
Bratrství jako základ míru a cesta k němu

V úvodu svého prvního Poselství ke
Světovému dni míru píše papež František.
"Bratrství je existenciální dimenzí člověka,
jenž je vztahovou bytostí. Silné vědomí této
vztahové charakteristiky nás vede k tomu,
abychom každého člověka viděli jako oprav-
dového bratra a jako opravdovou sestru a tak s
ním i jednali; bez toho se vytváření spraved-
livé společnosti a pevného a trvalého míru
stává nemožným. 

Hned je třeba připomenout, že bratrství se
začínáme učit obvykle v lůně rodiny, hlavně
díky zodpovědným a navzájem se doplňujícím
úlohám všech jejích členů, zejména otce a
matky. Rodina je zdrojem veškerého bratrství,
a proto je také základem míru a prvořadou

cestou k němu, neboť ze své podstaty by měla přenášet svou lásku na okolní svět."
Ještě než uvítáme nový občanský rok a oslavíme jeho první den pod mateřskou ochrannou

Panny Marie jako světový den míru, vezměme si k srdci tato naléhavá slova našeho papeže. Chceme
li vytvářet společnost ve které bude vládnout mír, spravedlnost vzájemná úcta. Musíme tyto hodnoty
nejdříve rozvíjet ve vlastních rodinách. Nečekejme žádného nového spasitele v podobě geniálního
politika či ekonoma. Pravý Spasitel již přišel a zve nás abychom se aktivně účastnili jeho plánu.

Požehnaný vstup do nového kalendářního roku přeje všem
o. Josef Maincl

Bohoslužby o Vánocích 2013 a v lednu 2014

Út 24. 12. 2013 24:00 sv. Jakub
St 25. 12. 2013    7:30 Jména Ježíš

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Čt 26. 12. 2013    7:30 Jména Ježíš
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 28. 12. 2013 17:00 Matka Boží
Ne 29. 12. 2013    7:30 Jména Ježíš

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

St 1. 1. 2014    7:30 Jména  Ježíš
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 4. 1. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 5. 1. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

Po 6. 1. 2014   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So 11. 1. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 12. 1. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So 18. 1. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 19. 1. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So 25. 1. 2014 17:00 Jména Ježíš
Ne 26. 1. 2014    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

Iz 7,10-14; Řím 1,1-7; Mt 1,18-24 
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla

zasnoubena s Josefem. Ale dříve než začali spolu žít, ukázalo se, že
počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a
nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně s ní rozejít. Když už to chtěl
udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: “Josefe, synu Davidův,
neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z
Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid
od hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy
proroků: “Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to

znamená ‚Bůh s námi‘." Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal
svou ženu k sobě.

Očekávání 
Myslím, že všichni od Vánoc očekáváme spolu s oslavou (ať už vnější formou dárků nebo

návštěvou bohoslužby) ještě něco dalšího. Něco uvnitř svého srdce, něco, co se dá těžko pojmenovat,
něco, co bych třeba nazval láskyplným dotekem Boha, radostí srdce. 

Mám na mysli to, co zakusili pastýři z Betléma, co zakusili o několik dnů později mágové z
východu a co od té doby zakusilo nespočet lidí, kteří uvěřili, že v Ježíši Kristu k nám přichází Bůh a
dává nám sám sebe. 

On přichází proto, 
- aby nás osvobozoval od zla, které máme v sobě, i od zla, které přichází zvenku 
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- aby posílil všechno, co je v nás dobré, a povzbudil nás pro všechno, co můžeme udělat
správného a potřebného 

- aby potěšil všechny nešťastné a dal jim novou naději 
- aby nás vyzvedl ze všech špatných závislostí, do kterých jsme se dostali 
- aby odpustil naše selhání 
- aby se nám dal nalézt jako ten, který chce naše dobro 
- aby nám dal zakusit radost z toho, že se staneme jako on obdarováním druhých. 
Ježíš Kristus přišel, aby ujistil, že nás má Bůh rád, že u něho (na rozdíl od nás, lidí) neexistuje

někdo odstrčený, osamocený, nemilovaný…A to je vlastně důvod vánoční radosti a kořen téměř
všech věcí, které se o Vánocích staly zvykem a tradicí. 

V tomto pohledu se stává zřejmým, že sebekvalitnější večeře se vším, co k tomu patří, s
vysněnými dárky – zůstanou něčím prázdným, pokud se, jak zpíváme v naší nejznámější koledě,
nenarodí Ježíš Kristus i nám a neotevře prostor, ve kterém se setkáme se svým Bohem. 

Vojtěch Cikrle – …aby mohlo vyrůst něco krásnějšího 

Zpráva z jednoty Orla

V sobotu 14. 12. přijali telčští florbalisté pozvání na 18.
ročník Orelského florbalového turnaje v Jaroměřicích nad Rokyt-
nou. Protože se zde hraje malý florbal, jeli tentokrát reprezentovat

Telč 2 družstva. Letos byl tento turnaj dobře obsazen, přijelo 8 týmů, které se nejdříve utkali v
základních skupinách. Bohužel se ani jednomu z našich se nepodařilo postoupit ze skupiny. V
následných utkáních získal tým Telč Orel “Z” páté místo, poté co kontumačně zvítězil s reprezen-
tanty Hostimi, kteří se na zápas nedostavili, a tým Telč Orel “A” sedmé místo, když porazil 6:0
Kněžice. Škoda, že takto pěkné skóre jsme viděli až při posledním zápase. Vítězem se stala Jemnice,
za ní Jaroměřice a stříbrnou pozici vybojoval lepší tým z Hostimi.

Rádi bychom Vás pozvali na divadelní představení Malý princ režírované Janou Karpíškovou,
které proběhne 28. 12. 2013 v sále Orlovny (vstup je zadním vchodem přes hřiště). Začátek předsta-
vení je v 16 hodin. V případě žízně ji můžete uhasit v improvizovaném baru, např. pivem, vínem,
kávou či limonádou. Na akci bude teplý čaj zdarma, přesto doporučujeme nepodcenit teplé oblečení,

v sále se zatím netopí. Vstupné je 30 Kč. Jako doprovodný program bude hudební vystoupení Jiřího
Marka a výstava prací studentů ze střední uměleckoprůmyslové školy Helenín.

Konec kalendářního roku bychom měli strávit radostně s rodinou nebo dobrými přáteli. Letos
budete mít tuto příležitost na Farním Silvestru v Orlovně. Otevřeno bude celý večer od cca 18
hodin (po mši svaté) a čekat na vás bude posezení v nekuřáckém a vyhřátém prostředí (nemusíte se
bát, zima nebude). Pro ty kteří preferují organizovanou zábavu SHM zve na promítání filmů či desko-
vou hru. V nabídce budou teplé nápoje, pivo, limonáda, víno a snad i něco tvrdšího. Prosíme šikovné
hospodyňky, jestli by nedonesli něco k zakousnutí (chlebíčky či jednohubky), aby nikdo večer
netrpěl hladem. Předem děkujeme. Až půjdete večer ze mše svaté, nebo v noci na vycházku, zastavte
se na chvilku v Orlovně. Rádi vás tu přivítáme a možná tu najdete někoho, na koho jste dlouho
vzpomínali.

První prosincovou sobotu jsme se sešli na letos již druhém společném Dni v Orlovně. A i tento-
krát musíme konstatovat, že účast byla hojná. Přišlo 17 dobrovolníků, kterým musíme vyjádřit
upřímné pán Bůh zaplať za obětovaný čas, vykonanou námahu a kus dobře odvedené práce. Tento-
krát ručně jsme odvozili na sál 31 tun hrubého a jemného štěrku, který jsme pomocí nivelačního
přístroje a latě po celé ploše urovnali a zhutnili, čímž vznikl kvalitní základ pro pokládku betonu.
Před zimou jsme také opravili vypadlé okenní tabulky na schodišti a kvalitně vyčistili komín a kotel.
Následně došlo k opravě trubek topení, takže v těchto dnech by už všechny obývané části Orlovny
měly být vytápěné jedním kotlem na dřevo. Nemohu zapomenout ani na oškrabané omítky v šatně
vedle pódia a vyčištění části půdy, aby se zde mohl položit polystyren jako zateplení stropu.

Jak je vidět, i přes nedostatek finančních prostředků, daří se Orlovnu přetvářet na to co by měla
být, na živý spolkový dům. A to hlavně právě společným přispěním rukou desítek dobrovolníků.
Další radost nám dělá, že již nyní probíhají přímo v Orlovně první živé a krásné akce, byť ve značně
spartánských podmínkách. I zde bychom chtěli všem pořadatelům poděkovat. A vám všem, členům
Orla i celé naší farnosti, přejeme klidné prožití svátků Vánočních, odpočinek od všedního shonu a do
příštího roku hodně Božího požehnání.

Zdař Bůh

Když je krize, Češi nejsou ticho
Také toto nadějeplné konstatování připravenosti pomoci zaznělo

na setkání u příležitosti zhodnocení humanitární pomoci Charity ČR. Za
rokem 2013 se při něm ohlédl nový generální sekretář Charity Jakub
Líčka, národní povodňový koordinátor Martin Zamazal i autorka výše
uvedeného výroku Megan King, koordinátorka charitní humanitární a
rozvojové pomoci. 

Jakub Líčka ve svém úvodním vstupu vyzdvihl humanitární pomoc
jako jednu z nejdůležitějších služeb, které Charita může společnosti
nabídnout. A to již od roku 1993, kdy se vydal první humanitární
konvoj Charity do Bosny a Hercegoviny. Zdůraznil skutečnost, že za

uplynulých 20 let již Charita pomohla při humanitárních pohromách ve 28 zemích světa a podílela se
na likvidaci následků 7 povodňových katastrof, které zasáhly ČR. 

V rámci rekapitulace uplynulého kalendářního roku též zmínil i udělení ceny Gratias agit,
kterou obdržela Charita ČR od ministerstva zahraničí, jsa šiřitelkou dobrého jména ČR v cizině. Za
tři letošní nejdůležitější akce v této souvislosti označil pomoc lidem v násilím zmítané Sýrii či těm,
které zasáhl tajfun Haiyan nebo tuzemské povodně. 

Megan King hovořila především o humanitární pomoci, kterou v rámci různých projektů
realizuje Charita ČR, a to rovnou na čtrnácti místech světa. "Mám velkou radost i z výnosu sbírky na
pomoc tajfunem zasaženým Filipínám. Stav konta blížící se devíti milionům mě velmi mile
překvapil," řekla hlavní koordinátorka charitní pomoci v cizině. 
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V narozeném Ježíši Kristu
se zvláštním způsobem setkává
čas s věčnosti, lidské s božským.

V něm se hodnota
i těch sebenepatrnějších věcí vykonaných z lásky

dotýká této tajemné hranice.

Přeji Vám radostné Vánoce
prožité s narozeným Ježíšem

i požehnanou cestu příštím rokem.
ze srdce žehná

Vojtěch Cikrle
biskup brněnsky

Brno, Vánoce 2013



Martin Zamazal zase mohl s potěšením konstatovat, že Charita je již známým pojmem a
etablovanou organizací odborníků pomáhajících s lidským přístupem. Zrekapituloval, že v rámci
letošní povodňové pomoci bylo z balíku 41 milionů Kč podpořeno 900 domácností, a dalším 400 se
pomoci Charity ještě dostane. To vše díky podpoře dárců ze všech částí republiky, německé charity,
církve i státní správy a samosprávy. Úlohu Charity vyzdvihl i na příkladu pomoci lidem, kteří byli
postiženi výbuchem panelového domu ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Závěrem dnešní akce byl též představen zbrusu nový web www.humanitarnipomoc.cz, kde
zájemci najdou na jednom místě všechny potřebné informace o této formě podpory potřebných doma
i v cizině. 

A čemu se bude věnovat Charita ČR příští rok? Chce se např. zaměřit na systematickou
komunikaci s pravidelnými dárci, kteří jsou sdružováni v Klubu Caritas. Vyjít vstříc by se mělo i
dárcům, kteří budou chtít svou podporu veřejně prezentovat: Charita pro ně připraví speciální
certifikáty.

Připomínáme, že nejdůležitější charitní akcí počátku nového roku bude Tříkrálová sbírka 2014,
největší akce svého druhu v ČR. Charita prosí: Koledujte s námi! Příležitost pomoci či přispět budete
mít mezi 1. a 14. lednem 2014. Více na www.trikralovasbirka.cz, v místní charitách a
římskokatolických farnostech.

Info o celé charitní síti nejen po celé republice hledejte na www.charita.cz. 

      Tříkrálová sbírka 2014, která bude v Telči a okolí od 3. do 5. ledna  2014 budete infor-
mováni v nedělních ohláškách a při dětských mších svatých. Potřebujeme vytvořit 20 skupinek
koledníků pro Telč, vedoucí skupinky musí být starší 15 let. Všichni zájemci mohou získat bližší
informace na tel. 732 157 552.
Závěrem Děkujeme dárcům a všem kdo pomáhají při sbírkách.
Charita Vám přeje požehnané svátky, vše nejlepší v novém roce a srdce otevřené pro potřeby
bližních. J. Kadlec

Naši svatí farníci - sv. Juda Tadeáš

Sochu sv. Judy Tadeáše nalezneme v kostele Jména Ježíš, v pravo na zadním bočním oltáři.
Tato socha je pro svoji bílou barvu nepřehlédnutelná a patří k těm “mladším” sochám v tomto
kostele. Autorem této sochy je staroříšský sochař Jan Florián a její pořízení je okolo konce první
poloviny 50. let minulého století. Na svoje náklady ji nechal zhotovit premonstrát P. Tadeáš Zdeněk
Řehák, který v této době v Telči působyl. 

Svatý Juda Tadeáš byl jedním ze dvanácti apoštolů Ježíše Krista. V seznamech apoštolů je
uváděn pokaždé (srov. Mt 10,4; Mk 3,18; Lk 6,15; Sk 1,13). Zprávy, které o něm máme, nejsou
početné, s výjimkou listu, který je mu připisován, a který je součástí novozákonního kánonu.

Zde tradice spojuje dvě různá jména: Zatímco jej totiž Matouš a Marek nazývají jednoduše
"Tadeáš" (u Matouše s příjmením "Lebeus") (Mt 10,3; Mk 3,18), Lukáš ho označuje jménem "Juda
Jakubův" (Lk 6,16; Sk 1,13). Přízvisko Tadeáš je nejistého původu a bývá považováno buď za
odvozeninu aramejského "tadda'", což znamená "hruď", a překládalo by se tedy jako "velkodušný",
anebo za zkratku řeckého jména "Thedor, Theodotus".

Podle tradice byl Juda Tadeáš synem Alfea (Kleofáše) a jeho manželky Marie (Marie
Kleofášova), která byla příbuznou Panny Marie. Jeho bratrem byl apoštol Jakub Mladší.

Jan ve svém evangeliu zaznamenává jednu jeho otázku, s níž se obrátil na Ježíše během
poslední večeře: "Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, a světu ne?" Ježíšova odpověď je hluboká
a tajemná: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat; příjdeme k němu
a učiníme si u něho příbytek." (srov. J 14,22-23)

Judovi Tadeášovi bylo v minulosti připsáno autorství jednoho z listů Nového Zákona, jež bývají
nazývány "katolické". To znamená, že není adresován určité místní církvi, ale širokému okruhu

příjemců. List byl podle tradice napsán
kolem roku 65 n. letopočtu.

Podle starobylého podání (u Pseudo -
Abdia) působil společně s apoštolem
Šimonem Horlivcem 13 let v Arménii a v
Persii, kde nakonec oba spolu podstoupili
mučednickou smrt. Byli oba zavražděni
mágy. Svatý Juda byl usmrcen kyjem, nebo
sekerou.

Od působení Judy Tadeáše a
Bartoloměje odvozuje svůj vznik Arménská
apoštolská církev.

Proto v tradičních zobrazeních má v
ruce kyj nebo sekeru (halapartnu). Také je
mu kladena do rukou deska s obrazem hlavy
Krista, kterou podle legendy přinesl králi z
Edessy. Někdy je v dlouhém rouchu a drží
knihu nebo svitek. Na znázorněních se všemi
apoštoly zaujímá Juda Tadeáš téměř ve
všech případech skromné místo.

V 19. století byly na jeho přímluvu
zvláštním způsobem vyslyšeny prosby a od
té doby mnoho věřících začalo vidět v
apoštolovi zvláštního ochránce v
beznadějných případech. Je patronem v
těžké nouzi a zoufalých situacích.

Ostatky Judy Tadeáše jsou uchovávány
ve svatopetrském dómě v Římě. Po tisíciletí
nenesl žádný kostel Judovo jméno. Teprve
od 19. století začalo mnoho věřících vidět v
apoštolovi zvláštního ochránce a přímluvce v
beznadějných případech.

Svátek sv. Judy Tadeáše je ve východní církvi slaven 19. června, na západě spolu se svatým
Šimonem Horlivcem jejich svátek slaven 28. října.

Zdroj: KN - Rok se svatými

Milý otče Josefe, otče Pavle a milí farníci
Děkujeme za velkou podporu, kterou nám projevujete svou přítom-

ností na našich koncertech. Nezpíváme si jenom pro radost, ale chceme
přinášet Boží přítomnost těm, co ji nevnímají. Vynasnažíme se Vám i
nadále přinášet do Vašich životů krásu hudby. Pro společné chvíle nad
hlubokým sdělením duchovní hudby, uděláme maximum.

Děkujeme za možnost zkoušet na faře. Za nesmírnou trpělivost a
ohleduplnost našich duchovních otců, za to ,že nás ještě z farních prostor
nevyhodili.

Přejeme láskyplné prožití Vánočních svátků, radost z narození
Spasitele a hodně zdraví, pohody a Boží požehnání v Novém roce 2014.

Srdečně přeje farní sbor SANTINI

5 6



Telčský pěvecký sbor Santini - Telč zve všechny lidi dobré vůle ke společnému prožití Vánoč-
ního koncertu 

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční
 - 29.prosinec 2013, 15.00 hod., kostel Jména Ježíš v Telči
-  4.leden 2014     Pohořelice 15.00 hod. kostel sv. Jakuba Staršího
-  4.leden 2014     Vlasatice  18.00 hod. kostel sv. Jana Křtitele

při kterém zazní nejen vánoční skladby a koledy, ale také známá Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby pro sbor, sóla, varhany a orchestr. Účinkuje pěvecký sbor Santini, Ad Hoc Quartet z
Třebíče a hosté.

Zakoupením  CD – SANTINI V ŘÍŠI DIVŮ - cena150,- Kč, podpoříte provoz sboru.
Po koncertu v Telči jste všichni zváni na malé pohoštění ve FARNÍM PRŮJEZDU. Těšíme se

na Vás
 Vstupné dobrovolné. Více informací na www.santini-telc.cz
!!!  SBOR SANTINI HLEDÁ NOVÉ ZPĚVÁKY, HLAVNĚ TENOR.   !!!
Hlaste se u Anežky Tiché, u ostatních členů sboru nebo na telefonu 776 278 508.

    J+
 
Z farní knihovny

Strach buší na dveře  - Marie Šulcová
Příběh kněze, který přistoupil na spolupráci s StB. Příběh kněze, který

vdechl jedné vlažné farnosti nový život a řada mladých lidí s ním objevila
svou vlastní víru. Příběh kněze, který poskytoval informace i zprostředkování.
Co převáží na vahách života?

Vychoval mě gangster  - P. René Luc
Nic nenahrávalo tomu, že se kdy René-Luc stane knězem. Svému povolání byl ještě na hony

vzdálen i onoho podzimního večera v listopadu roku 1979, kdy byl svědkem toho, jak se jeho
nevlastní otec uprostřed ulice zastřelil; právě ho propustili z vězení. Tento traumatický zážitek
navazuje na léta bouřlivého dětství. René-Luc, který vlastního otce vůbec nepoznal, se rychle stává
mladistvým zločincem - navzdory lásce své matky, která se ze všech sil snaží obstarat pět dětí.

Cesta z kopce se zarazí až tehdy, když se setká s kazatelem Nickym Cruzem, bývalým vůdcem
newyorského gangu Portorikánců (srov. Wilkerson, Dýka a kříž nebo Utíkej, malý, utíkej).
Vyslechne jeho svědectví o setkání s Kristem a zasáhne ho Boží milost, takže se rozhodne změnit
svůj život a odevzdat ho Bohu. Setkává se s hnutím charismatické obnovy a postupně je získán pro
novou evangelizaci, spolu s otcem Danielem Angem a dalšími jede povzbudit křesťany do válkou
zmítaného Libanonu, svědčí o své víře před tisíci mladými, zakládá jednu z prvních katolických
rockových kapel ve Francii a stává se duchovním synem Jana Pavla II. Roku 1994 je vysvěcen na
kněze. Hledá a nalézá i svého fyzického otce. Knížka Vychoval mě gangster je strhujícím příběhem
víry a naděje, který potvrzuje, že Boží milost umí psát rovně i po křivolakých řádcích.

Vlídné příběhy  - José Carlos Bermejo
Nabízíme čtenářům třetí sbírku příběhů z pera známého španělského autora. Každá z jeho sbírek

vznikala několik let, jsou výsledkem pečlivého výběru ze stovek příběhů, které autor přečetl a vysle-
chl při setkáních s mnoha lidmi. Jeho příběhy vycházejí ze života a ukazují nám jeho různé tváře:
naše spolužití s ostatními, protichůdné pocity a hodnoty, možnost volby i v situacích, kde se člověk
cítí být tlačen do kouta. Jsou určené všem generacím čtenářů, vedou k zamyšlení nad všelidskými i
duchovními hodnotami.

Z matriky:
V měsíci prosinci přijali svátost křtu:
Eliška Rokytová

Vánoční dopis pro tebe 
Jak dobře víš, moje narozeniny se blíží. Každý rok se koná oslava na moji počest a myslím si,

že tomu tak bude i letos. Během těchto dnů mnoho lidí nakupuje dárečky. Rozhlas i televize ve svých
reklamách na každém kroku upozorňují svět na moje blížící se narozeniny. 

Je krásné vidět, že nejméně jednou do roka si na mne někteří lidé vzpomenou. Jak jistě víš,
oslava mých narozenin začala už před mnohými léty. Zpočátku lidé chápali a byli vděčni za všechno,
co jsem pro ně udělal. Teď se zdá, že už nikdo nezná skutečný důvod oslav. Rodiny a přátelé jsou
spolu, baví se, ale význam oslav jim uniká. 

Vzpomínám si, že i vloni byla uspořádána takováto slavnost na moji počest. Slavnostní tabule
byla plná delikates, ovoce a různých dobrot. Výzdoba byla vskutku fantastická a všechno to
doplňovaly nádherně zabalené dárečky. Chceš však něco vědět? Byl jsem oslavenec, ale nebyl jsem
pozván. 

Když přišel den D, přišel jsem, ale nechali mne venku, před zavřenými dveřmi. A já jsem tak
moc chtěl být s nimi. Po pravdě, nepřekvapilo mne to, jelikož v posledních letech všichni přede mnou
zavírají dveře. Nepozván, ale přece jsem se rozhodl potichoučku vejít. Postavil jsem se neviditelně do
rohu a pozoroval jsem. Všichni jedli, pili, někteří se i opili, vyprávěli oplzlé vtipy a náramně se
bavili. 

Rozdali si dárečky – a jako by tato oslava byla jen kvůli tomu. 
Začali se objímat, a tak jsem otevřel svou náruč a čekal jsem, koho bych mohl obejmout já. A

víš co? Nikdo si na mne nevzpomněl. Když už byli všechny dárečky rozdané a rozbalené, nesměle
jsem se podíval, jestli tam nebude aspoň jeden pro mne. 

Vždyť jak by ses cítil ty, kdyby na tvých narozeninách byli obdarováni všichni kromě tebe –
oslavence? Tehdy jsem pochopil, že jsem nechtěný, nepozvaný – a proto jsem odešel. 

Každý rok se svátek mých narozenin zhoršuje. Lidé myslí jen na jídlo, pití a zábavu, ale na mě
zapomínají. Byl bych rád, kdybys mi tyto Vánoce dovolil vstoupit do svého života. 

Potěšilo by mne, kdybys uznal skutečnost, že před více než dvěma tisíci lety jsem přišel
dobrovolně na tento svět obětovat svůj život na kříži, abych tě zachránil. Dnes jediné, co chci, je,
abys tomu věřil celým svým srdcem. 

Rád se s tebou o něco podělím. I když mne mnozí nepozvali na svoji párty, budu mít velkou
vlastní grandiózní oslavu, jakou si nikdo nedovede představit. Stále ještě probíhají přípravy. Dnes
jsem poslal mnoho pozvánek a toto je jedna z nich pro tebe. Chci vědět, jestli přijdeš, abych ti mohl
rezervovat místo a napsat tvoje jméno zlatým písmem do velké knihy pozvaných. Jen ti zapsaní
budou pozváni na párty. Ti, kteří neodpoví na pozvánku, zůstanou venku. Víš, jak můžeš odpovědět
na toto pozvání? Je to jednoduché, pošli za mne tuto pozvánku všem, na kterých ti záleží… 

Budu na vás všechny čekat tento rok na oslavě… Miluji tě!    Ježíš 

Redakce Farního věstníku děkuje všem spolupracovníkům za spolupráci na tvorbě Farního věstní-
ku, sponzorům děkujeme za jejich podporu  a svým čtenářům a všem farníkům přejeme požehnané
Vánoce a mnoho Božích milostí do nového roku 2014.
_____________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v sobotu 17. 1. 2014
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč -  www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz
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V měsíci prosinci přijali svátost křtu:                   
Josef Bouchner
Bohumír Skoumal


