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Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje

Byli jste povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou.“ (Gal 5,13)
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Život přináší situace, kdy se musíme rozhodovat, jak jednat. Pro lepší orientaci jsme dostali Desa tero, které dává našemu jednání mantinely, které nás chrání, abychom neškodili druhým i sobě a ne skončili v slepých uličkách.
Jen slepě dodržovat Desatero však pro naplněný život nestačí. Jsme povoláni k něčemu většímu,
krásnějšímu a i náročnějšímu: k životu ve svobodě. Svoboda je dar. Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti, ne jako nějaké loutky nebo roboty. Žít ve svobodě ale znamená odpovědně se rozhodovat nejen
v rámci daných předpisů, ale často i nad jejich rámec.
Důležité je umět reagovat na potřeby kolem nás s ohledem na dobro druhých. Příkladem takového
jednání je jednání Ježíšovo, kdy se obracel k lidem „bezbožným“, společensky i nábožensky zavrženým, nebo když uzdravoval v sobotu, ačkoli to bylo proti tehdejším předpisům.
To, jak se rozhodujeme, záleží na tom, čím své myšlení a jednání utváříme. 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 obdarováním. Bude se lépe žít nejen
nám, ale i blízkým kolem nás.
Převzato www.vira.cz

Velehrad 2022
První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle,
na které 6. 7. naváže celodenní Národní
synodální setkání. Týden zakončí 132.
plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8.
7.
Dny lidí dobré vůle letos opět
proběhnou v tradičním duchu, tedy jako
v letech před pandemií covid-19. Návštěvníky čeká 4. července skutečně nabitý program. V 18.30 se uskuteční
Modlitba za vlast za účasti českých a moravských biskupů a den vyvrcholí benefičním koncertem od
19.30 hodin. Mezi hlavní hvězdy večera bude patřit Adam Plachetka, Anna K. a samozřejmě nebude
chybět Jiří Pavlica s Hradišťanem.
5. července bude hlavním bodem programu Slavnostní poutní mše svatá, jejímž hlavním celebrantem a také kazatelem bude brněnský rodák kardinál Michael Czerny, prefekt Dikasteria pro
podporu integrálního lidského rozvoje. Společně s ním budou při poutní bohoslužbě koncelebrovat
biskupové Čech, Moravy a Slezska a desítky dalších kněží z celé republiky. Od 15.00 hodin se ve vele2

hradské bazilice bude konat řeckokatolická svatá liturgie, hlavním celebrantem a kazatelem bude apoš tolský exarcha Ladislav Hučko. Věřící jsou také zváni na pouť do Mikulčic, kde bude mši svatou ke cti
sv. Cyrila a Metoděje sloužit (v té době již emeritní) brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
6. července se na Velehradě uskuteční v sále turistického centra Národní synodální setkání, které
zakončí národní fázi Synody o synodalitě. Zúčastní se ho čeští a moravští biskupové, zástupci všech
diecézí a apoštolského exarchátu, ekumeničtí představitelé a další významní hosté. Na závěr bude
v 17.00 hodin ve velehradské bazilice slavena společná mše svatá, které bude předsedat pražský arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, kazatelem bude brněnský biskup Pavel Konzbul.
7. července se věřící s biskupy mohou ještě potkat při mši svaté v 18.00 hodin ve velehradské bazilice. Hlavním celebrantem bude apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Martin
David, kazatelem královéhradecký pomocný biskup Josef Kajnek.
Během jednání biskupů 7. a 8. července bude přítomen i nový apoštolský nuncius v ČR Jude Taddeus Okolo, kardinál Michael Czerny, zástupci KVŘP a další hosté.
Kromě poutních bohoslužeb na Velehradě budou svatí Cyril a Metoděj připomínáni na řadě
dalších míst v naší vlasti. Jen v brněnské diceézi to bude v 56 kostelích a kaplích.
Před 42 lety, vyhlásil papež Jan Pavel II. svaté Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy. Apoš tolským listem Egregiae Virtutis postavil papež Jan Pavel II. slovanské věrozvěsty po bok sv. Benedikta, vyhlášeného patronem Evropy o 16 let dříve papežem Pavlem VI. V roce 1999 pak připojil mezi
zvláštní přímluvce našeho kontinentu také tři velké ženy: sv. Brigitu, sv. Kateřinu Sienskou a sv. Terezii Benediktu od Kříže (Edit Stein).
Misijní dílo soluňských bratří připomněl celé církvi papež Lev XIII. v encyklice Grande Munus
ze 30. září 1880, kterou zároveň zavedl jejich liturgický svátek do kalendáře všeobecné církve.
“Misijní dílo sv. Cyrila a Metoděje představuje pro slovanské národy počátek nového uvědomění
své vlastní kultury. V jistém smyslu bránu ke kultuře jako takové prostřednictvím právě vzniklého
psaného jazyka. Právě oni vytvořili psanou formu mluveného jazyka, vyjádřili ho grafickými znaky a
předali těm, od nichž jej dříve obdrželi. Evangelium mohlo být vyjádřeno v psaném slovanském jazyce.
Na Velehrad, na Velkou Moravu v srdci Evropy, přinesli Soluňští bratři řeckou a byzantskou tradici a
získali od římské církve schválení liturgických textů ve slovanském jazyce. Sv. Cyril a Metoděj, uctí vaní na Východě i na Západě jsou pro všechny svědky nedílné jednoty počátků, která dokázala podržet
existující rozdílnosti. Kéž nás jejich život inspiruje na cestách k jednotě a jejich přímluva, nechť nám ji
dovolí dosáhnout.” - Říká kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.

zápas jsme podlehli 2:7. Při nájezdech se nepodařilo soupeřova brankaře překonat nikomu a 0:4 mluví
jasně pro Moravské Budějovice. V podobném duchu se nesl i zápas závěrečný, když Telč prohrála 2:6.
Na závěr jsme se ještě v pátek 24. června sešli všichni, mladší, starší i rodiče, u táboráku v or lovně. Zahráli jsme si pár her, zhodnotili uplynulou sezónu a popřáli všem bezva prázdniny. A už teď
se těšíme na tu sezónu novou příští školní rok.
Rekordní Velká cena v atletice
Červen již několik let v Orlu v Telči patří Velké
ceně v atletice. Nejinak tomu bylo i letos, když jsem na
sobotu 11. června pozvali všechny děti do 15 let na atletický areál za gymnáziem na šestý ročník Velké ceny.
Děti se zde utkali ve čtyřech (a někteří dokonce pěti) atletických disciplínách, za něž dostávali body a výsledně
se hodnotilo, kdo dosáhl v součtu bodů nejvíce. Rekordy
osobní zde možná padali, to nevíme, ale nám pořadatelům udělal velkou radost rekord v počtu sportovců. Soutěžit přišlo 110 dětí, oproti loňsku jich bylo o 30 více. Drtivá většina z Telče a blízkého okolí, ale nechyběli ani účastníci z Jihlavy, Nového Strašecí či Písku.
Poprvé v historii akce byli stupně vítězů ve všech kategoriích (s výjimkou Starších žákyň) obsazené. Díky našim sponzorům Elkowe, Hračkářství Trojan, Město Telč a Man-Hummel jsme mohli
těm nejúspěšnějším dát pěkné ceny, ale zkrátka neodešel nikdo. Každý účastník dostal pitíčko od ob čerstvení Svačinka.
Na kompletní výsledky nebo momentky z akce se můžete podívat na stránkách
www.oreltelc.cz/atletika.
Nezbývá než popřát příjemné prázdniny, ať už doma, nebo na dovolené, a v novém školním roce
se budeme těšit na setkání při některých orelských akcích.
Prázdninové pozvánky od jinud ….
Ve Velké Bíteši budou uchovávat ostatky svatého papeže Jana Pavla II.
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude v neděli 26. června 2022 v 9.30 hodin v kostele sv. Jana
Křtitele ve Velké Bíteši při pontifikální mši slavnostně instalovat relikviáře s ostatkem sv. papeže Jana
Pavla II. Na závěr biskup Cikrle požehná novou požární techniku jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš (JSDH), který letos oslavuje 150. výročí svého založení.

Zprávy z jednoty Orla
Moravské Budějovice navštívili Telč
Tým mladších florbalistů uzavřel letošní školní
rok společným přátelským utkáním v pondělí 13.
června s Orlem Moravské Budějovice. Tentokrát jsme nikam nejeli, ale naopak jsme pozvali spřáte lený tým z nedalekého města v podhorácké oblasti do Telče. Utkání proběhlo v hale Sokola, takže
vlastně nikdo nebyl na domácí půdě. Mladší florbalisté totiž trénují v tělocvičně gymnázia.
Jako obvykle jsme hráli 2 zápasy a přestávku mezi nimi vyplnili vzájemnými nájezdy. Bohužel
tentokrát jsme na soupeře nestačili a ve všech třech blocích Moravským Budějovicím podlehli. Po
dvou úspěšných turnajích je ale i toto cenná zkušenost.
Hned v prvním zápase byla vidět převaha hostů. Naši nebyli schopni pokrývat 3 velmi šikovné
útočníky soupeře a ti se často dostávali sami před gólmana a pak už snadno zakončili. Navíc kvůli absenci Viktora Kloiberta a Patrika Porochnavce se střelecky dokázal prosazovat jen Tomáš Robel. První
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Výstava Diecézního muzea připomene mikulovskou kapitulu
Ve středu 15. června 2022 zahájílo Diecézní muzeum v Brně nově instalovanou sezónní výstavu,
kterou bude možné zhlédnout v unikátních běžně veřejnosti nepřístupných prostorách brněnské ka tedrály až do 2. října tohoto roku.
Výstava instalovaná v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla s názvem Pod ochranou sv. Václava - 400
let Význačné kolegiátní kapituly v Mikulově přibližuje význam a dějiny mikulovské kapituly, která si
v roce 2022 připomíná čtyři staletí od vydání papežského souhlasu s jejím zřízením. Představuje nejen
dějinný vývoj kapituly, ale také významné osobnosti z řad proboštů, význam kapitul v katolické církvi,
mikulovská poutní místa a řeholní řády, které zde působily. Mezi vystavené exponáty v kryptě brněnské katedrály patří unikátní umělecká díla vzniklá pro kapitulu, předměty přímo spjaté s osobami pro boštů a kanovníků a další artefakty – mnohdy dosud veřejnosti neprezentované – dokládající činnost
kapituly. Mezi nejvzácnější exponáty představené na výstavě patří např. souprava precios darovaná
mikulovskému proboštu francouzským císařem Napoleonem III. či kolekce obrazů připomínající ději4

ny kapituly od významného barokního malíře Josefa Winterhaldera ml.
Instalace s názvem Jiří Šindler - 100 let od narození brněnského grafika a výtvarníka připomene
významného brněnského umělce, který se ve svém díle zaměřoval zejména na knižní ilustrace a kaligrafii.
Obě výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí v čase 10 – 17 hodin, ve čtvrtek do 16 hodin.
Hlavní pouť 2022 v Hlubokých Mašůvkách
Hlavní poutní bohoslužby proběhnou letos v Hlubokých Mašůvkách ve dnech 2. a 3. července
2022.
O založení jednoho z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze vypráví bývalý farář P.
Miloslav Čamek: „Tradice poutního místa Hluboké Mašůvky sahá hluboko do historie. Již ve
středověku lidé putovali ke svatému prameni v údolí potoka Svatoňovec, kde čerpali vodu k pití a poz ději také ke koupeli v lázních, které v blízkosti pramene vznikly. Později byla nad údolím potoka vybudována dřevěná kaple Panny Marie Pasovské, v níž se lidé scházeli k modlitbám. Novodobé poutní
místo zde začalo psát svou tradici po roce 1680. Tehdy zde nový majitel Jevišovického panství, maršál
Jan Ludvík Raduit de Souches – hrdinný obránce města Brna v době třicetileté války - nechal postavit
první kamenný kostelík a daroval pro něj sošku Panny Marie de Foy. V roce 2009 jsme si připomněli
čtyřsté výročí úcty k Panně Marii de Foy.“
Při návštěvě Hlubokých Mašůvek je možné navštívit nejen poutní kostel Navštívení Panny Marie,
ale také Lurdskou jeskyni, křížovou cestu s Kalvárií, cestu Bolestné Panny Marie či cestu mariánských
poutních míst, která čítá šedesát obrazů. Dále je zde Svatá studna s pramenem a farní zahrada s chat kami pro prázdninové pobyty.
OSLAVA PANNY MARIE KARMELSKÉV KOSTELNÍM VYDŘÍ
Pouť mužů - neděle 3. července

9:00 přednáška v kostele - P. Serafim Smejkal, O.Carm.
10:00 mše svatá v kostele - P. Serafim Smejkal, O.Carm.
Malá pouť - neděle 10. července 8:00 mše svatá v kostele - P. Antonín Příkaský, O.Carm.
9:30 mše svatá v kostele - P. Antonín Příkaský, O.Carm.
Kněžská pouť - sobota 16. července 8:00 mše svatá v kostele - P. Václav Brož, O.Carm.
10:00 mše svatá v areálu – Otec biskup Vojtěch Cikrle
Velká pouť - sobota 16. července 19:00 mše svatá v areálu – P. Serafim Smejkal, O.Carm.
20:15–24:00 adorace v kostele
neděle 17. července
7:00 mše svatá v kostele - P. Václav Brož, O.Carm.
8:00 mše svatá v areálu - P. Karel Satoria
9:30 mše svatá v areálu - P. Vojtěch Kodet, O.Carm.
11:00 mše svatá v areálu - P. Antonín Příkaský, O.Carm.
14:30 svátostné požehnání v kostele
Příležitost ke svátosti smíření při všech poutích ve zpovědnicích v kostele, před kněžskou poutí také
na lavičkách kolem kostela a během velké pouti na lavičkách mezi dačickou bránou a klášterem.
Kurz Samuel 2022
Tým pastorace povolání v brněnské diecézi připravil další ročník kurzu Samuel. Jedná se o jednoletý intenzivní kurz, který může napomoci k rozlišení a volbě povolání.
Účastníci se scházejí jednou za měsíc v neděli odpoledne na 4 hodiny postupně na různých
místech v diecézi. Kurz je určen pro nezadané, psychicky zdravé, mladé věřící ve věku 16 až 33 let,
kteří jsou připraveni prožít jej v plném rozsahu, co do účasti i náplně.
Zájemci se mohou hlásit do 31. 8. 2022 na e-mail: kurz.samuel@seznam.cz. Po přihlášení a dodání motivačního dopisu, budou pozváni na přijímací pohovor, který se uskuteční 25. 9. 2022 v 15.00
hodin ve Wolkrově ulici v Brně u sester Učednic Božského Mistra.
5

Kurz již proběhl opakovaně v několika turnusech, a to nejen v brněnské diecézi. Využívá model
svého zakladatele kardinála Carla Maria Martiniho arcibiskupa z Milána a řadu zahraničních zku šeností.
P. Marek Dunda, kněz pověřený pastoraci povolání v brněnské diecézi

Knižní tipy do Vaší knihovny
Po provaze ke Kristu - Max Kašparů
„Křesťanská víra je vírou velkých paradoxů! Chceme-li postupovat
duchovně vzhůru, musíme sestupovat dolů, ke kořenům zdravé, tradiční a
čisté spirituality. Chceme-li Božím slovem ovlivnit okolí, musíme jím
ovlivnit nejprve sami sebe. Chceme-li jít ve vztahu k Bohu dopředu, musíme se vrátit zpět k jeho evangeliu. Chceme-li budovat nadpřirozené, musíme začít u přirozeného.“
Za úspěchem knížek Maxe Kašparů stojí hluboká lidskost autora i jeho znalost lidských srdcí.
Provaz či lano je obrazem a symbolem křehkosti, provizoria i umění cesty k Bohu. Jako lidé vycházíme z „kopečku naší obyčejné všednodennosti, situovaného na okraji srázu naší konečnosti“ a přicházíme k „vysoké hoře, jejíž vrchol je vždy nad oblaky a na jejímž temeni stojí živý Ježíš“.
Inspirativní dílko je adresováno všem, kteří hledají v životě novou, trochu akrobatickou, ale přesto
bezpečnou cestu ke smyslu života – k Bohu.(2. vydání )
Nejvyšší oběť - Poslední lidický farář Josef Štemberka (1869─1942) - František Kolouch
Kniha Nejvyšší oběť je prvním podrobným životopisem posledního lidického kněze Josefa Štemberky. Na pozadí a v kontextu tehdejších událostí přibližuje jeho život. Opírá se přitom o archivní ma teriály i svědectví pamětníků a snaží se vyvrátit některé zažité představy i lidové legendy o jeho životě. Je to zároveň první kniha, která díky dlouholeté službě P. Štemberky v Lidicích mapuje historii této
vsi od roku 1909.
Zbožnost je užitečná ke všemu - Jan Graubner
V knížce Zbožnost je užitečná ke všemu podává olomoucký arcibiskup Jan Graubner svědectví o
tom, co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí COVID-19. Kdy nejvíce pocítil svá
omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal Bůh?
To jej přivádí k úvahám o základech duchovního života. Život s Bohem není strnulý – je to spíše
pohyb od jednoho úkolu k dalšímu, zcela jinému. V tomto pohybu pak vnímáme lépe, jak spolu úzce
souvisejí duchovní život a naše zdraví, modlitba a naše stresy, hledání Boží vůle a naše zralost nebo
čisté svědomí a naše motivace jednat dobře.
Nejsme na světě sami, žijeme ve vztazích. Máme odpovědnost za své manželství, svou rodinu,
své město, svou firmu i svou zemi. Zbožnost je opravdu užitečná ke všemu. Díky ní zvládáme těžké
osobní krize, ona je oporou a pevným základem našeho života i tmelem našich vztahů.
Knížka je výrazem vděčnosti arcibiskupa Jana Graubnera za podporu, jíž se mu od lidí dostávalo v
době, kdy byl upoután na nemocniční lůžko. I proto najdeme v jejím závěru několik modliteb.

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 8. 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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