
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

     Svatý otec František  dne 26. května, v den slavnosti
Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním bisku-
pem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr.,
dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulární-
ho biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské
diecéze. 

Jaké byly bezprostřední dojmy nového diecézního
biskupa Pavla Konzbula po jeho jmenování?

„Cítil jsem se podobně jako apoštol Petr. Vždycky,
když se ho Ježíš zeptal, zda ho miluje a on kladně odpo-
věděl, tak dostal nějakou práci. Jáhen, kněz i biskup, to

jsou  podle  mého  názoru  především pečovatelské  profese.  Proto  bych  se  rád  ve  své  diecézi  řídil
pravidlem tři P.

Biskup Pavel Konzbul pokračuje: „Jde o péči o povolání, a s tím souvisí především péče o rodi-
ny. V tom chci navázat na prioritu mého předchůdce otec biskupa Vojtěcha. V rodinách se všechna po-
volání rodí, klíčí a zrají. Potom je to  péče o vztahy v diecézi. Administrativu lze delegovat, vztahy
nikoliv. Živé společenství mezi kněžími, jejich biskupem a farnostmi je něco, po čem volají věřící v
probíhajícím synodálním procesu. Obě tyto péče by ale byly málo efektivní, pokud bychom Krista
nenásledovali v modlitbě. A tak péče o modlitbu a její rozvoj bude mojí třetí prioritou. Dnešního dne
má každoročně v liturgickém kalendáři svátek můj oblíbený italský světec Filip Neri, právě on je pro
mne v těchto třech snahách velkou inspirací.

V souvislosti se jmenováním nového brněnského biskupa Pavla Konzbula, dosavadní biskup Voj-
těch Cikrle uvedl: „Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal právě otec
biskup Pavel a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat
neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho službě provázet ve svých modlitbách“.

Biskup Vojtěch Cikrle, který stál v čele brněnské diecéze od roku 1990, loni po dosažení 75 let
věku zaslal papeži Františkovi svůj abdikační dopis, a dnem jmenování nového brněnského biskupa se
stává emeritním brněnským biskupem. Zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede va-
cante brněnské diecéze, a to do slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022, kdy se
při bohoslužbě v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla nový biskup kanonicky ujme vedení diecé-
ze.

Nového biskupa dostává Biskupství brněnské právě v roce svého 245. výročí založení.

Převzato www. biskupstvi.cz

Bohoslužby v měsíci  červnu 2022

So      4. 6. 2022               18:00 Matka Boží
Ne      5. 6. 2022    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    11 .6. 2022               18:00 Matka Boží
Ne    12.  6. 2022   7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              11:00 Matka Boží

Čt      16. 6. 2022 Slavnost Božího Těla 8:00 Matka Boží
              18:30 sv. Jakub

So      18. 6. 2022               18:00 Matka Boží
Ne      19.  6. 2022    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Čt      23. 6. 2022 Narození sv. Jana Křtitele 8:00 Matka Boží
Pí      24. 6. 2022 Slavnost Nejsvětějšího         17:00 sv. Jakub

    srdce Ježíšova
       So     25. 6. 2022               18:00 Matka Boží

Ne     26.  6. 2022    7:30 sv. Jakub
9:00 sv. Jakub

              10:30 Matka Boží
Čt      29. 6. 2022 Slavnost sv. Petra a Pavla 8:00 Matka Boží

                              (bez záruky)

Kněžské a jáhenské svěcení
V sobotu 18. 6. 2022 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin udělí diecézní

biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení:
– kněžské svěcení přijmou jáhni brněnské diecéze

Ing. Josef Janoušek (*1984) … z farnosti Moravské Budějovice
Mgr. Jan Kříž (*1995)  … z farnosti Blížkovice

 a řeholník  Mgr. Štěpán Jiří Novák, O. Praem.
 
– jáhenské svěcení přijme bohoslovec
         Ing. Tomáš Zámečník (*1989)  … z farnosti Brno - Bystrc
Svěcení bude možno sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

Charitní sbírka

V sobotu  18. 6. 2022 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka  šatstva  a pod.   v  prostorách bývalého  Školním statku  v Telči.
 Vstup do areálu  Panského dvora (dříve školního statku) je z ul. Na
Sádkách mezi benzinovou pumpou a Městským úřadem, dále po polní
cestě. Vstup do areálu bude označen logem Charity.

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 věstník 
                                                                                  ČERVEN 2022

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                    
              ročník XXX,  číslo 6                              
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    Noc kostelů v Telči   10.6.2022
Srdečně zveme nejen čtenáře Farního věstníku na letošní ročník Noci kostelů v Telči, který se

uskuteční v pátek 10.6.2022. Noc kostelů po covidové době opět pořádá společenství církví Římsko-
katolické, Českobratrské evangelické a Adventistů sedmého dne. Program bude probíhat na náměstí
v Telči v kostele sv. Ducha a sv. Jakuba. V okolí Telče  pak v kostelích ve Velké Lhotě a na hradě Roš-
tejn, kde se nachází kaple sv. Eustacha. Pro přesun mezi programy můžete využít autobus, který bude
jezdit mezí Telčí, Velkou Lhotou a hradem Roštejn. Budeme rádi, když pozvete i své známé. Přikládá-
me podrobný program. Ke změnám snad již nedojde, ale pro jistotu sledujte i programy, které se ob-
jeví na plakátovacích plochách.

Kostel Jména Ježíš (Jezuitský)

16:00 – 18:00 - Procházka po telčských kostelích s výkladem - Jména Ježíš, sv. Anna, Matka
Boží,... začínáme před kostelem Jména Ježíš (Jezuitský).

Kostel Sv. Jakub

18:15 – 18:45 – Ekumenická bohoslužba
19:15 – 19:45 – Koncert staršího Srdíčka
20:00 – 20:20 – „Já křídla mám“ ...pěvecký sbor Smetana
20:35 – 21:15 – Průvodce kostelem pro začátečníky s telčským kaplanem
21:15 – 22:15 – Ticho kostela promlouvá
22:20 – 23:00 – Společný koncert sboru Santini a scholy z Telče
23:15 – 23:50 – Reprodukované zpěvy z Taizé
23:50 – 00:00 – Závěrečná modlitba za město Telč a její obyvatele

Věž kostela sv. Jakuba

17:50 - 18:00 - Zvony ohlašují zahájení Noci kostelů
18:00 - 23:00 - Výstava ZUŠ – Hnízdění na věži
20:00 - 20:30 - Klekání, ukázka manuálního zvonění s výkladem
22:00 - 22:30 - Zvonění, ukázka manuálního zvonění s výkladem

Křížová chodba kostela sv. Jakuba

18:00 – 23:00 - Duchovní a zdravotní literatura v křížové chodbě – církev Adventistů sedmého
dne

18:00 – 23:00 - „Pojďte ochutnat něco dobrého“ - občerstvení v křížové chodbě kostela sv. Jakuba
19:00 – 22:00 – Maluj, tvoř a vystav

Kostel sv. Ducha

17:00 – 17:45 - 660 let od prvního pokusu o spolupráci v Evropě
19:00 – 19:45 - Pojďme si zazpívat - Milan Svoboda a hosté
20:00 – 20:45 - 660 let od prvního pokusu o spolupráci v Evropě
21:30 – 22:15 - Pojďme si zazpívat - Milan Svoboda a hosté

Hrad Roštejn s kaplí sv. Eustacha

16:00 – 21:00 - Volně přístupná hradní kaple sv. Eustacha s možností
prohlédnout si v "předpremiéře" (oficiálně startuje 14.6.) výstavu "Srdce
a zvon" věnovanou zvonařství nejen na Vysočině, která se bude nalézat
částečně v kapli a částečně v prostoru nádvoří
16:00 – 21:00 - Samostatně průchozí dětská stezka "Za tajemstvím zvonů" se
zábavnými úkoly, při jejich splnění na konci odměna
18:30 – 19:00 - Komentovaná prohlídka zvonařské výstavy "Srdce a zvon" s důrazem na techno-

logii
19:30 – 20:00 - Komentovaná prohlídka zvonařské výstavy "Srdce a zvon" s důrazem na techno-

logii
20:30 – 21:00 - Komentovaná prohlídka zvonařské výstavy "Srdce a zvon" s důrazem na techno-

logii
       19.00, 20.00 a 21.00 - Krátké povídání o historii hradní kaple

„Horní“ a „Dolní“ kostel ve Velké Lhotě u Dačic 

17:00 – 21:30 - Obrázky s husitskou tématikou (Práce dětí ze ZŠ Velká Lhota)
17:00 – 21:30 - Výstavka starých tisků shromážděných zesnulým muzikologem profesorem Ro-

bertem Smetanou
17:00 – 21:30 - Výběr písní z Jistebnického kancionálu (250 let od nalezení). Reprodukovaná

hudba v podání renomovaného pražského souboru Tiburtina, doplněno krátkou informací o vzniku a
významu Jistebnického kancionálu.

17:00 – 17:45 - Výklad o historii Evangelického tolerančního areálu ve V. Lhotě (30 let od prohlá-
šení nemovitou kulturní památkou)

18:00 – 18:45 - Výklad o historii Evangelického tolerančního areálu ve V. Lhotě (30 let od prohlá-
šení nemovitou kulturní památkou)

19:15 – 20:00 - Výklad o historii Evangelického tolerančního areálu ve V. Lhotě (30 let od prohlá-
šení nemovitou kulturní památkou)

20:15 – 21:00 - Výklad o historii Evangelického tolerančního areálu ve V. Lhotě (30 let od prohlá-
šení nemovitou kulturní památkou)



       Zprávy z jednoty Orla
 
Flobalisté zvítězili v Třešti

Ve  středu  11.  května  se  mladší  žáci  z  flor-
balového kroužku Orla Telč  vydali  na přátelák do

Třeště.  Hráli  jsme  na  zmenšeném hřišti  v  tamní  Městské  hale.  Zápas  začal  jen  velmi  opatrným
oťukáváním, na obou stranách byl vidět respekt ze soupeře. Naštěstí rychleji se dokázali otřepat naši a
gólem Tomáše Robela se dostali do vedení. Následně ho ještě gólově doplnil Patrik Porochnavec, když
dvakrát překonal soupeřova brankáře. Domácím se podařilo jednou brankou snížit náskok Telče a pak
už hvizd ukončil první třetinu.

V dalších deseti minutách zápasu měli opět navrch borci z Telče. Mezi střelce se zařadil ještě Vik -
tor Kloiber a dopomohl tak k vítězství 4:2 ve druhé třetině. V závěrečných deseti minutách přibyly
ještě 2 góly v brance každého týmu, na finálním výsledek to už ale vliv nemělo. Vítězství si tentokrát
odváží tým Orel Telč, když porazil Třešť 9:5. Nejlepším střelcem hostů se stal Patrik Porochnavec se 4
góly.

Sluší se ještě zmínit, že krom výše zmíněných hráčů nás reprezentovali Jan Hložek, Dominik Pou-
kar, Matouš Jirásek, Ota Kovář, David Šmach a v bráně Prokop Kovář. Poděkování patří také domá -
cím pořadatelům za vzornou přípravu a drobnou sladkou odměnu pro všechny zúčastněné. Již teď
máme domluvenou odvetu v Telči 13. června od 16 hodin v hale za Sokolovnou.

Velká cena v atletice

Orel Telč zve všechny mladé atlety do 15 let na 6.
ročník  nejlepšího atletického víceboje v okolí. Startuje-
me v sobotu 11. června od 9 hodin (registrace od 8:30)
na krásně zrekonstruovaném atletickém areálu za gym-
náziem v  Telči.  Soutěžit  se  bude  v  šesti  kategoriích,
krom nejmladších dětí zvlášť kluci a děvčata. Pro kaž-
dého máme něco připraveného. První tři v každé katego-
rii dostanou krásné ceny a každý sportovec limču zdar-

ma. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pošlete své děti sportovat!!! Podrobnosti na www.orel -
telc.cz/atletika.

Kategorie a  disciplíny
Benjamínci (2017 a mladší) - dívky a chlapci dohromady -  běh 40 m a 60 m, hod kriketovým

míčkem, skok do dálky z místa
Atletická školka (2015 - 2016) - běh 40 m a 100 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky
Mladší přípravka (2013 - 2014) - běh 60 m a 200 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky
Starší přípravka (2011 - 2012) - běh 60 m a 400 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky
Mladší žáci/žákyně (2009 - 2010) -  běh 60 m a 800 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky,

skok vysoký
Starší žáci/žákyně (2007 - 2008) - běh 60 m a 1600 m, vrh koulí, skok daleký, skok vysoký

V těchto kategoriích se závodí ve víceboji. Výkony se přepočítávají na body dle upraveného
výpočtu z Českého atletického svazu a výsledný součet určuje pořadí.

Knižní tipy do Vaší knihovny

Křesťanství a okultní praktiky - 25 otázek a odpovědí   
Vojtěch Kodet
Knížka je praktickou příručkou pro křesťany i další zájemce, kteří se

chtějí  vyznat v učení,  praktikách a pojmech,  jako je okultismus,  magie,
ezoterika, alternativní medicína nebo New Age. Ve vnímání a hodnocení
těchto věcí dnes vládne zmatek. Obchod se „zbožím“, jako je komunikace
s duchy, práce s pozitivní energií a různé rituály, doslova kvete. Nejeden

křesťan si plete ezoteriku s věcmi víry a snaží se je propojovat. Vojtěch Kodet odpovídá na otázky, jež
mu kladli konkrétní lidé. Dané jevy hodnotí střízlivě: nepodceňuje je ani jimi není fascinován. Uplat-
ňuje zde svou bohatou zkušenost duchovního pastýře. Odlišuje to, co člověku prospívá, od toho, co mu
škodí.  Jasný a přitom vnímavý výklad se opírá o biblické prameny, tradici a učení církve. 

Jak vést lidi a probudit v nich život  - Anselm Grün 
Vést lidi není nic jednoduchého. I když má člověk ve vedoucí pozici manažerské znalosti, ale sám

je nevyrovnaný a postrádá schopnost klidného vedení, může v podnikání sice krátkodobě ušetřit vý-
daje,  ale  z  dlouhodobého  hlediska  mu  uškodí  svou  nezralostí  a  nebude  motivovat  zaměstnance.
Anselm Grün v této knize ukazuje, jaké předpoklady pro vedení lidí jsou klíčové, jak mohou organiza-
ci prospět, a také cestu, jak jich dosáhnout. Když svatý Benedikt mluvil o „chrámu Božím“, myslel tím
rovněž společenství bratrů a sester, kteří si jeden druhého váží a kde může každý vzkvétat díky své ne-
dotknutelné důstojnosti. Nové typy vedení dokládají, že tento přístup je stále velmi efektivní a může
být mimořádně přínosný. Je zajímavé, že myšlenkový koncept starý téměř 1500 let lze uplatnit i v sou-
časnosti a dokáže odpovědět na důležité otázky dnešní doby 

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   19. 6. 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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Dětský pěvecký sbor Srdíčko 
Vás zve 

v neděli 26. června v 16 hod. do Orlovny na před-
prázdninový koncert. Těšit se můžete na písničky v po-
dání mladšího i staršího Srdíčka.

Dětský pěvecký sbor Srdíčko mezi sebe zve děti ve věku 
od 5 do 17 let. Je možné se připojit jak v září, tak i během
prázdnin, konkrétně na soustředění v termínu 25.-30. 7. 
2022.  V případě zájmu se ozvěte na email martina-jan-
kova@seznam.cz

mailto:k.kamenik@post.cz
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