
Milé sestry, milí bratři, farníci

Česká biskupská konference vyhlásila na první postní
neděli roku 2010 společným pastýřským listem přípravu na rok
2013, kdy si budeme připomínat výročí 1150 let od příchodu
svatých Cyrila a Metoděje na naše území. Celou dobu přípravy
nás má provázet pozornost k Písmu, abychom objevovali
poklady v něm ukryté. To je cílem i biblického pastoračního
programu Vezmi a čti. Mimo tento program bude každý rok
nebo jeho část věnována základním, tzv. iniciačním svátostem.
Jedná se o křest, biřmování a eucharistii. Prožívání letošní
postní doby je zaměřené na svátost křtu a přípravu obnovy
křestního vyznání o velikonoční vigilii.

Jsme tak všichni zváni, vy farníci i já, který u vás ve farnosti začínám, na společnou cestu víry
na které v jednotlivých obdobích života je třeba dojít odpovídající zralosti. Jinými slovy osvojit si
umění křesťanského života, tedy umění všech umění – umění být člověkem. Věřím, že se na společné
cestě víry, naděje a lásky se budeme vzájemně doprovázet modlitbou i konkrétní pomocí v životě
naší farnosti.

Život farnosti vyžaduje činné zapojení jejich členů. Nejde přece o duchovní či náboženský
servis, který by zajišťoval kněz se svými spolupracovníky, ale jde o duchovní rodinu, o společný
život. Větší společenství potřebuje farní strukturu jako nástroj efektivní spolupráce. K tomu slouží
ekonomická rada farnosti a pastorační rada farnosti. Ve stanovách k ERF a PRF (Převzato ze stanov
Arcidiecéze olomoucké z r. 1997) můžeme číst:

Ekonomická rada farnosti je pomocným a poradním orgánem faráře, který pomáhá ve správě
majetku farnosti. Úkolem rady je pomáhat, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a
spolehlivě. Rada se stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Pastorační rada farnosti spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společen-
stvím věřících. Nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem
evangelia.

K úkolům rady zvláště náleží:
- probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci

členů,
- získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího

prohlubování,
- přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního

společenství na liturgii,
- podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou,

- vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a
charitativní pomoc v jejich potřebách,

- sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k
jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je,

- koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět,
- zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů a případně i ostatních občanů na veřejnosti,
- probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních

hodnot ve světě,
- hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti,
- podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich

samostatnosti; v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby,
- hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství,
- pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti,
- společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství,
- v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit,
- spolupracovat při prováděni lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a organi-

zování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní kroniku
apod.

Rady ve farnosti se řídí stanovami, které vydal diecézní biskup. Předsedou rady je vždy farář.
Někteří členové jsou voleni, někteří jmenováni, někteří jsou členy rady ze svého úřadu. Rada má
pouze poradní hlas. Farář sice potřebuje k některým rozhodnutím souhlas rady, například při prodeji
nemovitého majetku, ale protože on je statutárním zástupcem, který nese odpovědnost i před
zákonem, nemůže být přísně vázán rozhodnutími rady. Farnost nemá kolektivní vedení.

Stojí před námi tedy v postní době dvojí úkol. Připravit se dobře na obnovu našeho křestního
zasvěcení a pak volby do farní rady. V naší farnosti budeme mít možnost zvolit některé členy farní
rady. V návrhu na přiložený lísteček budeme moci napsat 3 - 9 jmen spolu farníků, o nichž předpo-
kládáme, že by nás vhodně a zodpovědně zastupovali při rozhodování o dění v naší farnosti.
Vyplněné lístky odevzdáme do přiložených krabic, které budou připraveny v  oznámeném termínu.

K tomu nám všem vyprošuji pomoc a světlo Ducha svatého.
Váš Otec Josef 

Bohoslužby v dubnu  2011

So 2. 4. 2011 18:00 Jm. Ježíš
Ne 3. 4. 2011    7:30 Jm. Ježíš

  9:00 Jm. Ježíš
10:30 Matka Boží

So 9. 4. 2011 18:00 Jm. Ježíš
Ne 10. 4. 2011    7:30 Jm. Ježíš

  9:00 Jm. Ježíš
10:30 Matka Boží

So 16. 4. 2011 17:00 Jm. Ježíš
Ne 17. 4. 2011    7:30 Jm. Ježíš
Květná neděle   9:00 sv. Jakub

10:30 Matka Boží
Čt 21. 4. 2011 17:00 Mrákotín
Zelený čtvrtek 18:00 Radkov

18:30 Telč - sv. Jakub

Farní věstník  
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Pá 22. 4. 2011 17:00 Mrákotín
Velký pátek 17:00 Radkov

18:30 Telč - sv. Jakub
So 23. 4. 2011 18:30 Radkov
Bílá sobota 21:00 Mrákotín

21:00 Telč - sv. Jakub 
Ne 24. 4. 2011    7:30 sv. Jakub  a Mrákotín
Boží hod velikonoční   9:00 sv. Jakub  a Radkov

10:30 Matka Boží
Po 25. 4. 2011    7:30 sv. Jakub  
Velikonoční pondělí   9:00 sv. Jakub 

10:30 Matka Boží

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011
Křest je velký Boží dar

příprava k oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a
Metoděje na Moravu

Milé sestry, milí bratří, milé děti,
je tomu rok, co jste vyslechli společný pastýřský list

biskupů naší země, kterým byla vyhlášena tříletá příprava na
jubilejní rok 2013, kdy si budeme připomínat jedenáctisté
padesáté výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na území, kde
žijeme.

Celou dobu přípravy nás má provázet pozornost k Písmu, abychom objevovali poklady 
v něm ukryté. To je cílem i biblického pastoračního programu Vezmi a čti, který už přináší dobré
ovoce. Mimo tento program bude každý rok nebo jeho část věnována základním, tzv. iniciačním
svátostem. Jedná se o křest, biřmování a eucharistii. Prožívání letošní postní doby je zaměřené na
svátost křtu a přípravu obnovy křestního vyznání o velikonoční vigilii.

Slovo “křest” je dnes zneužíváno jako výraz pro slavnostní prezentaci knih, hudebních nosičů,
zvířat a všech možných předmětů. Spíše by se na to hodil původní řecký význam slova “baptízó”,
které znamená “ponořit, omýt”. Latina a z ní většina evropských jazyků přejala tento řecký výraz pro
ponoření, jako ponoření do Krista. Čeština spolu s některými dalšími slovanskými jazyky užívá slovo
křest právě v tomto jednoznačném významu: ponoření do Krista, vkristění, připojení ke Kristu.

Jak říká svatý Pavel, křtem jsme srostlí s Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. V něm umírá starý
člověk, otrok hříchu, pro nový život s Bohem a v Bohu. Jde o překročení pouze biologického života k
životu, ve kterém se spolu s Kristem podílíme na tom, co dělal on. Právě to je naše vlastní povolání,
které jsme přijali křtem. Víme o tom? Nějak z povzdálí asi ano, ale je to programem našeho života? S
odvoláním na dnešní liturgické čtení o Mojžíšovi bychom dnes mohli klidně použít jeho slova:
Uložte si to do svého srdce a do své duše, přivažte si to jako znamení na svou ruku, jako značku mezi
oči. Jste na rozcestí. Kudy chcete jít? Požehnání se vztahuje jen k jedné cestě. Tuto cestu pro nás
dnes vyjadřuje Kristův kříž – nástroj jeho vydání se druhým i symbol vítězství, ke kterému se
hlásíme.

V evangelním úryvku říká Ježíš i nám: Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane!, vejde… To není
vyhrožování, to je povzbuzení, abychom nepromarnili to, čím jsme byli obdarováni. Abychom rozli-
šili rozvážnost od pošetilosti. Aby dům našeho života vítězně obstál v jakékoli myslitelné nepřízni
zla.

Milí přátelé, všechny tyto úryvky jako by ukazovaly k bodu našeho ponoření do Krista, 
k našemu křtu. Křtem jsme ke Kristu připojeni v jeho životním zápase završeném smrtí, jak to máme
před očima celou postní dobu, a rovněž tak i v jeho vítězství nad smrtí, které si připomínáme zvláště
o Velikonocích. Křtem jsme skrze Krista připojeni k Otci i Duchu Svatému – Nejsvětější Trojici.
Proto jsme křtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Z toho vyplývá, že pokřtěný člověk už nežije sám pro sebe, ale je zapojený do širší rodiny církve
a do odpovědnosti za svět. Křest není pouhým vstupem do nějaké lidské organizace. Nejsme pokřtěni
proto, abychom se dostali do nebe, ale proto, abychom byli spojeni s Kristem v jeho chvále a oslavě
Otce a v jeho úsilí o spásu světa. Abychom v sobě měli stejné smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus (Flp
2,5).

Být křesťanem je povolání. Nejvýznamnější povolání, jakého se nám dostalo (sv. Pavel). Občas
dostávám dopisy od dětí. Loni mě jeden z nich udělal obzvlášť radost. Byl podepsaný slovy:
křesťanka Monika. Aniž bych chtěl snižovat jakékoli akademické tituly, právě tento titul je
nejvznešenější.

Milí přátelé, co udělat pro to, abychom o velikonoční vigilii byli s plným vědomím schopni
obnovit své křestní vyznání? Možná začít tím, že najdeme svou křestní svíci a každý den ji zapálíme,
abychom se u ní pomodlili. Jistě nám přiblíží Krista. V modlitbě můžeme také objevit její duchovní
symboliku, aby se nám stala blízká. A věřím, že když si ji potom přinesete na velikonoční vigilii do
kostela, bude jiná. A tím nemám na mysli fakt, že bude kratší. – Kdo křestní svíci nenajde, ať si
pořídí jinou.

A co byste řekli nápadu dát si do bytu kropenku, aby nám tak jako v kostele připomínala náš
křest? A vždycky, když se budeme svěcenou vodou žehnat, říct třeba: Já, Petr, jsem byl pokřtěný ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

A vy, rodiče a prarodiče, víte, kde jsou uloženy křestní roušky vašich dětí nebo vnoučat? Co
kdybyste jim pomohli přiblížit jejich význam?

A ještě jeden námět: Proč se nevypravit na pouť do kostela svého křtu?
Další možnosti aktivního a hlubšího prožití postní doby a Velikonoc nechávám na Vás. Může

vám také poradit váš duchovní správce, řadu námětů je možno najít na internetu.
Přesto chci ještě zmínit jednu věc, kterou považuji za velmi důležitou. Je to pozvání pro vás

všechny. Přijďte prosím prožít Velikonoce do kostela. Tím myslím prožít obřady Zeleného čtvrtku,
Velkého pátku a velikonoční vigilie, které tvoří jeden celek, jednu bohoslužbu. To není příprava na
Velikonoce, ale všechno je to součástí jediného velkého svátku Velikonoc. Pozvěte k jejich oslavě
také své děti jakkoliv staré, pozvěte ty, jimž jste za kmotry, pozvěte své známé, své sousedy, kteří
jsou jen pokřtěni a znají pouze půlnoční bohoslužbu o Vánocích. A vy, děti, malé i velké, pozvěte své
kmotry k účasti na velikonočním třídení a celý půst se za ně modlete. A modlete se i za všechny,
které ke společnému prožití Velikonoc oslovíte.

Milé sestry a bratři, nakonec ještě jedna prosba: Během postní doby přijměte svátost smíření,
abyste mohli s čistým srdcem prožít jedinečnost svého křtu.

K tomu vám všem ze srdce žehnám.
Váš biskup Vojtěch

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem

V sobotu před Květnou nedělí 16. 4. 2011 se již po dvacáté první mohou setkat mladí lidé se
svým biskupem. Setkání začne v 8:30 v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla a vyvrcholí v
odpoledních hodinách mší svatou. Liturgický průvod vychází z Petrova 8.

Celé setkání se ponese v duchu letošního motta V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte
základy, pevně se držte víry (srv. Kol 2,7). Zveme vás, abyste toto setkání prožili s mladými z vašich
farností. 
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Podrobnosti k dopoledním skupinám budou aktualizovány na http://brno.signaly.cz. Zde také
naleznete jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna a zpět.

Zpráva z jednoty Orla Telč

Jednota Orla v Měříně pořádala v sobotu 12. března
druhý ročník florbalového turnaje pro juniorská smíšená

družstva. Pozvánku přijalo 8 mužstev včetně Telče, kterou zde reprezentovali David Hajdík v bráně a
v poli Jiří Kovář, Martin Nosek, Petr Choutka, David Zlatuška, David Bína a Luboš Pospíchal. 

Ve skupině jsme se měli nejdříve utkat s Kněžicemi. V těsném zápase nám jediným gólem
získal vítězství výborně hrající Petr Choutka. Další utkání s týmem Zhoře byl také tuhý boj, bohužel
jednogólový náskok tentokrát nestačil a po fatální chybě v obraně se soupeři podařilo srovnat na
konečné skóre 1:1. Poslední zápas proti domácímu Měřínu se již hrál jednoznačně pod taktovkou
telčského týmu, když soupeřův brankář musel vytahovat míček z branky sedmkrát, David Hajdík
uchránil čisté skóre.

Remíza v druhém zápase se ale nakonec ukázala být rozhodující, když po stejném počtu bodů,
vzájemném zápase a i rozdílu branek rozhodl větší počet vstřelených gólů, což posunulo Zhoř do
bojů o první místo a Telč se musela spokojit bojem o místo třetí. V něm jsme se postavili druhému
domácímu týmu Monsters a po vítězství 4:2 jsme si odnesli pěkné i když trochu hořké celkové třetí
místo.

Nejlepším střelcem z Telče byl Petr Choutka se sedmi vstřelenými góly.

Poslední turnaj do florbalové ligy mužů jsme se rozhodli uspořádat zde v Telči v hale u
Sokolovny. Přestože jako nejvhodnější termín se jevila sobota 19. března, nakonec, k nemalému
roztrpčení pořadatelů, pozvání přijal pouze tým Jaroměřic nad Rokytnou a dva týmy z Telče. “Včera
jsem se dozvěděl, že víc jak půlka mančaftu jede na fotbalový turnaj. Od příštího týdne už totiž
začínáme sezonu” zněla omluva Kněžic z úst Rostislava Neuwirtha a podobná informace dorazila i z
Třeště. Museli jsme se tedy spokojit pouze se třemi vzájemnými zápasy.

Hned první v řadě byl vlastně rozhodující a nejzajímavější, když se utkali dva aspiranti na vítěz-
ství v lize, Telč A s Jaroměřicemi. Přespolní nastoupili k zápasu dosti nervozně, což naši reprezen-
tanti dokázali zpočátku využít a první půli vedli těsně 2:1, v té druhé ale jako by se síly vyměnily,
Jaroměřice začali Telč přehrávat a po několika fatálních chybách v naší obraně dokázali skóre otočit
a zvítězit 5:3. Následovalo derby telčských týmů, které vyznělo jednoznačně pro A tým.  Na všech
frontách vyloženě slabý výkon B týmu trochu vylepšil Jiří Kovář jediným gólem byť podpořeným
tečí. Vítězství 6:1 si právoplatně odnesli Ačkaři.

To však nevzalo B týmu sebevědomí a jakoby si uvědomili, že nemají co ztratit po krátké
přestávce nastoupili proti Jaroměřicím a byli se jako lvi. Hrál se víceméně vyrovnaný zápas, přesto
střelecké štěstí více přálo přespolním, když David Hajdík musel lovit míček z naší branky třikrát,
kdežto jediným střelcem, který si připsal úspěch byl Vít Kamaryt.

Po přepočtu bodů do ligového hodnocení Telč A skončila na 2. místě a Telč B obsadila 5. místo.

Zdař Bůh

Cestou, necestou po telčském děkanství

KAPLIČKA – Dolní Bolíkov

Když čtu o Dolním Bolíkově před 300
lety jako o industriálním centru nemohu se
ubránit dojmu, jestli jsem na správné adrese,
když projíždím onu obydlenou zatáčku mezi
Pečí a Slavonicema. Podobný komentář měl už
před 100 lety i Jan Tyray ve své Vlastivědě:
“Smutný jest nyní pohled na místo, kde dříve
tak rušný byl život. Huť, závodní budova,
hospoda, vše pobořeno.” Na mlýn a hamry zde
nyní nepřímo navazuje stavba malé vodní
elektrárny panem Elstrem.

My zde ale nejsme ani kvůli elektrárně
nebo nedaleké “šmelcovně”, ale kvůli kapličce.
Ještě než k ní dojedeme, mineme uprostřed
obce nově opravenou sochu sv. Jana
Nepomuckého, která byla postavena hned
v letech svatořečení světce a obnovena roku
1859. A to už vidíme na horním kopci návsi
pozdně klasicistní kapli taktéž sv. Jana

Nepomuckého z 2. čtvrtiny devatenáctého století (někde psáno až z roku 1880).
Můj průvodce pan Skoumal mi ji otvírá. Je vidět, že kaple už dlouhá léta nebyla používaná, ale

nic, co by nespravila půldenní úklidová brigáda. “Když jsem zkusil zatáhnout za provaz do věžičky a
zvonek párkrát bimbnul,” říká pan Skoumal, “lidé se vyšli podívat z chalup, co se děje. Přece jim to
ještě něco říká.” Posledních několik desetiletí mluvil zvonek jen o úmrtí někoho z obce, tak jsme se
domluvili, že v neděli po Janu Nepomuckém bude oznamovat i něco radostnějšího - poutní mši
svatou.

Jste zváni na pouť do Dolního Bolíkova v neděli 22. května 2011 v 10.30!

Týden modliteb za mládež   10. - 17. 4. 2011

Bratři a sestry,
krásou křesťanské modlitby je, jak nás naučil modlit se sám

Kristus Pán, důvěrné a důvěryplné spočinutí v Boží blízkosti. 
V něm zakoušíme radost a pokoj z Božího milosrdenství a

velkorysosti. Neméne úžasné je, že se modlíme za naše bližní a za
různé potřeby.

Proto Vás, bratři a sestry, jako Vaši biskupové žádáme o inten-
zivní společné modlitby za naši mládež v postním týdnu od 10. do
17. dubna 2011. 

Naše doprovázení modlitbou se muže stát výrazem naší lásky i
starostlivosti o jejich lidský i křesťanský rozvoj.

Mons. Jiří Padour OFMCap. biskup českobudějovický
biskup delegát CBK pro mládež 
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Modlitba
Pane Ježíši Kriste,

jsi naší jistotou a pokojem.
Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě,

aby naše svědectví o Tobě
pronikalo k srdcím všech.
Prosíme Tě za přípravu

Světových dnu mládeže v Madridu
a za všechny mladé lidi, 

kteří se na tuto pout vydají.
Na přímluvu Panny Marie 

nám dej svého Svatého Ducha, 
který promění naše srdce.

Zdrávas Maria....

Z farní knihovny

Setkání u studny - bratr John z Taizé 

Tato knížka vychází z řady zamyšlení nad čtvrtou kapitolou Janova evangelia, která vypráví příběh o
setkání Ježíše a samařské ženy u studny. Jednotlivá zamyšlení zazněla jako úvodní slova k biblickým
skupinám během mezinárodních setkání, na něž se desítky tisíc mladých lidí každoročně sjíždějí do
francouzské vesničky Taizé, aby zde sdíleli život a modlitby místní ekumenické řeholní komunity. 

Edita Steinová jako žena modlitby - Joanne Mosleyová 

Edita Steinová (1891-1942) byla svatořečena r. 1998 a jako spolupatronka Evropy patří k nejvýznam-
nějším světeckým postavám nejen naší doby, ale i dějin církve. Kniha Joanne Mosleyové představuje
čtenářům Editu jako ženu, jež svou odvahu čerpala z každodenního setkávání s Bohem. Svým vnímá-
ním podstaty duchovního života daleko předběhla svou dobu, například v tom, že modlitbu nestaví do
protikladu k angažovanosti pro svět, ani nevnímá zasvěcený život jako “útěk ze světa” nebo “zřeknutí
se světa”, ale jako službu pro druhé a pro svět.
Kniha je zaměřena především na vnitřní život Edity Steinové, který byl podstatnou hybnou silou
všeho jejího konání ještě dávno před vstupem do kláštera. Ukazuje její hluboký život modlitby,
hledání pravdy a Boží vůle, které vyústilo až v naprosté sebedarování. Druhá část knihy přibližuje
čtenáři některé vzory svatosti, které světici inspirovaly po celý život. V první řadě jsou jimi Ježíš a
jeho matka Maria, ale také prorok Eliáš, starozákonní královna Ester, svatý Jan od Kříže, svatá
Terezie z Lisieux a další velikáni dějin církve. 

Životopis Terezie z Lisieux - Guy Gaucher 

Neznáte mě takovou, jaká jsem ve skutečnosti, napsala sestra Terezie od Dítěte Ježíše mladému
seminaristovi několik měsíců předtím, než zemřela. Kompletní dílo této karmelitky, včetně textů
dvou kanonizačních procesů, bylo uveřejněno až po osmdesáti letech. Na základě těchto dokumentů

napsal Guy Gaucher životopis určený zástupům těch, kdo chtějí poznat skutečný život Terezie do
všech podrobností. Odmítl něco si vymýšlet či komentovat, aby zůstal věrný té, který prohlásila:
Mohu se živit jenom pravdou. 
Tento Životopis je úvodem k Dějinám duše. Krok za krokem sleduje životní cestu "malé poslední"
Martinové, která přes všechny své handicapy se opovážila s troufalou odvahou věřit v milosrdnou
lásku Otce, "v nejzákladnější skutečnost evangelia", jak řekl Jan Pavel II. v Lisieux. 

Kuchyňské pohádky - Hana Pinknerová 

Známá autorka nabízí dětským čtenářům vlídné a vtipné pohádky s výchovnými prvky a důrazem na
harmonické soužití rodiny, vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty. Hrdiny Kuchyňských pohádek
jsou obyčejné věci, s nimiž se dítě běžně setkává doma v kuchyni. Některé příběhy obměňují tradiční
české pohádky. Text svými obrázky doplnila Klára Kubešová 

Závěrem FV článek z internetu jak se na nás věřící dívají vědci ve světě

Česko bude první země bez náboženské víry, říká americká studie
Nová studie čerpající ze statistik různých zemí světa odhalila devět zemí, ve kterých podle

všeho v dohledné době vymizí náboženská víra. Na prvním místě podle matematického modelu dvou
amerických vědců je Česká republika. Další kandidáti jsou Austrálie, Rakousko, Kanada, Finsko,
Irsko, Nizozemsko, Nový Zéland a Švýcarsko. 

Studie, o níž informoval sever BBC, byla prezentována na setkání amerických odborníků v
Dallasu. Její autoři vypracovali matematický model, který dává do vztahu počty věřících mezi
respondenty průzkumů a sociální motivy.

Na základě těchto modelů vyplynula dynamika "vymírání" náboženství v uvedených devíti
zemích, kde postupně roste počet lidí, kteří v průzkumech uvádějí, že nevěří v Boha. Studie stavěla
na metodě amerického vědce Daniela Abramse, který podobně zmapoval v roce 2003 mizení někte-
rých jazyků. V jádru jde o soutěž mezi mluvčími různých jazyků, kdy jazyky jsou brány jako nástroj.
Určitý jazyk - nástroj - pak poskytuje svému mluvčímu více výhod, či možností než jiný. Podobné
jako s jazyky je to i s náboženstvím.

"Skupina s více členy je atraktivnější pro zájemce o vstup," vysvětluje Richard Wiener z
Research Corporation for Science Advancement jeden z motivů, které jsou v pozadí.

"Například používání španělštiny je v Peru užitečnější než umírající kečuánštiny. Podobně
příslušnost k náboženství poskytuje věřícímu určitý sociální status," uvedl Weiner. Jinými slovy se dá
zjednodušeně říci, že náboženství se přestalo v těchto zemích lidem vyplácet.

Tým zpracovával údaje ze sčítání lidu, které sahaly v některých případech až do 19. století. "Ve
většině moderních, sekulárních demokracií se projevuje trend, kdy se rostoucí počet dotázaných
označuje bez příslušnosti k nějakému náboženství," uvedl Wiener s tím, že nejvýrazněji se to proje-
vuje v České republice, kde se mezi bezvěrce řadí 60 procent obyvatel, a například v Nizozemí je to
40 procent obyvatel. (zdroj   www.novinky .cz)

Prožijme letošní svátky velikonoc opravdově s Kristem a pro Krista, tak, aby víra se nám zase
začala ”vyplácet” a tím se stala studie “amerických odborníků” jenom studií a né skutečností.
________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 22. 4. 2011
Pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolický farní úřad v Telči
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@quick.cz
Farní věstník naleznete také na internetových stránkách  http://faratelc.hyperlink.cz
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