
Bůh je větší
 
Ježíš řekl apoštolům: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na

zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všech-
no, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až
do konce světa!“ (Mt 28,16-20)

Bible a  celé  zjevení  nám Boha přestavuje  z různých úhlů
pohledu. Jsou to jakési kamínky do mozaiky toho, jak si Boha
můžeme představovat. A leckdy jsou to naprosto paradoxně od-
lišné rysy.

Odlišné tak, jako je paradoxní život sám.
 
Tento Bůh není ani muž,  ani žena,  ale stvořil  člověka ke

svému obrazu jako muže a ženu.
Jeho láska se projevuje jako mateřská, otcovská, přátelská,

milenecká a hlavně nezištná.
Je to Bůh, který vyšel naproti člověku, když se k němu oto-

čil zády.
Je to mocný Bůh, který v Ježíši nepřišel, aby si nechal slou-

žit, ale aby nám sloužil.
Je to Bůh, který sdílí naše osudy a ztotožňuje se s každým,

kdo je zlomený na srdci, odmítnutý, chudý, pronásledovaný, kdo
je jakkoliv nesvobodný…

Je to Bůh, který je jeden. 
Ale není osamocený, nýbrž je dokonalým společenstvím v Trojici: Bůh – Otec, Bůh Syn - Ježíš

Kristus a Bůh Duchu svatý - Ruah (v hebrejštině ženského rodu).
Tento Bůh nás každého zve do dynamiky neohraničené Lásky. 
A zároveň nás zve k rozvíjení celého stvoření a sebe sama. 
Je jiný, než si představujeme. Je plný překvapení.
A hlavně: je větší. Je větší, než naše očekávání, je větší než vše krásné, co nás může v tomto živo-

tě potkat. A je i větší, než veškeré zlo, které ve svém životě zakoušíme.
A to je naše jistota. O něj se můžeme opírat a jít s ním a k němu krok za krokem k naplňování a

uskutečňování všeho toho dobrého, co je vloženo do našich srdcí. 
Vzdor všemu těžkému, co nám leží v cestě.
Protože on je větší.

Převzato  IMA 

Bohoslužby v měsíci červnu 2021

Čt    3. 6. 2021 slavnost Těla a Krve Páně    8:00 Matka Boží
              18:30 sv. Jakub

So    5. 6. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    6. 6. 2021    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Pá    11. 6. 2021 slavnost Nejsvětějšího           8:00 Matka Boží
     srdce Ježíšova               17:00 Matka Boží

So    12. 6. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    13. 6. 2021    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    19. 6. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    20. 6. 2021    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Čt    24. 6. 2021 slavnost Narození                   8:00 Matka Boží
  sv. Jana Křtitele                  18:30 Matka Boží

So    26. 6. 2021               18:00 Matka Boží
Ne    27. 6. 2021     7:30 sv. Jakub

 9:00 sv. Jakub
               10:30 Matka Boží

Út    29. 6. 2021 slavnost sv. Petra                     8:00 Matka Boží
 a Pavla, apoštolů                  18:30 Matka Boží

Při návštěvě bohoslužeb je nutné dodržovat aktuální proti epidemiologická opatření

(bez záruky)

Charitní sbírka – zrušeno!

V minulém vydání Farního věstníku jsme Vás informovali, že
v sobotu  12. 6. 2021  se uskuteční Charitní sbírka šatstva a pod. v
prostorách bývalého Školním statku v Telči, 

 
Bohužel z technických důvodů se sbírka neuskuteční.

O novém termínu budete v předstihu informováni. 
Děkujeme za pochopení
Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552 

                                     Farní věstník 
                                      ČERVEN 2021

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                    
ročník XXIX,  číslo 5                                
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       Zprávy z jednoty Orla

Velká cena v atletice

Po dvouleté pauze a téměř nekonečném čekání, až si budeme moct opět spolu zasportovat, ko -
nečně můžeme pozvat všechny mladé atletky a atlety na  5. ročník Velké ceny, atletických závodů
pro děti a mládež do 15 let. Soutěžit se bude v šesti kategoriích, krom nejmladších dětí zvlášť kluci a
děvčata. Startujeme v sobotu 19. června od 9 hodin (registrace od 8:30) na krásně zrekonstruovaném
atletickém areálu za gymnáziem v Telči. 

Pro každého máme něco připraveného. První tři v každé kategorii dostanou krásné ceny a každý
sportovec limču zdarma.  Není  důležité  zvítězit,  ale  zúčastnit  se.  Pošlete  své děti  sportovat!!!  Po-
drobnosti na www.oreltelc.cz/atletika.

       

Ohlédnutí za farními poutěmi

V červnovém Farním věstníku bývá vždy krátká zpráva o květnové  farní pouti. Již druhým rokem
se z  důvodů opatření v souvislosti s pandemií nemohla tato tradiční pouť farnosti uskutečnit. Dovolte
mi proto malé ohlédnutí za několikaletým farním putováním…

Spolu s malou skupinkou farníků jsem převzala v roce 1996 štafetu v přípravách poutí od těch,
kteří již tuto službu nemohli z různých důvodů vykonávat.  Tehdy jsme se poprvé vydali první sobotu
v září na putování do Jižních Čech – J. Hradec, Římov, Vyšší Brod, Větřní a na závěr Pašijové hry
v Hořicích.  Po celý den nás provázelo deštivo a zataženo, ale navečer se vyjasnilo, déšť ustal a i
přestože bylo docela chladno,  Pašijové hry se konaly.   Místní ochotníci je hrají v  nádherném pří-

rodním amfiteátru. Pašijové hry se velmi líbily, proto jsme je zopakovali  v roce 2001, kdy jsme ještě
navštívili Třeboň, Dobrou Vodu u Českých Budějovic, Český Krumlov a Kájov. 

Poutí se zúčastňovali  převážně farníci z Telče, moc rádi jsme vítali i pravidelné či náhodné pout-
níky z okolí  –  Radkova,  Mrákotína,  Krahulčí,  Dobré  Vody,  Urbanova,  Žatce,  Sedlejova,  Stranné,
Hodic, Rozseče a někdy i z dalších obcí. A tak jsme  společně  vytvářeli společenství poutníků, kteří
putují na různá známá poutní místa  jako  Přibyslavice, Provodov, Štípa, Křtiny, Rajhrad, Tasovice, Ža-
rošice, Zelená Hora, ale i méně známá poutní místa Svatý Antonínek u Blatnice, Drahov, Dráchov, Ho-
mol, Vítochov, Adamov .  

Také jsme se snažili najít „téma“ putování – „Po stopách svatého Vojtěcha“ to bylo v  roce 1997 a
byli jsme v Libici nad Cidlinou, v Levém Hradci, v chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a
v klášteře na Břevnově. V roce 1998, kdy byl vyhlášen „Rok svatého Ducha“   jsme byli v Sedlci,
Kutné Hoře, Sázavě.  „Po horách“ -  to jsme navštívili v roce 2003 Svatou Horu, Březové Hory u Pří-
brami, Makovou horu a přidali jsme  Želiv. 

Někdy byly poutě jen po bližším okolí a sice Přibyslavice, Polná, Brtnice, Pelhřimov, tam jsme
byli v roce 2008 . Jindy jsme se vypravili i do vzdálenějších míst jako třeba na Slovensko do Mariánky
pri Bratislave a Šaštína. Několikrát  jsme dokonce zvolili pouť dvoudenní nebo třídenní. Třídenní byla
v roce 2006 do Polska  - Turza, Čenstochová, Krakov a Wadovice. Dvoudenní pak v roce 2008 do Zá-
padních  Čech  -   Milevsko,  Klatovy,  Domažlice  sv.Vavřineček,  Trhanov,  Bor  u  Tachova,  klášter
Kladruby a Nepomuk. V roce 2015 jsme putovali po dva dny na Křemešník, Klokoty, Přeštice, Neuki-
rchen beim Heiligen Blut, Plzeň - Meditační zahrada, katedrála, muzeum církevního umění. Tak jsme
mohli nejen vidět známá nebo zcela pro nás zatím neznámá poutní místa, ale bylo i dostatek času pro
společnou modlitbu v autobuse.  Ráda vzpomínám na dvoudenní putování  do Srbské Kamenice a oko-
lí jako je Malá Bukovina, Habartice, Markvartice, Růžová, Kerhartice. Zde nás provázel po nádherně a
citlivě  opravených  nebo  skoro  znovuvybudovaných  kostelích  pan  Marcel  Hrubý  ,  který  tam or-
ganizoval opravy mnoha velmi zdevastovaných kostelů. Na některých opravách pomáhali  v minulých
letech také naši mladí farníci z Telče.  

Při putování na Svatý Kopeček u Olomouce v roce 2002, do Olomouce  a dále Dubu na Moravě
se podařilo ještě během cesty domluvit  panu děkanovi zastávku v Brodku u Přerova ve zvonařské
dílně Leticie Dytrychové. To byl také jedinečný zážitek být přímo na místě, kde se rodí  nové zvony.
Zrovna tam měli rozpracovaný zvon do Nové Říše. Velmi milé setkání jsme zažili na poutním místě
Hluboké Mašůvky v roce 2013, kde je duchovním správcem náš bývalý pan kaplan otec Stanislav
Váša. Kromě Hlubokých Mašůvek jsme ještě byli ve Vranově nad Dyjí a v Šumné. Podobně tomu bylo
v roce 2018,  kdy jsme putovali  do Slavkovic do kostela  Božího milosrdenství,  na Zelenou Horu.
Dalším zastavením byl Obyčtov, tam je zase náš bývalý pan kaplan František Koukal. A ještě jsme
cestou domů navštívili místo posledního odpočinku pana děkana Bohuslava Brabce v Netíně. 

Krásné poutě byly u příležitosti jáhenského  a kněžského svěcení našich farníků Michala Polendy,
Jirky Janalíka a Jana Pavlíčka. Velké zážitky, nejen duchovní  a vděčnost za šťastný návrat,  jsme si
přivezli z putování do Nového Dvora na věčné sliby Jana Plundera. V roce 2019 jsme se  vypravili  na
pouť na opětovná přání několika farníků na Turzovku na Slovensko. Cesta byla náročnější vzhledem
k velké vzdálenosti, ale myslím, že krásné poutní místo a vše, co jsme tam prožili, bylo opravdovou
odměnou nám všem.

 Když  listuji založenými dokumenty z těchto poutí, vzpomínám na ta mnohá místa, kde nám bylo
tak dobře. Všude jsme  společně nebo každý sám děkoval za přijaté dary a milosti a vyprošoval si po-
moc a ochranu Panny Marie a dalších světců, kteří na jednotlivých místech zanechali viditelné stopy .
Ráda ale také vzpomínám na všechny poutníky, kteří se pravidelně poutí zúčastňovali  a už  sami do-
putovali do Boží náruče. 

Díky všem, kteří jste se po ta léta zapojovali třeba jen svou účastí na společném putování a za
zdar poutí se modlili. Díky Pane za všechny šťastné návraty z poutí a za vše, co jsme ve Tvé blízkosti
společně prožívali.

                                                                                                                   MT
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Posvěcení nového obětního stolu

V pátek 21. května 2021 posvětil diecézní biskup Vojtěch Cikrle nový obětní stůl katedrály sv. Petra a 
Pavla v Brně. Pontifikální bohoslužba spojená s žehnáním i dalších prvků liturgického prostoru byla 
slavena právě v den, kdy se každoročně slaví výročí posvěcení katedrály. Letos to bylo jubilejní 130. 
výročí. 

Foto Vít Kobza 

Z farní knihovny

Kostel – návod k použití -  Jiří Macháně
Publikace seznamuje široký okruh zájemců s tím, kde se co vyskytuje

v katolickém kostele, jak se v kostele chovat a co se v kostele obvykle
děje. Je napsána živým jazykem a doprovázejí ji pěkné snímky z různých
míst naší země. Určena je především těm, kdo do kostela vstupují s poci-
tem nepatřičnosti nebo mají strach, že by se ztrapnili. Jak se píše uvnitř,
„není se čeho bát, nic vám nehrozí. Pravděpodobně nevzplanete ani ne-
zblbnete. Nebudete ani první, ani poslední, kteří sem občas zabrousí, ač

třeba nejsou věřící. Kostely jsou otevřené všem, kdo hledají klid, pokoj, oddych nebo přicházejí jen ze
zvědavosti.“

Jezuitský návod na modlitbu – James Martin
Jak můžeme najít Boha? Jak se můžeme modlit? A co se o Ježíšovi dozvídáme z příběhů Nového

zákona?  

Jezuitský návod na modlitbu odpovídá praktickým způsobem na nejčastější otázky o modlitbě a medi-
taci. Na běžné exercicie musíte obvykle vyjet někam daleko. S Jezuitským návodem na modlitbu mů-
žete duchovní obnovu prožít v soukromí svého domova. „Při všech svých snahách a modlitbách věřte,
že Bůh, který vás stvořil, vás chce k sobě také přitahovat. Proto vám pomůže. Na své duchovní cestě
máte společníka,“ ujišťuje čtenáře James Martin.

Růženec hrou – knížka se samolepkami a růžencem pro děti
Knížka pomáhá dětem přiblížit tuto krásnou a jednoduchou modlitbu. Při růženci rozjímáme s

Marií o Kristově životě - o událostech, které člověku přinesly spásu. Knížka obsahuje - brožurku s ná-
vodem k modlitbě růžence, přehled růžencových tajemství, samolepky, které dětem pomůžou lépe po-
chopit růženec.  

Ke každé knížce je přibalen dětský dřevěný barevný růženec.

___________________________________________________

Uzávěrka příštího čísla je v neděli   20. 6. 2021
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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Poděkování
Děkuji touto cestou všem přátelům, známým a  všem, kteří si na mě v

době mé nemoci vzpomněli a poprosili v modlitbě o moje uzdravení. Děkuji
také  za  pomoc  naší  rodině  v  době  mé  hospitalizace.
Myslím na vás v modlitbě.

Jirka Liška 


