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Nemoci, problémy a zlozvyky z nás
vysávají život
Byla tam jedna žena, která dvanáct let
trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha
lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím
dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Mk
5,25-27
Ježíš se rozhlíží. Tlačí se na něj senzacechtivý dav. On však vnímá, že se ho
někdo dotkl jinak než ti ostatní. A pak se setkají tváří v tvář. Jeho pohled pronikne
ženino srdce tak, že ji naplní svým pokojem
a uzdraví.
I my máme chronické problémy, kterých se nemůžeme zbavit. Mohou být
zdravotní, existenční, vztahové, doma, v
práci… Zlozvyky a problémy, které z nás
vysávají život, izolují nás a „na které nic
nezabírá“. Možná si říkáme: „Kdyby se mě
Bůh dotkl, ta a ta věc v mém životě se
změnila.“ Vyslovíme před Ním svou potřebu, jednou, dvakrát, třikrát,… ale pak v modlitbě
ochabujeme. Můžeme mít pocit, že je pro nás Ježíš nedosažitelný, že pro něj nejsme dost zajímaví.
On je ale blízko každému i v té nejzoufalejší situaci. Avšak až naše touha po Božím dotyku v naší
konkrétní potřebě a křehkosti, která nás uvede do pohybu, otevírá prostor vzájemnému setkání. Představuji si, že se Ježíš rozhlíží a hledá nás. Chce se s námi setkat tváří v tvář.
Není nedosažitelný. On je Ti blízko. Chce Tě oslovit v tom, co právě žiješ. Chce, uzdravovat to
bolavé v Tobě, naplňovat Tě pokojem, pozvedat, měnit Tvé srdce. Hledáš ho? Toužíš se ho
dotknout? Věříš, že má moc Tě uzdravovat?
A protože Bůh je větší než naše chápání, můžeme zažít, že setkání s Ním je někdy víc než všechna
momentální vyřešení situací a všechna uzdravení…
Převzato www.vira.cz
Autor: OVA

Bohoslužby v měsíci červenci 2021
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Při návštěvě bohoslužeb je nutné dodržovat aktuální proti epidemiologická opatření
(bez záruky)
Aktuální charitní sbírka
na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti
jihovýchodní Moravy lze mimo jiné přispívat na konto Diecézní
charity Brno

č. ú. 4211325188/6800

var. symbol

2002

nebo

DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DCHB 30;
DMS DCHB 60; DMS DCHB 90
cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 korun
„Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky,
zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou, i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm,
kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě,“ vzkazuje biskup Vojtěch Cikrle.
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do konce dostali rozlévanou limonádu, aby jim čekání na výsledky rychleji uteklo. A pak už násle dovalo předání cen a medailí úspěšným atletům. Děkujeme všem sponzorům a pořadatelům, kteří
umožnili, že se tato akce uskutečnila.
Zprávy z jednoty Orla

Velká cena v atletice
Předposlední červnovou sobotu již tradičně Orel Telč připravil pro děti a mládež atletické do poledne, tentokrát na novém areálu za gymnáziem. A otestovali jsme ho pořádně. Krom běžecké dráhy
jsme využili pískové doskočiště na skok daleký, fotbalové hřiště na hod krikeťákem, výseč na vrh
koulí a nechyběl ani skok vysoký.
Pěkné slunečné počasí přilákalo téměř 80 dětí, aby si zazávodili v těchto atletických disciplínách.
O trochu více bylo zaregistrovaných kluků, kteří v počtu 45 převyšovali děvčata, kterých bylo 35. Jako
obvykle nejvíce účastníků dorazilo z Telče (55). Nechyběli ale zástupci z okolních obcí a ani ze vzdá lených míst naší republiky (Jihlava, Brno či Praha).
Reprezentanti jednoty Orla Telč se umístili:
Benjamínci
Vít Kovář
1. místo
Kategorie Mladší přípravka
Ota Kovář
3. místo
Filip Kovanda
7. místo
Kategorie Starší přípravka
Prokop Kovář
8. místo
Matyáš Šindler
10. místo
Oproti předchozím letům nás letos sluníčko pěkně rozehřálo, všichni byli určitě rádi, že se mohli
na chvíli zchladit ve stínu nebo něčím ledovým z našeho bufetu. Na závěr účastníci, kteří vydrželi až
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Kompletní výsledky a fotky z akce najdete na www.oreltelc.cz/atletika.

Farní časopisy z pohledu historie
PhDr. Marie Plevová, Ph.D. - vedoucí Diecézního archivu v Rajhradě u Brna
Už několik let díky pečlivosti sekretariátu pana biskupa končí každé (nebo skoro úplně každé) číslo farních časopisů v jednom výtisku u nás v diecézním archivu. Naším úkolem je zakládat je zde
do přehledných sérií, aby tak byly připraveny k zapůjčení případným zájemcům do budoucna. Činíme
tak opravdu rádi a každé z těchto čísel přebíráme s velkým zájmem. Na rozdíl od většiny úředního materiálu, který k nám přichází, žádný z farních časopisů neopomeneme alespoň prolistovat, ale nezřídka
se stává, že neodoláme, a dříve než je uložíme do řady k předchozím, se do nich s chutí začítáme. Každé nové číslo v nás kromě přirozené čtenářské zvědavosti vzbuzuje především velkou úctu – tušíme, že
se za každým z nich skrývají neviditelné desítky hodin něčí práce. Zatímco u některých farních věstníků obdivujeme, jak evidentně stojí na díle několika málo obětavých jednotlivců, u jiných farností musíme oceňovat, jak se jim podařilo sestavit široký, pestrý a dobře fungující redakční tým. Jsou časopisy, které nás od počátku zaujaly tím, s jak minimalistickými formálními prostředky umí předávat svá
sdělení, jiné nás naopak nepřestávají překvapovat svojí vysoce profesionální a vynalézavou grafickou
úpravou. Samozřejmě absolutní vítězství představuje hodnotný obsah – ten když se povede, máme
hned o čem hovořit a hlavně přemýšlet. Podněty z farních časopisů si půjčujeme velmi rádi, byť jsou
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primárně určeny konkrétním lidem konkrétní farnosti – a protože každá z nich žije svými vlastními
problémy, nejspíš ani zdaleka nemáme šanci dohlédnout k tomu, kolik empatie musí každý farní redaktor vynaložit k tomu, aby dokázal odhadnout, čím asi tak může své čtenáře nejlépe oslovit.
V našem diecézním archivu máme uloženu řadu starších farních časopisů a není bez zajímavosti
se s nimi seznámit. Na biskupství se farní zpravodaje dostávaly spolu se žádostmi o církevní schválení
jejich tisku. Díky tomu naše sbírka nabízí docela slušný přehled o jejich produkci, byť za úplně
kompletní ji považovat nemůžeme.
Důvody, které vedly k zakládání farních věstníků, byly v minulosti obdobné jako dnes. Místní
zpravodaje byly chápány jako určitý doplněk k náboženským časopisům, které vycházely s širším regionálním záběrem a jejichž předplatné zprostředkovávaly zájemcům farní úřady. Lokální listy měly přinášet čtenářům zpravodajství přímo z nejbližšího okolí. Nechyběly tedy přetisky nedělních ohlášek a
aktuální reakce na místní události. Cílem bylo šířit náboženské vzdělávání a povzbuzení ve víře.
Duchovní správci si byli už tehdy velmi dobře vědomi toho, jak může takový farní časopis, pokud se
zdaří, fungovat jako účinné pojítko přispívající ke stmelení farnosti. Zároveň však v něm spatřovali i
důležitý nástroj činnosti pastorační, nezřídka přímo misijní, jako možnost oslovit i ty lidi, kteří do
kostela normálně nepřijdou. Velká část farních věstníků se totiž tiskla v nákladu, který odpovídal počtu
domácností ve farnosti. Jednotlivá čísla se pak doručovala přímo do schránek, kam je roznášeli
dobrovolníci, pro něž se tehdy vžilo pěkné označení horlitelé. To ovšem bylo možné jen v těch případech, kdy se časopisy rozdávaly bezplatně. Byla i řada farností, které si tuto velkorysost dovolit
nemohly nebo nechtěly, a proto svůj věstník prodávaly za poplatek ve výši několika desítek haléřů
nebo aspoň vybízely k dobrovolnému příspěvku. Běžné bylo, že část nákladů pokrývaly poplatky z reklamy pro místní firmy, přičemž tato reklama bývala často doprovázena upozorněním: „Přijímáme
inzerci jen od katolíků!“
Výrazným rozdílem oproti dnešní situaci je u starších farních časopisů docela nízký podíl laiků na
jejich redakční přípravě. Velká část věstníků byla v podstatě dílem jednoho muže – buď přímo faráře,
nebo (snad ještě častěji) jeho podnikavého mladého kaplana; farníci vypomáhali jen v menší míře.
S odchodem kněze mnohdy farní list končil úplně. Nezřídka se ale stávalo, že vzápětí po zániku
jednoho věstníku se na jiném místě objevil časopis nový, třeba i obdobně strukturovaný – to když
duchovní pokračoval ve své vydavatelské činnosti i na novém působišti.
Nikomu z těch, kdo někdy stáli u samotného zrodu farního časopisu a účastnili se nezbytných
vstupních diskusí, asi není třeba zdůrazňovat, co založení takového listu obnáší – že to není jen za jištění kvalitních příspěvků, ale také spousta starostí rázu technického. Po této stránce to máme my ve
věku počítačů, laserových tiskáren a copy center v porovnání s našimi předchůdci v první polovině 20.
století nepoměrně jednodušší. Ti byli plně odkázáni na spolupráci s místními tiskařskými firmami,
v jejichž provedení dostával list standardní grafický střih. Některé farnosti se ve svém entuziasmu
uchylovaly k úspornému svépomocnému tisku jednoduchým cyklostylem – bylo to bez jakýchkoli ambicí na estetiku a výsledná kvalita byla velmi slabá. Dnes už jsou bohužel tyto tisky vybledlé natolik,
že se dostávají až za samotnou hranici čitelnosti vůbec.
Velká část farních časopisů se důsledně snažila držet se v mezích žánru čistého zpravodaje a
kromě farních oznámení přinášela pravidelně slovo duchovního správce k aktuálnímu období liturgického roku nebo poučení z oblasti morálky či církevních předpisů. Zařazovány byly ale také exkurzy
do historie farnosti (zde se uplatňovaly přetisky článků docela renomovaných odborníků, jako byli
Augustin Neumann nebo Ladislav Hosák), občas se objevují i pokusy beletristické a sem tam se pro
odlehčení stává součástí i rubrika s anekdotami.
Začteme-li se do starších farních časopisů, zavane na nás úplně duch doby jejich vzniku. Jako nejtíživější problém byl obecně pociťován odklon společnosti od tradičních hodnot, hromadné opouštění
katolické církve ať už směrem k církvi československé, nebo přímo k módnímu trendu být bez vyznání. V reakci na předválečný austrokatolicismus kdo chtěl být pokrokový, musel se přinejmenším
distancovat od klerikalismu. Některé noviny (na Moravě např. Červánky nebo Den) využívaly sebemenší příležitosti k zesměšňování katolické církve. Farní časopisy se proto stávají platformou pro
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apologetické reakce – musíme přiznat, že ne každý z autorů vynikal žurnalistickým nadáním a ostrovtipem, takže často ta obhajoba církve vyznívala trochu neohrabaně.
Když už jsme u těch slabších stránek, asi můžeme přiznat na rovinu, že není třeba si namlouvat,
že vše v historických farních věstnících bylo vždycky geniální – mnohé příspěvky nejsou ničím jiným
než snůškou zbožných frází. Na druhé straně se najdou ve starých farních věstnících i články, které
jsou i po mnoha desetiletích přímo pohlazením. Když P. Josef Zouhar v roce 1945 přeje svým
farníkům v Senetářově požehnané prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku, činí tak způsobem nesmírně osobním a vroucím jako skutečný duchovní otec.
Pokračování v příštím FV

Letní diecézní setkání mládeže
Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15.
srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na
Letní diecézní setkání mládeže v Brně.
Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval, mše svaté a hlavně
na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé
brněnské diecéze.
Pro přihlášené do 30. června 2021 je cena za setkání 1500Kč.
Všechny informace budou přibývat na webových stránkách: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm.

Diecézní muzeum v Brně připravilo na léto dvě výstavy
V Roce sv. Josefa, patrona dělníků a řemeslníků, pořádá Diecézní muzeum v Brně výstavu na zvanou "Půvab a lopota – z dílen uměleckých řemesel na Petrově". A připravilo také expozici z grafik
Michaela Floriana.
Obě výstavy jsou umístěny pro návštěvníky v atraktivních interiérech.
Výstava "Půvab a lopota– z dílen uměleckých řemesel na Petrově" v kryptě brněnské katedrály
reaguje na jubilejní Rok ke cti svatého Josefa, který vyhlásil od 8. prosince 2020 Svatý otec František.
Svatý Josef je podle tradice církve mimo jiné patronem dělníků a řemeslníků, instalace proto představuje dílny uměleckých řemesel, které spolupracovaly s církevními institucemi a jsou spjaty díky
svému umístění s brněnským Petrovem.
Řezbářská a restaurátorská dílna bratří Kotrbů, sídlící na adrese Petrov 5, byla ve 20. století vyhlášenou jak při novém vybavování sakrálních interiérů, tak při obnově vzácných gotických a barokních památek. Další významnou dílnou v areálu Petrova byla krejčovská dílna na liturgický textil
rodiny Dittingerů v budově zdejší fary. Odsud vzešlo nespočet kusů liturgického textilu vynikajícího
především precizní výšivkou podle vlastních návrhů. Tato paramenta obohatila inventář nejednoho
kostela nejen v brněnské diecézi. Třetí zdejší dílna, patřící mistrnému uměleckému knihvazači Jindři6

chu Svobodovi, sídlila až do počátku 21. století v biskupské rezidenci Petrov 8. Svobodovy vazby knih
jsou pro svou uměleckou kvalitu a dokonalé řemeslné zpracování dodnes velmi vyhledávané. Vystaven
bude například unikátní svatováclavský pluviál z inventáře brněnské katedrály, gotická socha sv. Jakuba z Ivančic, kterou bratři Kotrbové zachránili po destrukčním poškození v roce 1945. K vidění budou
také mimořádné kožené knižní vazby vytvořené pro biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Druhá výstava je instalovaná v „Propité věži“ katedrály sv. Petra a Pavla a připomíná 110. výročí
narození grafika a ilustrátora Michaela Floriana, který byl jedním z dvanácti dětí překladatele, vydavatele a katolického myslitele Josefa Floriana ze Staré Říše. Grafická tvorba Michaela Floriana přitahuje
zájem českých i zahraničních sběratelů. Vystaveny budou větší formáty umělcových grafik, především
světců, i originální dřevěné tiskové štočky. Expozice je sestavena ze sbírky P. Rudolfa Zbožínka z Boleradic.
Obě výstavy jsou připraveny v českém i anglickém jazyce a budou otevřeny denně mimo pondělí
od 25. června do 3. října 2021.
Výstavy finančně podpořilo statutární město Brno v rámci projektu Kultura v areálu Petrova
2021.
Navštivte svatoludmilská místa a pošlete fotku!
Letos si připomínáme 1100 let od smrti sv. Ludmily,
první historicky doložené ženy, kněžny, panovnice, světice a babičky v českých dějinách. Ženskou osobnost,
která oslovuje i po více než tisíci letech připomenou během léta desítky akcí po celé zemi. Zapojit se může každý. Stačí sdílet fotku z více než šedesáti nejzajímavějších
svatoludmilských míst v Česku prostřednictvím interaktivní mapy. Akci, která má připomenout výročí smrti patronky české země, pořádá spolek Svatá Ludmila 1100
let.
Inspirativní osobnost, babička a vychovatelka sv.
Václava, sv. Ludmila se stala za 1100 let od své mučednické smrti legendou i kultem. První česká a
slovanská světice inspiruje dodnes a zájemci mohou po
celé léto uctít její památku na stovkách míst po České
republice. Zhruba šedesátku z nich najdou na interaktivní
mapě, kam mohou přímo nahrát svoji osobní fotografii a
krátký komentář či příběh. „Iniciativou chceme propojit
veřejnost s místy, která s Ludmilou i s jejím životním příběhem souvisí. Paralela Tetína nebo Mělníka
je s její postavou víc než zřejmá, už ale méně lidí ví, že se v české krajině nachází třeba studánka sv.
Ludmily, sochy nebo řada stejnojmenných ubytovacích zařízení. Ludmila tedy spojuje historii se současností víc, než si myslíme,“ říká Miroslava Janičatová, ředitelka spolku Svatá Ludmila 1100 let.
Sv. Ludmila, interaktivní mapa i aplikace do smartphonů
Proklik na interaktivní mapu najde každý na www.svataludmila.cz. Stačí rozkliknout konkrétní
místo, vložit fotografii a krátce okomentovat. Nejzajímavější příspěvek každý měsíc ocení spolek
drobnou cenou se svatoludmilskou tématikou. Letní svatoludmilské putování podpoří také speciální
aplikace do smartphonů. Po stažení a rozkliknutí sekce Ludmila najdou zájemci o historii zajímavé
informace i kvízy vázané nejen k osobnosti patronky, ale také ke svatoludmilským místům.
Kompletní seznam akcí po celé České republice najdete na www.svataludmila.cz. Zájemce čekají
mimo jiné tři trasy svatoludmilského pěšího putování z Velehradu na Tetín, komentované tematické
prohlídky, konference a výstavy. Svatoludmilský rok vyvrcholí 18. září Národní svatoludmilskou poutí
na Tetín.
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Z farní knihovny
Co se děje ve svátostech – Les Miller - 25 otázek a odpovědí
Co je na svátostech svatého? Proč se křtí také nemluvňata? Co to
znamená někoho biřmovat? Co říká katolická církev o rozvodu? Proč
mohou být kněžími pouze muži? A co mám dělat, když se bojím jít ke
zpovědi? Kanadský učitel náboženství Les Miller předkládá pětadvacet
odpovědí na některé otázky, které si lidé kladou ve vztahu k sedmi svá tostem – důležitým okamžikům lidského života, které nás učí poznávat
tajemnou Boží lásku.
Les Miller pracuje jako koordinátor výuky náboženství v Torontu, v kanadské provincii Ontario.
Jako katecheta se neustále vzdělává v katolické víře a dělí se o ni s druhými. V roce 2009 obdržel od
svých kolegů Cenu arcibiskupa Pococka za výborné výsledky při výuce náboženství.
Eucharistie – srdce církce – papež František
Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté. Dobře porozumět mši svaté je totiž
zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem. „Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco dávali, ale
abychom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí,“ říká Svatý otec.
„Nechme se přitahovat k tomuto skutečnému setkání se zabitým a vzkříšeným Ježíšem. Ať náš život
vzkvétá jako Velikonoce – květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž k tomu nacházíme sílu v eucharis tii, ve spojení s Ježíšem.“
Papež František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio SJ (* 1936, Buenos Aires), byl zvolen
13. března 2013. Stal se prvním papežem původem z Ameriky, ale též z řad jezuitů. Dosud vydal encykliku Lumen fidei (2013), navazující na text Benedikta XVI., exhortaci Evangelii gaudium (2013) a
encykliku Laudato si’ (2015), věnovanou „péči o společný dům“.
Svatý Antonín z Padovy – život a duchovní profil – Vergilio Gamboso
Moderní, čtivý a spolehlivý životopis známého světce je plný nevšedních pohledů na svatého Antonína z Padovy. Antonín, jehož znají mnozí výhradně jako divotvůrce nebo pomocníka v různých
životních problémech, byl strhujícím kazatelem, hlubokým mystikem, vzdělancem i zakladatelem
teologických studií františkánského řádu. Vergilio Gamboso, který patřil k nejlepším odborníkům na
rané františkánství i na život a dílo svatého Antonína z Padovy, nás důkladně seznamuje s dobovým
kontextem a událostmi z počátku františkánského hnutí. Knihu uvítají ctitelé svatého Antonína i zájemci o františkánskou spiritualitu a středověkou mystiku.
Vergilio Gamboso, minorita, patří mezi nejpřednější odborníky na oblast raného františkánství a
především na problematiku svatého Antonína. Je autorem mnoha popularizačních knih o dějinách a
umění. Je ale především vydavatelem prestižní řady „Fonti agiofrafiche antiniane“. Doposud vyšlo šest
svazků. V této řadě jsou publikována kritická vydání historických dokumentů o svatém Antonínovi od
jeho smrti až po polovinu patnáctého století. Jednotlivé edice jsou provázeny velmi podrobnými
úvodními studiemi.

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 22. 8. 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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