
Dělej  své  práce  v  skromnosti,  a  budeš
milován.“ (Sir 3,19)

Vzpomínám na setkání s jedním panem profe-
sorem, pediatrem a ortopedem, „mistrem“ ve svém
oboru. Nejen že byl odborníkem, ale vyznačoval se
i  příjemným  a  laskavým  přístupem  k pacientům.
Dostat se do jeho péče byla výhra. Stejně tak vzpo-
mínám na jednu paní profesorku z gymnázia. Nej-
lepší češtinářka na celé škole, přísná, ale spraved-
livá. „Nevozila se“ po studentech, ale snažila se jim
pomáhat.  Mohli  jsme  za  ní  přicházet  se  svými
problémy.  Potkala  jsem  také  některé  kněze,  kteří

byli opravdu nositeli radostné zprávy. Z jejich jednání bylo jasně vidět, že přijali Ježíšův styl za svůj.
Setkání s nimi bylo povzbuzením do života.

Společným jmenovatelem těchto osobností bylo to, že nebyli povýšení, přezíraví, arogantní, ale
byli v pravém slova smyslu nezištní, skromní. Nedávali na odiv své znalosti. To, co uměli, v  čem byli
dobří, předávali dál, jak nejlépe uměli bez toho, aby druhým dávali najevo, že je nějak převyšují.  Po-
být s nimi bylo obohacením. A lidé si jich vážili, i když se nijak neprosazovali a nebyli nijak zvlášť
asertivní…

Každý z nás se svou prací může spolupodílet na stvořitelském díle. Jsme k tomu zváni. Záleží na
nás, jak tuto výzvu uchopíme. Jestli nám půjde jen o sebeprezentaci,  úspěch a zisk nebo o něco větší-
ho.

I v tomto se můžeme učit od Ježíše. On, ač Král, nepřijíždí do Jeruzaléma ani na koni ani ve
vojenském voze, ale na oslátku. Nevykřikoval:  „Jsem Boží Syn, a kdo je víc!?“ Ale zval všechny:
„Pojďte ke mně a já vás občerstvím.“

Myslím, že na každém díle se pozná, jestli řemeslník, spisovatel, hudebník, malíř chce prezen-
tovat sám sebe, nebo jestli zprostředkovává něco většího…

(Anseml Grün, A strýčku Willi…)
Bohoslužby v měsíci  září 2022

So      3. 9. 2022               18:00 Matka Boží
Ne      4. 9. 2022    7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So    10. 9. 2022               18:00 Matka Boží
Ne    11. 9. 2022   7:30 sv. Jakub

9:00 Matka Boží

              10:30 Matka Boží
So     17. 9. 2022               18:00 Matka Boží
Ne      18.  9. 2022    7:30 sv. Jakub

9:00 Matka Boží
              10:30 Jména Panny Marie - Štěpnice

       So     24. 9. 2022               18:00 Matka Boží
Ne     25.  9. 2022    7:30 sv. Jakub

               10:00 sv. Jakub – biřmování
        So     28. 9. 2022 slavnost sv. Václava              8:00 Matka Boží

                              (bez záruky)

       Prázdninové střídání kaplanů

      Jak jsme všichni již zaznamenali, po roce se nám ve službě vystřídali naši kaplani. Otec kaplan P.
Martin Horký byl otcem biskupem poslán do sousední farnosti – Třeště a do naší farnosti „přidělil“ do
služby kaplana otce P. Martina Höniga. Za čtenáře FV přejeme oběma kaplanům v jejich další službě
mnoho Božích milostí a budeme je doprovázet svými modlitbami.

        Milí farníci, 
       jmenuji se Martin Hönig, narodil jsem se 6.11.1987 a pocházím z Letovic, okres Blansko. Jsem
prostřední ze tří bratří. Po maturitě na BiGy Letovice jsem v roce 2007 nastoupil do  v Olomouci a za-
čal se připravovat na kněžství. Podobně jako můj zdejší předchůdce Martin jsem poslední tři roky stu-
dia absolvoval v Římě. Poté jsem byl roku 2013 vysvěcen na jáhna a podobně jako mí ještě dřívější
zdejší předchůdci Zdeněk a Jaroslav jsem svůj jáhenský rok absolvoval pod vedením otce Jiřího Rouse
v  Brně-Zábrdovicích  (tam jsem byl  jejich  předchůdcem zase  já).  Po  kněžském svěcení  jsem byl
nejprve tři roky kaplanem ve Znojmě (kde jsem byl tedy rovněž předchůdcem otce Martina a nyní i
otce Jaroslava), pak jsem byl čtyři roky kaplanem u sv. Tomáše v Brně a naposledy jsem rok kap-
lanoval ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín.

Jsem rád, že teď mohu být tady u vás, i když - jak asi víte - ani tady se zřejmě moc "neohřeju".
Nejenom kvůli chladnějšímu klimatu zdejšího krásného koutu Vysočiny, ale především proto, že bych
měl výhledově (asi od Nového roku) převzít ještě studenější kout tohoto koutu diecéze, tedy farnosti
Studená, Palupín, Popelín a Panské Dubenky. Zároveň snad zůstanu stále ve farnosti Mrákotín a do
Telče budu jezdit učit náboženství a sloužit nemocným.

Tak se opravdu těším na vše, co tady s Pánem Bohem a spolu budeme prožívat a konat. Kéž to
vše pomáhá k Jeho slávě, k naší spáse a k všestranné radosti.

Jsem tady ve jménu Božím pro vás, tak se nebojte na mě kdykoli obrátit, já se s Boží pomocí
budu snažit vám podle jeho vůle a pod vedením pana děkana pomoct a posloužit.

Upřímně vás prosím o modlitbu a také já se za vás modlím a posílám požehnání.
Martin Hönig, váš nový kaplan
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Milí farníci, srdečně Vás všechny zvu na pouť k Božímu Milosrdenství do Krakova ke hrobu
sv. Faustyny ve dnech 9.-11. září 2022.

Pojďme společně prosit o Boží milosrdenství, odpuštění hříchů a odvrácení každého zla pro
nás, naše rodiny, farnosti a pro celý náš národ.

Máte-li zájem, hlaste se mi prosím co nejdříve na mailu krakov22pout@gmail.com anebo na
čísle 731 402 647. Rád také poskytnu případné další informace.

Prosím Vás také o modlitbu za tuto pouť. Předem Vám děkuji a těším se na viděnou a na mod-
lenou.

S požehnáním  Váš nový kaplan Martin Hönig"



       Zprávy z jednoty Orla
 
Florbal pro radost
Chcete, aby vaše děti provozovaly moderní ak-

tivní sport, který plně rozvíjí motoriku celého těla a
podporuje  fyzickou  zdatnost?  Ale  nečekáte,  že z
nich  budou  sportovní  profesionálové?  V  novém

školním roce Orel ve spolupráci s DDM Telč opět otevírá kroužky nesoutěžního florbalu pro holky i
kluky ve 4 věkových kategoriích:

Přípravka 2017 – 2015
Elévové 2014 – 2012
Trénink bude probíhat jako obvykle v malé tělocvičně za gymnáziem každé pondělí od 17:00. 
Mladší žáci, žákyně 2011 – 2009
Starší žáci, žákyně 2008 – 2006
Starší mají trénink v hale Sokola každý čtvrtek od 18:00. 

Zveme vás na první schůzku ve čtvrtek 15. září, bude společná pro všechny kategorie.
Kroužek pod vedením zkušených trenérů. V případě potřeby dětem vybavení do začátku zapůjčí-

me. Nováček si může přijít florbal nezávazně vyzkoušet. První měsíc může hrát zdarma a bez přihláš-
ky. Podrobnosti na tel. 602661023 nebo na www.oreltelc.cz/florbal.

Sestry a bratři,

poté, co jsme s účastníky Národního
synodálního  setkání  prožili  6.  července
2022 na Velehradě den naplněný modlit-
bou, nasloucháním a rozhovory, jsme v
závěru  plenárního  zasedání  České  bis-
kupské konference o tomto setkání uva-
žovali v bratrské diskusi.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do
synodálního  procesu  a  jsme  vděčni  za
jejich ochotu hledat nové cesty z lásky k
Bohu a církvi.

Slibně  započatý  synodální  proces
podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá
společenství  na farní  i  diecézní  úrovni,
aby metodu získanou během tohoto pro-
cesu využila k hledání, kam Boží Duch
vede církev tady a teď, především v té-

matech týkajících se života církevních společenství ve farnostech. My sami jsme připraveni používat
synodální metodu ve své službě všude tam, kde se ukáže být vhodná.

Synodální proces nezahrnuje zdaleka jen naslouchání a promlouvání. Je to duchovní cesta, v níž
má své klíčové místo modlitba a prosba o působení Ducha Svatého. Proto sebe i Vás vyzýváme a pro -
síme, abychom se nepřestali modlit. Jen tak budeme moci rozlišovat znamení doby autenticky, a při-
tom v Božím světle. Byli bychom rádi, kdyby život církve, poznávání Boží vůle, rozlišování a řízení

bylo uskutečňováno jako duchovní proces tak, jak to učinili na počátku církve apoštolové, když mohli
prohlásit: „Rozhodl totiž Duch Svatý a my.“ (Sk 15,28). 

Do dalšího hledání Božích řešení na společné cestě Vám ze srdce žehnáme.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, primas český a předseda České biskupské konference

a biskupové Slezska, Moravy a Čech.

Knižní tipy do Vaší knihovny

A přesto říci životu ano -  Psycholog prožívá koncentrační tábor -
Viktor Emil Frankl

Kniha spojuje dva slavné texty Viktora E. Frankla (1905–1997), psy-
chiatra s českými kořeny a zakladatele logoterapie. Spis "Psycholog proží-
vá  koncentrační  tábor"  vznikl  během necelých  dvou  týdnů  v  prosinci
1945. Autor v něm popisuje, jakými fázemi odlidštění museli vězni pro-

cházet a jakou oporou jim byl duchovní rozměr života. Hra "Synchronizace v Birkenwaldu" z roku
1948,  napsaná působivým skicovitým způsobem,  je  myšlenkovým i  literárně-dramatickým experi-
mentem. Propojují se v něm Franklovy osobní zážitky z vyhlazovacího tábora s pomyslnou reflexí a
živým dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle Frankla vždycky
zůstává v člověku prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmí za žádnou cenu vzdát, a to i v
extrémní situaci: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“ 

Modlitba pro začátečníky i mírně pokročilé - James Martin
Jak se  „správně“ modlit?  Je  nejlepší  růženec? Adorace Nejsvětější  svátosti?  Nebo snad četba

Písma? A co modlitba vlastními slovy? Podle jezuity Jamese Martina je správný způsob ten, který nám
vyhovuje nejlépe v daném čase a na daném místě. Bůh nám totiž vychází vstříc právě tam, kde se na -
cházíme.  Držíte-li  v  ruce tuto knížku,  znamená  to,  že  jste  setkání  s  Bohem v modlitbě  otevření.
Stejně jako Ježíšovi učedníci, i my prosíme Boha, aby nás naučil modlit se. A věříme, že Bůh nám od -
poví tak, aby nám pomohl, podnítil nás něco dělat – a třeba nás i překvapil. 

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   18. 9. 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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