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Zamyšlení na začátku Adventu
Do listopadových plískanic a někdy do prvních sněhů,
do krátkých dní a dlouhých temnot přichází Pán. Doba je
těhotná očekáváním. Tak jako čekala dlouhá staletí, tak jako
čekaly generace a generace lidí vlekoucích břemeno dědictví Adamova, tak jako čekal vyvolený národ, čekáme.
Doléhá na nás každodenní trápení, doléhá na nás šeď a
bezvýhlednost bezčasí, doléhá na nás bolest. Trápíme se
nemocí těla i duše, slabostí vlastní a raněnými vztahy.
Trápíme se pro svět, v němž působí struktury hříchu.
Trápíme se na hranicích vlastní bezmoci. Každý nese své
břímě s větší či menší mírou důvěry. Kdesi za obzorem
začalo svítat. Čekáme.
Advent je dobou radosti a naděje. Co bylo zaseto ve
skrytosti, už klíčí. Panna už přijala andělova slova a vydala
se na cestu. Do času se prolamuje věčnost, do světa stvořeného vstupuje jeho Stvořitel. Přichází Pán.
Je tichý a diskrétní, přichází skromně a bez pompéznosti. Ale přichází s jistotou a nedá se
zdržet. Jako tenkrát v Betlémě, tak i dnes přichází do chudoby, na periferie světa a periferie zájmů.
Slovo se stává tělem v nepatrnosti. To nejdůležitější však je, že se Slovo skutečně stalo tělem.
Možná ho nejsme hodni – ale on přichází právě proto, že ho opravdu hodni nejsme. Slovo se
vtěluje nikoli do světa, jaký by měl být, ale do světa, jaký skutečně je. Slovo bylo vyřčeno –
nechejme se jím oslovit. Přichází Pán.
Do našich temnot a slepých uliček přichází Pán nových začátků, Pán nových řešení, Pán nové
naděje, Pán nového života. Přichází Pán, aby povýšil služebníka. Přichází Láska, aby učila milovat.
Přichází Život, aby přemohl umírání.
Přichází Bůh, který se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem.
o. Zdeněk Drštka
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PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
K ADVENTU
Milé sestry, milí bratři, milé děti,
stojíme na začátku adventu, zvláštního období, ve kterém jsou
každému z nás nabízeny možnosti a – sportovně řečeno – šance pro
osobní život i život společenství církve.
Jak uvádí všeobecná ustanovení o liturgickém roce: “Doba
adventní má dvojí charakter: je to doba přípravy na oslavu Narození
Páně, kdy si s úctou připomínáme první příchod Syna Božího k
lidem; a zároveň je to doba, v níž, vedeni touto vzpomínkou, směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova příchodu na konci
věků. Z těchto dvou důvodů je doba adventní dobou oddaného a
radostného očekávání.”
Očekávat, těšit se, toužit a připravovat se – to nejsou postoje vlastní dnešnímu člověku. Ve všech
oblastech života se naopak snažíme dosáhnout všeho pokud možno ihned, bez vnější i vnitřní
přípravy na přijetí, bez vystupování k cíli. Vystupování, často namáhavého a plného odříkání. Vystupování, při kterém se stále víc a víc přibližuje a stává toužebnější cíl. Dnešní člověk touží bez většího
úsilí a námahy zakusit pocity toho, kdo již dosáhl cíle.
Je to zřejmá a častá slepá ulička začínajících sportovců, umělců, budoucích manželů i mnoha
dalších. Člověk, který nedovedl očekávat, toužit a vynakládat úsilí, ale cíl jako by okoušel na cestě,
nenajde v cíli to pravé, z čeho by se mohl trvale radovat a co by jej naplnilo vnitřním štěstím.
V protikladu k nabízeným možnostem a šancím adventu mnoho věcí kolem nás, a to už dávno
před zahájením adventní doby, předjímá zdání vánoční atmosféry z důvodu obchodního zisku:
ozdobené vánoční stromy v obchodních centrech, předvánoční koncerty s vánoční tematikou, všude
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přítomné reklamy. I když není možné se obchodům vyhnout, protože dárky a dobré jídlo k Vánocům
samozřejmě také patří, je pro nás duchovně prožívaný advent příležitostí, jak odolat naznačenému
tlaku. A když půjdete do obchodů koupit dárek svým blízkým, určitě se také zastavte v kostele a
pomodlete se za ně. Možná právě letos, kdy jsme prožívali mimořádný Svatý rok milosrdenství a
procházeli branami milosrdenství, můžeme pokračovat v cestě objevování milosrdného Boha ve
svých rodinách. Například v času ušetřeném sezením před televizí nebo počítačem využitým k
společné duchovní četbě, modlitbě u rozžaté svíce, povídáním o duchovních věcech s dětmi nebo
vnoučaty, ke stavění betléma s příběhy jednotlivých osob, od proroků až po postavy Panny Marie a
svatého Josefa, v postupném přinášení stébel slámy do jesliček a podobně. Braňme adventní dobu v
sobě i v našem okolí a buďme si vědomi, co k ní patří.
Nepředjímejme slavení Vánoc dříve, než mají být. Ať se v každém z nás skrze ztišení v
modlitbě a vnitřní kázeň probudí touha po setkání s tím, na kterého čekáme a který je pro nás největším darem. K tomu také samozřejmě patří včasné prožití svátosti smíření, ve které odevzdáme Bohu
vše, co nás odděluje od něj, od druhých i od sebe samých.
Nyní se vám zdá, že cílem tohoto listu je, jak užitečně projít adventem. To ovšem není to nejdůležitější. Cílem je umožnit, aby advent procházel námi, každým z nás, abychom o Vánocích nejen
zazpívali “Nám, nám narodil se!”, ale skutečně se z Kristova příchodu z plna srdce radovali.
Sestry a bratři i milé děti,
přeji vám požehnaný advent, ve kterém objevíme štědrost Boha a velikost jeho lásky k nám
v Ježíši Kristu, který se narodil pro každého z nás. Ať si jej zamilujeme, aby se stal středem našeho
života. V tomto duchu jsem s vámi spojen v modlitbě.
Přeji vám také požehnaný rok 2017, v němž si budeme společně připomínat 240. výročí založení
brněnské diecéze,
a ze srdce vám všem žehnám.
Váš biskup Vojtěch

Zpráva z jednoty Orla

Florbalisté sbírali zkušenosti v Třešti
Státní svátek 17. listopadu oslavili florbalisté telčského Orla v Třešti na tradičním Svatomartinském turnaji. Letos byl kvalitně obsazen, sešlo se zde 9 týmů z celé Vysočiny. Orel přijel v nové
sestavě, aby nasbírali cenné zkušenosti na velkém turnaji. Nejen že náš věkový průměr byl nižší, než
ostatních týmů, ale jako jediní jsme měli v týmu i dvě dívky.
Po vítězství 4:1 s Brtnicí, prohře 0:2 s Florbal Telč a vítězství 2:1 nad Horní Cerekví se nám
podařilo ze skupiny postoupit do semifinále. Zde jsme ale narazili na letošního vítěze, tým z Kněžic,
a podlehli s ním 0:2. Ani bronzovou medaili jsme nedokázali uhájit, když jsme ve vyrovnaném
zápase podlehli 0:1 hráčům z organizace Florbal Telč.
V Třešti nás reprezentovali v bráně Ondřej Kučera a v poli Jan Muchiň, Adam Jirásek, Michal
Kovář, Martin Kovář, Jiří Tomandl, Libor Nosek, Prokop Kadlec, Pavla Přibylová, Eliška Truhlářová
a Štěpán Kuhn. Nejlepšími střelci svorně se třemi vstřelenými góly byli Jan Muchiň a Adam Jirásek.
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Pinec v orlovně
Nevíte co s nedělním odpolednem? Orel Telč zve na neformální turnaj amatérských hráčů
"Pinec v orlovně". Přijďte si zahrát stolní tenis v příjemné atmosféře ve smyslu "není důležité zvítězit, ale zúčastnit se". Prezence začíná v neděli 11. 12. od 14:30 hodin v orlovně, samotný turnaj o
půl hodinu později. Občerstvení bude zajištěno. Omezená kapacita turnaje, přihlaste se zavčas u
Kovářů nebo na kowy@centrum.cz. Podrobnosti na www.oreltelc.cz/pinec.
Katolická církev zodpovědně investuje a připravuje se tak na budoucnost
V loňském roce bylo investováno 1,2 miliardy korun s cílem budoucího výnosu. Další
prostředky dává církev na společensky prospěšné aktivity. Stát omezuje financování církví, jeho
příspěvek se každoročně snižuje a v roce 2030 skončí úplně. Proto se církve v České republice
zodpovědně připravují na období, kdy budou hospodařit samostatně. Investují prostředky tak, aby v
budoucnu měly nejen potřebné zdroje pro zajištění své činnosti, ale zároveň mohly v souladu se svým
posláním rozšířit své aktivity zejména na poli péče o potřebné, ve vzdělávání a zdravotnictví.
“Být dobrým hospodářem je pro nás nesmírně důležité, abychom mohli smysluplně, ve prospěch
věřících i celé společnosti, vyvíjet svou činnost,” říká Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a místopředseda České biskupské konference (ČBK).
Celkové investice diecézí římskokatolické církve (farností, biskupství a kapitul) do hospodaření
s cílem budoucího výnosu dosáhly v roce 2015 celkem 1,2 miliardy korun. Do společensky prospěšných aktivit - do školství, zdravotnictví, sociálních projektů a do péče o kulturní dědictví země pak
diecéze vložily přes jednu miliardu korun. Vyplývá to z informací o hospodaření katolické církve za
rok 2015, které dnes - historicky poprvé – představuje veřejnosti. Čísla zveřejnila Česká biskupská
konference.
Investujeme, abychom v budoucnu mohli být soběstační a prospěšní
Církevní investice směřují do čtyř základních oblastí: první je zemědělství a lesnictví, další
investice jdou do budov, třetí skupinu tvoří čistě finanční investice a poslední jsou investice jednotlivých diecézí do vlastních podnikatelských projektů, které mají většinou inovativní regionální charakter (například vlastní minipivovary). Pokud jde o lesnictví a zemědělství, zde církev investuje
prostředky především do sanace lesů, které nepřevzala v dobrém stavu, a do rozšiřování lesů a
polností, které přiléhají k diecézním a farním pozemkům. Své zdroje investují jednotlivé diecéze a
kladou přitom důraz na dlouhodobou perspektivu vlastních hospodářských a podnikatelských záměrů.
“Při této naší činnosti hledíme na to, abychom co nejvíce podpořili rozvoj regionů a nabídli i
nová pracovní místa,” říká olomoucký arcibiskup a místopředseda ČBK Jan Graubner a dodává:
“Zemědělství a lesnictví jsou tradiční katolické oblasti podnikání a církev v nich své působení bude v
následujících letech nadále posilovat.” S nákupy lesů a pozemků jsou často spojené investice do
nemovitostí. Finančním investicím dominuje speciálně zřízený Katolický fond, který spravuje ČSOB.
Fond má dva podfondy, do kterých církev zatím investovala celkem téměř 940 milionů Kč a jejich
výnosnost zatím dosahuje nadprůměrných hodnot. Finanční investice katolické církve podléhají
přísnému etickému řádu.
Výdaje ve společenském zájmu jsou pro nás důležité
Velké objemy peněz směřují na společensky prospěšné aktivity, kde diecéze římskokatolické
církve v roce 2015 úhrnem vynaložily 1,08 mld. korun. Jedná se o prostředky vložené do školství,
zdravotnictví, sociální oblasti a do péče o kulturní dědictví naší země. Největší část prostředků zhruba tři čtvrtě miliardy korun - šla na péči o kulturní dědictví.
“Římskokatolická církev se stará o 6.683 historických staveb, především kostelů a kaplí. Ty
jsme po minulém režimu převzali často ve velmi špatném stavu a postupně se je snažíme opravovat a
zachovat tak pro budoucí generace,” uvedl generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. Dalších více než
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100 milionů korun vynaložila církev v roce 2015 na podporu škol a školských zařízení a zhruba
stejnou částku investovala i do projektů z oblasti zdravotnictví a sociální sféry. Kromě toho jsou
diecéze také zřizovateli neziskových organizací - Charit, které v r. 2015 úhrnem provozovaly přes
1200 služeb, evidovaly více než 105.000 klientů a zaměstnávaly téměř 7500 osob.
Církev dává práci více než třem tisícovkám lidí
Nemalou částku církev vynakládá na služby dle svého poslání a na mzdy, kam loni v úhrnu za
všechny diecéze směřovalo 1,3 miliardy korun. Z toho téměř jednu miliardu korun tvořily mzdové
výdaje. Všechna biskupství dohromady zaměstnávají ve svých diecézích přes 3100 lidí. Průměrná
mzda kněží je těsně nad hranicí 18.000 Kč hrubého za měsíc. “U civilních zaměstnanců, učitelů,
pracovníků v lesích či zemědělství, se snažíme přiblížit se odpovídajícím mzdám. Lidem se snažíme
dát co nejlepší perspektivu a být solidním zaměstnavatelem,” uvádí generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.
Výnos z investic nahradí prostředky od státu
Zdroje římskokatolické církve jsou přitom v porovnání s jejími aktivitami poměrně omezené.
Od státu v roce 2015 dostala příspěvek ve výši 892 milionů korun. Tento příspěvek se ale od roku
2016 každoročně snižuje o 5 procent a stát jej bude vyplácet pouze do konce roku 2030. Druhým
zdrojem příjmů je finanční náhrada v rámci částečného majetkového vyrovnání státu s církvemi.
Všechny diecéze římskokatolické církve loni takto získaly úhrnem 1.282 milionů korun. Poslední
z hlavních zdrojů příjmů jsou výnosy z majetku a investic. Ty díky investiční činnosti postupně
rostou a loni dosáhly téměř jedné miliardy korun. Do budoucna se stanou hlavním finančním zdrojem
pro udržení chodu církve. “Musíme investovat vskutku promyšleně a zodpovědně, protože objem
prostředků, které na tyto účely máme, je omezený. Při investicích navíc hledíme i na to, aby přinášely
užitek společnosti.” říká Karel Matyska, ekonomický poradce České biskupské konference.
převzato www.cirkev.cz

Milí přátelé,
Iniciativa Máma, táta a děti kterou podporujeme, se blíží do finále. Prosíme o zaslání vyplněných
podepsaných archů do konce listopadu. Elektronický
sběr podpisů pak bude ukončen 10.12.2016.
V ČR se zdá, že pravděpodobně nedosáhneme
požadovaného minima podpisů, ale dobrá zpráva je, že
v sedmi členských zemích EU se to již povedlo, což je
jedna z podmínek úspěšnosti této Iniciativy.
Děkujeme tedy za každý váš hlas, určitě nebyl
zbytečný.
V České republice, zvláště když po výměně ministrů v naší vládě na svém postu bohužel zůstala
ministryně Marksová Tominová, která svou novou koncepcí rodinné politiky rozvrací tradiční
chápání rodiny, je důležité probudit veřejnou debatu o rodině, tak aby bylo jasné, co rodina opravdu
je a že právě ona si zaslouží své privilegované postavení, neboť jen ze zdravých rodin pak mohou
vzejít zdravé děti.

Děkujeme velice za všechnu Vaši podporu – materiální, praktickou i duchovní – bez ní bychom
nemohli fungovat dál.
Pokud je to možné, podpořte ještě naši iniciativu svým podpisem na
http://www.mumdadandkids.eu/cs,
Koordinace pro Českou republiku:
Výbor na obranu rodičovských práv
Palackého náměstí 7/86
621 00 Brno
e-mail: kancelar@vorp.cz
S pozdravem Jana Jochová, předsedkyně VORP

Betlémské světlo 2016
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí
Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 10.
prosince 2016 v kostele syrské pravoslavné církve Mor
Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do
České republiky.
Již v neděli 11. prosince 2016 v 9.00 hodin při mši
v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z
Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či
na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů. Další
organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a
obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho
uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských
klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou
přijít sami nebo - zejména starší - mohou požádat o jeho přinesení domů. V sobotu 17. prosince 2016
bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po České republice.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutig und kreativ
den Frieden gestalten). Je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: "Blaze těm, kdo působí
pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť jejich je království nebeské." (Mt 5, 9-10)
Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese www.betlemskesvetlo.cz

VORP se nyní snaží sjednotit jednotlivé prorodinné organizace a aktivity tak, aby proti těmto
návrhům vznikla účinná opozice.
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Koncert "Srdíčko pro Afriku "
Srdíčko má v současné době přibližně 20 členů ve
věku od 5 do 13 let. Letos jej vedeme tři – Pavla
Bočková, Ludmila Krejčová a Martina Janková.
Výtěžek z koncertu bude věnován do sirotčince sv.
Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbile. O tomto sirotčinci
jsme se dozvěděly přes sestry misionářky, které mají
zřízenou restauraci L´Eau Vive v Brně. Výtěžek z ní je
určen k charitativní službě misijní rodiny Donum Dei u
nás i ve světě. Seznámily jsme se se sestrou Colette,
která nám řekla o možnosti finančně pomoci sirotčinci
v africké republice Burkina Faso, jejž jejich komunita
zřizuje. Sirotčinec ubytovává přes 40 dětí ve věku do
15 let a stará se o další stovku dětí. Dary sponzorů
využívají na uhrazení školného, jídla či oblečení. S vedoucí sirotčince, sestrou Genevieve, se mnozí
mohli setkat v květnu při krátké besedě v Telči během její návštěvy v ČR.
Již potřetí bychom vás chtěly pozvat na vánoční benefiční koncert “Srdíčko pro Afriku”,
který se v letošním roce uskuteční 26. prosince v 16 hod. v kostele Jména Ježíš v Telči.
Všichni jste srdečně zváni!
S pozdravem Martina Janková

Vánoční koncert Telč 24. 12. 2016 ve 14.00 v Domově pro
seniory – zazní vánoční písně a koledy. Účinkuje: smíšený pěvecký
sbor Santini.
Vánoční koncert 1. 1. 2017 v 15.00 v kostele Jména Ježíš mimo
vánočních písní a koled zazní Pastorální mše A dur Jana Evangelisty
Kypty. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Santini a hosté, sbormistr:
Anežka Tichá, dirigent: Karel Tomek.

Z farní knihovny
A učil je v podobenstvích –Jozef Imbach
Literární útvar podobenství měl dlouholetou tradici už v hebrejském starozákonním písemnictví. Znalci zákona jej užívali pro názorné objasnění své
nauky. Jinak tomu však bylo u Ježíše. Podobenství jsou u něho bezprostřední
součástí jeho poselství. Oslovuje jimi konkrétního člověka a učí jej vidět život
v Boží přítomnosti. Ježíš nikdy nepředkládal učedníkům abstraktní teologii.
Obraznost příběhu a hloubka poetického vidění jeho podobenství tak promlouvají k posluchačům i po staletích mocněji, než by to dokázaly pouhé abstraktní poučky.
Děcka, valíme do nebe - Robert Mayer
Ve víře, že Bůh proměňuje vše smutné a těžké v radost a dobro, vychází kniha DĚCKA,
VALÍME DO NEBE!. P. Mgr. Robert Maria Mayer OFMConv. nečekaně zemřel v únoru 2016.
Nadšeně šířil zprávu o Boží dobrotě, lásce a milosrdenství k člověku. Do srdcí lidí se zapsal jako
radostný a pokorný kněz s velkým darem duchovního otcovství. Deník z paraguayských misií,
vzpomínky, přednášky, životopis, svědectví známých.
Umět se rozhodnout – Stefan Kiechle
Rozhodovat se musíme neustále, v malých i velkých věcech; jak se ale rozhodovat správně? A
čemu vlastně říkáme správné rozhodnutí? Existují nějaké metody nebo techniky rozhodování? Jak
hledat kritéria pro moudré rozhodování? Souvisí nějak dobré rozhodování a duchovní život člověka?
Kdy je rozhodnutí zralé? atd. Na podobné otázky odpovídá známý jezuita, v současnosti německý
provinciál Stefan Kiechle. Nejenže zná důkladně nauku svatého Ignáce o rozlišování, ale sám léta
doprovází druhé a slouží ve vedoucích pozicích, takže rozhodování je jeho denním chlebem. Jeho
knížečka je skutečnou perlou duchovní moudrosti, aplikované pro každodenní život.
Kdo by měl zájem ještě o kalendáře na příští rok nebo jiné knihy z Kostelního Vydří, přihlaste
se prosím 1. adventní neděli ve farní knihovně po ranní nebo deváté mši svaté.
Letošní Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, je snadno dostupný také všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android.
Aplikaci “Průvodce adventem” lze do smartphonu či tabletu zdarma stáhnout pomocí služby
“Obchod Play”.
Z matriky

Možnost zakoupení nového CD - Santini v Akci, které bylo natočeno letos v létě i starších CD
– Santini v říši divů a vánočního CD – Gaudete.

V měsíci listopadu přijali svátost křtu:
Dominika Ludmila Ferdová

Sbor Santini hledá nové zpěváky. Případní zájemci se hlaste u Anežky Tiché mob.:
723765825, Jany Křížkové mob.: 776278508 nebo kteréhokoli člena sboru.

V měsíci listopadu nás předešli na věčnost:
Bohuslav Rod

S přáním všeho dobrého Jana Křížková
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______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 18. 12. 2016
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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