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Radostná vánoční novina a Berlínský atentát
Asi mi namítnete, že na nedávném Berlínském atentátu není nic radostného. Přesto si dovolím
tvrdit opak a pokusím se také ukázat proč.
Ke komu se vlastně hrdě hlásí takzvaný islámský stát. K chudákovi, který se po odpykání trestu
za zapálení uprchlického tábora v Itálii vydá do Německa, aby tam zastřelil řidiče kamionu a
ukradeným vozem pak najel do zástupu lidí. Za několik dní je při běžné silniční kontrole zastaven a
následně po přestřelce zastřelen na útěku jako zbabělý pes. Jestliže "islámský stát" spoléhá na takovéto
"bojovníky", kterým je naprosto cizí tak základní hodnota každého muslima, jakou je osobní čest a
hrdost, pak už to s ním jde opravdu hodně z kopce.
A co dál? Kolik ještě bude zbytečně zmařeno lidských životů? To záleží především na nás. Pokud
v sobě nenecháme vzklíčit semeno nenávisti, které se snažil zasít bezcitný útočník, nebude ani jediná z
dvanácti berlínských obětí zbytečná. Neschopnost kohokoli podobnými útoky rozpoutat zlobu a
nenávist je totiž tou nejúčinnější formou obrany. Jistě jsou velmi potřebné projevy našeho soucitu a
praktická pomoc těm, jejichž rodiny tato událost bolestně zasáhla. Svůj nesporný význam mají i
promyšlená bezpečnostní opatření. Neméně důležité však je nenechat útočníka dosáhnout cíle, který
sledoval.
Bohužel i v naší zemi se najdou takoví, kteří se snaží jako hyeny politicky přiživit na této tragické
události rozdmýcháváním zloby a nenávisti a tak se vlastně vědomě či nevědomě právě v této době,
kdy si připomínáme narození našeho Spasitele, najdeme sílu překonat zlobu a nenávist a nepošpiníme
tak památku dvanácti nevinných obětí atentátu.
o. Josef
Bohoslužby v měsíci lednu 2017
Ne 1. 1. 2017
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Pěvecký sbor Santini ve spolupráci s městem Telč Vás srdečně
zve na
Vánoční koncert 1. 1. 2017 v 15.00 v kostele Jména Ježíš
Zazní klasické i méně známé koledy a písně z naší i světové
literatury.
Účinkuje smíšený pěvecký sbor Santini, sbormistr a
dirigent: Anežka Tichá
Možnost zakoupení nového CD - Santini v Akci, které
bylo natočeno letos v létě i starších CD – Santini v říši divů a
vánočního CD – Gaudete.
Sbor Santini hledá nové zpěváky. Případní zájemci se
hlaste u Anežky Tiché mob.:723765825, Jany Křížkové mob.:776278508 nebo kteréhokoli člena
sboru.
7.1.2017 Koncert na konec vánoční doby Jaroměřice nad Rokytnou v kostele sv. Markéty
Proč na půlnoční?
Proč se uprostřed jedné z nejdelších nocí v roce, uprostřed zimy a mrazu vypravujeme do kostela
na půlnoční bohoslužbu?
Možná se jdeme schovat právě před mrazem. A skutečně v kostele bývá tepleji. Tak trochu se
zahříváme navzájem svým dechem. Říká se, že tenkrát v Betlémě zahřívali Jezulátko osel a vůl. A
protože si tak sám trochu připadám, jsme tady správně.
Možná hledáme závětří. A skutečně sem nefouká. Toto místo je chráněné. Tady jsme v bezpečí i
v této zimní noci.
Možná sem přicházíme za zábavou. A skutečně se tu zpívá a mluví. Ale to hlavní slovo, slovo
s velkým S, je ještě něco jiného.
Možná přicházíme ze zvyku, protože o Vánocích se na půlnoční chodí. A skutečně je to dobrý
zvyk, a dobré zvyky by se měly dodržovat.
Možná si přicházíme zazpívat koledy. A skutečně jich v kostele pěkná řádka zazní. Možná se
stydíme, že nejsme dobří zpěváci. Ale to nic; tenkrát v Betlémě zpívali andělé, a na ně stejně nemá
nikdo z nás. Nemáme se tedy za co stydět.
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Možná hledáme pokoj a klid uprostřed toho předvánočního a vánočního shonu. Ano, teď je tu sice
o trochu rušněji než obvykle, ale pokoj mezi námi by nám nikdo neměl vzít. Ostatně – tenkrát
v Betlémě taky andělé přáli lidem na zemi pokoj.
Možná hledáme Boha. Ano, Vánoce jsou svátky pro ty, kdo hledají Boha a chtějí se s ním setkat
tváří v tvář. Protože právě o Vánocích oslavujeme to, že Bůh se s člověkem tváří v tvář setkává.Bůh –
je to docela krátké slovo, a přece je jen málo slov, která by byla tak zatížena nejrůznějšími asociacemi,
souvislostmi, ale i předsudky a nezvyklými představami.
Možná je to pro mnohé z nás příliš těžké slovo. Možná se nám špatně vyslovuje. Možná je pro nás
spojeno s lidmi, kteří za ně schovávali svoje vlastní špatnosti. Možná v nás budí smíšené pocity, nebo
dokonce odstup, odpor, hněv.
Někdy je těžké věřit v Boha. „Kde jsi, Bože?“ ptáme se, když vidíme utrpení druhých lidí. Kde
jsi, Bože, když nevím kudy kam? Kde jsi, Bože, když umírají nevyléčitelně nemocní? Kde jsi, Bože,
když na svět přicházejí postižené děti? Kde jsi, Bože, když lidé na světě nemají co jíst? Kde jsi, Bože,
když se lidé nenávidí, týrají a zabíjejí?
Možná nám někdy připadá, že žijeme v nespravedlivém
světě. Možná nám někdy připadá, že bychom měli jeho
spravedlnost vzít do vlastních rukou. Možná nám někdy
připadá, že bychom to měli dát Bohu pořádně najevo; a jestli
nám to on, Stvořitel světa, nějak pořádně nevysvětlí, měli
bychom mu to pořádně vytmavit. Možná máme někdy chuť
vyzvat Boha na souboj.
A Bůh říká: Dobře. Beru. Přijímám výzvu. Zvednu
hozenou rukavici. Udělej se mnou, co uznáš za vhodné;
nebudu se bránit. A říká to právě dnes, právě v tuto noc, právě
o Vánocích.
Dnešního dne Bůh nepřichází s hromy a blesky. Dnešního
dne se Bůh nezjevuje ve svém vznešeném majestátě. Dnešního
dne jej máme před očima jako maličké dítě. Jako bezbranné
miminko. Jako novorozeně.
Proč jsme sem dnes přišli? Možná hledáme jesličky.
Víme, tušíme, pamatujeme si, že k Vánocům jesličky patří. A
v těchto jesličkách leží malý Ježíšek. Ten, který přišel na svět
před více než dvěma tisíci lety kdesi na Blízkém východě, na
periferii tehdejšího civilizovaného světa, v mizerných
poměrech a nezáviděníhodné situaci.
Tento Ježíšek, tento malý Ježíš, toto maličké, je Bůh.
Dítě, lidské novorozeně, je nejbezbrannější ze všech mláďat,
která přicházejí na svět. A právě tak vstoupil do tohoto světa
Bůh.
Je to obrovský paradox. Ten, kterého nazýváme všemohoucím, se stal bezmocným dítětem. Ten,
který bývá nazýván Slovem s velkým S, tu před námi leží jako nemluvňátko. Ten, který stvořil svět, se
vydává světu na milost a nemilost.
Máme příležitost Bohu vrátit všechno, co mu vyčítáme. Nebude se bránit, má příliš slabé ruce a
pomoci se nedovolá. Ale ruku na srdce – dokázali bychom ublížit tomu maličkému?
Proč jsme sem dnes přišli? Možná jako tenkrát v Betlémě obyčejní pastýři z okolních kopců, nebo
naopak mudrci ze vzdálených krajů: setkat se s tímto dítětem. Přišli jsme se sklonit před tímto dítětem,
ať už si připadáme spíše jako betlémští pastýři nebo jako mudrci od východu. Ale sklonit se musíme –
jsme příliš velicí, abychom to maličké dobře viděli ze své výšky. A je to spravedlivé, protože dnešní
noci se Bůh sklání k nám.
Proč se Bůh stal člověkem? Protože o člověka stojí. Protože si přeje, aby mu člověk věnoval své
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přátelství. Aby ho měl člověk rád.
Proč jsme sem vlastně přišli? Možná proto, že nechceme být sami, zvláště o Vánocích. Ano; není
dobré, aby byl člověk sám. Bůh to ví. Bůh nechtěl, aby byl člověk sám, a právě proto se sám stal
člověkem – v tomto betlémském dítěti.
Možná nám představa Boha nahání strach. Ale tohoto dítěte, malého Jezulátka, se těžko budeme
bát. Mohli bychom je však dokázat mít rádi. A právě proto se Bůh člověkem stal. Jinak by to nedělal –
nemusel by, je všemohoucí. Nemusel – a přece chtěl.
Na konci půlnoční bohoslužby zpíváme známou píseň »Narodil se Kristus Pán«. Věřím, že patří
k tomu nejlepšímu, co máme s Vánoci spojeného, a řekl bych, že ji mnozí známe. Zaměřme se – až ji
uslyšíme nebo až se k ní sami přidáme – na poslední slova každé sloky: nám – NÁM narodil se. To pro
nás, nám a kvůli nám se Bůh stal člověkem.
Až odsud budete odcházet, vezměte v duchu to betlémské miminko s sebou, vezměte je do náručí
a přitiskněte je k sobě. A až vám bude úzko, až vám bude připadat, že jste na všechno sami, vzpomeňte
si na ně. Vzpomeňte si na to, že je pořád s vámi. Protože v tom spočívají Vánoce. To jsou Vánoce.
Právě v tuto chvíli, právě tady a teď jsou Vánoce.
o. Zdeněk D.

Zprávy z jednoty Orla
Pinec v orlovně
Letošní první “Pinec v orlovně” byl
nakonec plně obsazen. Celkem 14 žen, mužů
i dětí strávilo nedělní odpoledne při hře
stolního tenisu. Vítězem turnaje se stala Dana
Hemzová z Nevcehle, která se svou vytrvalou obrannou hrou stala v podstatě nedobytnou tvrzí. Pokud
jste se nemohli účastnit, nezoufejte. Další turnaj bude opět v neděli 15. ledna od 14 hodin. Zveme
všechny, kteří by si chtěli zahrát stolní tenis, ať už hrají pro vítězství nebo ne. Občerstvení zajištěno,
kapacita turnaje omezena. Přihlaste se zavčas na kowy@centrum.cz nebo 602661023. Fotky z prvního
turnaje a stav registrace na další turnaj najdete na www.oreltelc.cz/pinec.
Farní karneval v orlovně
V sobotu 28. ledna se orlovna v Telči zaplní maskami a kostýmy. Tradiční tvůrci farního
karnevalu ve spolupráci s Orlem Telč zvou všechny děti na farní Dětský karneval, který se zde
uskuteční od 14 hodin. Čeká na vás spousta her, soutěží, tancování pro děti a samozřejmě i oblíbená
tombola. Nebude chybět ani posezení pro rodiče. Vstupné dobrovolné. Na místě možnost koupi
občerstvení.
Orel jednota Telč přeje svým členům i všem farníkům klidné prožití Vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.
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My tři králové

Biskup Cikrle zahájí Tříkrálovou sbírku 2017 v brněnské diecézi
Při bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla dne 2. ledna 2017 v 15.00 hodin požehná
brněnský biskup Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům.
Na jižní Moravě organizuje charitativní sbírku Diecézní charita (DCH) Brno.
Tříkrálová sbírka je dlouhodobý celostátní charitativní projekt Charity Česká republika. Koná se
vždy první dva týdny v lednu (1. - 15. ledna), kdy dobrovolní koledníci v kostýmech Tří králů
navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, aby prosili o dar pro potřebné a šířili radostnou
novinu o narození Krista.
Poslání sbírky "Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla" se
naplňuje těmito způsoby:
- sběr finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi a realizace této pomoci prostřednictvím
charitních projektů a služeb,
- výchova veřejnosti k charitativnímu cítění, k vědomí, že mezi námi žijí lidé, kteří se ocitli v
obtížné existenční situaci a poslání Charity je jim pomáhat,
- šíření radostné zvěsti o narození pána Ježíše Krista do všech domácností v ČR.
Tříkrálová sbírka má před sebou sedmnáctý ročník (2001 - 2017), Nultý ročník proběhl v roce
2000 jen v olomoucké arcidiecézi.
Pravidla sbírky
Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři
koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do
Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi.
Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů a na počátku koledníkům zpravidla
žehnají biskupové a kněží.
Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní
Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na
průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.
Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či
obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je
umístěna také nálepka se znakem Charity.
Pokud vám koledníci, kteří požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na
požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde
patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jednat o podvod.
Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu kdokoli.
Nemůžeme ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní
jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. nedisponují průkazem vystaveným dle výše
uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).
Jasně danými pravidly se sbírka řídí také při rozdělování výtěžku. Více informací naleznete v
sekci Využití sbírky na www.charita.cz.
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My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka
Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

V Telči a okolí bude probíhat Tříkrálová sbírka 2017 od pátku 6. 1. do neděle 8. 1. Případné
bližší informace lze získat u p. Kadlece tel. 732 157 552

Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo.
Děkujeme.
Živý růženec 2017
Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se
kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě
jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství
rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila
za den celý velký růženec, čítající 20 desátků, po jednom ke
každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý
svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého
růžence.
Tajemství a jim odpovídající papírové kartičky s obrázkem
se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců
tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových
tajemstvích.
Kartičky jsou umístěné v sakristii, buď ve farním kostele
sv. Jakuba, či v kostele Jména Ježíš, podle frekvence mší sv.
Rozpis jednotlivých skupin je k dispozici na farním webu.
Historie živého růžence
Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak
zachránit duše nevěřících lidí v okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou svého faráře a rozhodla se
radikálně změnit způsob svého života. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého
života v úctě k Nejsvětější svátosti a nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Později
založila společenství 10 lidí, které podporovalo modlitbou i finančně šíření evangelia.
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130. výročí narození biskupa ThDr. Karla
Skoupého
V pátek 30. prosince 2016 uplyne 130 let od
narození 12. sídelního brněnského biskupa Mons.
ThDr. Karla Skoupého.
Mons. ThDr. Karel Skoupý se narodil
30.12.1886 v Lipůvce (okr. Blansko), kněžské
svěcení přijal 16.7.1911 v brněnské katedrále sv.
Petra a Pavla a jeho prvním působištěm se staly
Dyjákovice. Odtud byl povolán zpět do Brna, aby
se stal prefektem chlapeckého semináře. Od roku
1923 byl pak celých dvacet pět let jeho rektorem až do svého jmenování biskupem (1946). Roky
1953-1968 prožil v internaci.
V období Pražského jara se brněnští kněží a
věřící dožadovali jeho návratu do Brna, což se po
delším jednání podařilo. 22.6.1968 za velké účasti
věřících proběhlo jeho druhé uvedení na biskupský stolec. Po srpnu 1968 však krátké období relativní
svobody skončilo a následovala normalizace a nový útlak církve. Biskup Karel Skoupý zemřel 22.
února 1972 a po jeho smrti zůstal brněnský biskupský stolec osmnáct let neobsazen. Diecézi v té době
vedl kapitulní vikář Ludvík Horký, prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
Diecézní brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzývá v těchto dnech věřící své diecéze, aby v
modlitbě vzpomněli na jeho předchůdce, který vedl diecézi v těžkých dobách komunistické nadvlády.
Kněze biskup Cikrle prosí, aby v modlitbách a při mších podle možností vzpomněli na biskupa Karla
(kterého si mnozí pamatují nejen jako svého biskupa, ale ještě jako rektora alumnátu), a na oběti
totalitního režimu.

Příběh jedné duše - svatá Terezie z Lisieux
Autobiografické spisy svaté Terezie z Lisieux (1873 - 1897), které vydáváme v novém překladu
pod názvem Příběh jedné duše, patří k nejvzácnějším pokladům křesťanské duchovní literatury.
Prostinká literární forma v sobě skrývá prorocký rozměr, který autorce vysloužil vzácný titul učitelka
církve. Terezie připomíná všem křesťanům, že Bůh evangelií je Bůh milosrdný, proto je víra v něho
světlem i uprostřed temnot a dětská důvěra v Boha lékem na existenciální úzkost. Učí nás krásné a
odvážné cestě duchovního dětství, která je vlastně jen znovuobjevením původního poselství evangelia.
Z matriky
V měsíci prosinci přijali svátost křtu:
Martin Luca Nikodým
V měsíci prosinci nás předešli na věčnost:
Milan Krejčí

,,Narodil se Kristus Pán, veselme se..."
Nám.
Nám se narodil.
,, Radujme se ! "
Požehnané Vánoce i celý příští rok 2017
přeje

Z farní knihovny

Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

Vánoční příběh - Anselm Grün
Anselm Grün živým a neotřelým způsobem vypráví příběh všech
příběhů: Ježíšovy Vánoce. Drží se přitom podání evangelistů Marka a
Lukáše. Před očima se nám zpřítomňuje andělovo zvěstování mladé dívce
Marii, Ježíšovo narození v nepohodlí Betléma, návštěva tří mudrců i útěk do
Egypta. Vše doprovázejí krásné ilustrace Giuliana Ferriho.
Papež František - krátký text na každý den v roce
Už jsme si zvykli na to, že papež František se po zvolení odmítl přestěhovat do papežského
apartmánu v Apoštolském paláci, ale ubytoval se v malém bytě Domu sv. Marty. V tamní kapli slouží
každé ráno mši svatou, při níž pronáší krátkou promluvu. Promluvy od Svaté Marty začalo záhy
sledovat mnoho lidí z celého světa, u nás především díky webovým stránkám české sekce rádia
Vatikán. Vycházejí z Božího slova a přinášejí nezředěnou zvěst evangelia, ale je v nich přítomen i
autentický František: jeho typické důrazy, zemité příměry i jezuitská spiritualita. Karmelitánské
nakladatelství předkládá výběr nejsilnějších myšlenek z těchto ranních bohoslužeb, s nadějí, že
poslouží mnohým, kdo chtějí denně čerpat z pramenů Boží moudrosti a zamýšlet se nad životem ve
světle evangelia.
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Redakce Farního věstníku děkuje všem spolupracovníkům za spolupráci na tvorbě Farního
věstníku, sponzorům děkujeme za jejich podporu a svým čtenářům a všem farníkům přejeme
požehnané Vánoce a pevnou víru, naději a lásku do nového roku 2017
.

Uzávěrka příštího čísla je v neděli 22. 1. 2017
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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