  ve  33  letech  na  TBC  v  Kra-
kově-Łagiewnikách.

Hory a údolí života – Anselm Grün
„Čím jsem starší, tím více chápu putování jako obraz své životní cesty. Každý její úsek má jinou

tvářnost.  Putování po horách mě velmi fascinuje. Pokaždé si tu znovu otestuji vlastní meze. Ještě
pořád si na něco troufnu. Udržuji se tím v kondici. A už staří řečtí filosofové rozvíjeli své nejdůležitější
myšlenky při chůzi, proto je putování věčnou inspirací. Často při něm přicházím na nové nápady.“
(Anselm Grün)

Krása hor vede člověka ke chvále Stvořitele a jeho díla, ale též k pokoře a k potřebnému životní-
mu nadhledu. Putování po horách je skutečně symbolem životní cesty: Má-li člověk dojít do cíle, je
třeba nespoléhat se jen na sebe, neplýtvat silami, oprostit se od zbytečné zátěže a s odvahou čelit stále
novým výzvám.

Na orlích křídlech – Elias Vella
Další kniha o modlitbě? Vždyť o ní byly napsány už tisíce knih. Proč si tedy troufám psát znovu

na toto téma? Vždycky, když čekám na letišti, přemýšlím, proč existuje tak velké množství parfémů...,
pečiva.... a všechny mají svou vlastní vůni či chuť. Všechny jsou výborné, a přece odlišné. Tato kniha
se nechce omezit na poskytnutí teologických informací. Mým záměrem je předat vám zkušenost s
Ježíšem, "vtáhnout" vás do ní, umožnit vám, abyste se s ním nově setkali.

 

 
Z matriky

_____________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 24. 6. 2018
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz

7 8

V měsíci květnu přijali svátost křtu:
Miroslav Petr Antoňů 
Sofie Anna Salusová 
Daniel Skala
Dominik Skala 

V měsíci dubnu a květnu přijali svátost manželství: 
Jan Pokorný a Ivona Šimková
Pavel Plaček a Pavla Urbanová

V měsíci dubnu a květnu nás předešli na věčnost:
Jan Vyvadil
Vincenc Novotný
Miluška Gregorová
Marie Kubešová 


