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Boží svatost a lidská slabost
Vstupujeme do adventní doby a už první čtení první adventní neděle z knihy proroka Izaiáše nám představuje hluboký kontrast mezi jednáním Boha a člověka. Svatost Boží,
jeho moc a dokonalost, naproti tomu člověk slabý, křehký,
který často bloudí a tone v hříchu. Jak se vypořádat s tak
velkým rozdílem, jak překlenout propast vyhloubenou lidským hříchem.
Bůh nabízí řešení. Z lásky k člověku se sám stává
člověkem. Přichází aby nás pozval k novému životu, svatému životu. Jak žít tímto novým svatým životem.
Následovat příklad, který nám Bůh v Ježíši Kristu dal.
Učit se sklánět k slabým, mnohdy zraněným a často tak jiným a vzdáleným. Když se dnes rozhlédneme kolem sebe, uvidíme jak naléhavě je potřeba v naší
společnosti svědectví křesťanů. Tam kde se sobectví spojuje s nenávistí k těm kdo jsou jiní, je
naléhavě potřeba křesťanské lásky. Lásky která znovu buduje mosty přes propasti vyhloubené hříchem.
Požehnané prožití doby adventní přeje všem svým farníkům
o. Josef Maincl
Bohoslužby v měsíci prosinci 2017
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Pár myšlenek k nedělnímu čtení podle Mt 25,31–46
Můj Bůh
má oči a nos, uši a ústa;
má těžké, upracované ruce tesaře,
a navíc probodnuté hřeby.

Můj Bůh
má tmavou kůži
na nafouklém bříšku,
hladoví a čeká,
kdy mu dám najíst.

Můj Bůh
má nohy plné prachu
z galilejských, samařských a judských cest,
a navíc probodnuté hřeby.

Můj Bůh
má pohled
nechtěného dítěte,
leží v erární postýlce,
žízní a čeká,
kdy mu dám napít.

Můj Bůh
má lidské tělo a duši,
čelo rozedrané trním
a probodený bok.

Můj Bůh
má ohnutou šíji
a shrbená záda,
jak se už týdny krčí
za ostnatými dráty
kdesi na Balkáně,
šaty prosolené
Středozemním mořem
a čeká,
kdy se ho na jeho cestách ujmu.

Můj Bůh
má lidskou tvář,
která byla nelidsky zohavena.
Můj Bůh
vypadá jako ten,
před nímž si lidé zakrývají tvář,
potupený, od nás nevážený.
Můj Bůh
znovu krvácí
ve všech pronásledovaných,
ponižovaných, mučených a zabíjených,
v těch, kdo snášejí urážky
pro jeho jméno.

Můj Bůh
se červená studem,
protože mu kuplíři
a obchodníci s lidmi
nechali jen lascivní spodní prádlo,
než ho vyhnali na ulici,
a čeká,
kdy ho obléknu.
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Můj Bůh
má klouby
zkroucené do nepřirozených poloh,
erární prádlo na zmučeném těle
a na stolku sedativa
a čeká,
kdy ho navštívím.

Můj Bůh
ve svém oslaveném těle
zvěstuje slávu zmrtvýchvstání.
Můj Bůh
se z lásky k člověku
stal člověkem.

Můj Bůh
má kůži pokrytou tetováním
a předloktí poničená injekčními jehlami,
pruhovaný mundůr
s číslem na hrudi i zádech
a doufá,
že k němu přijdu.

Zdeněk Drštka, kaplan

Zpráva o pronásledování křesťanů 2015-2017
Pronásledování křesťanů dosáhlo v nejpostiženějších zemích v letech 2015-2017 svého historického vrcholu. Kristovi následovníci jsou nejvíce perzekuovanou skupinou na světě. Přesto se o nich
málo hovoří. Západní vlády by proto měly využít svého vlivu a zastat se utlačovaných menšin, zejména křesťanů. Vyplývá to z poslední zprávy Pronásledovaní a zapomenutí, kterou vydala papežská nadace Církev v nouzi.
„Křesťané jsou vepři. Nezasloužíš si žít.“ Tato slova slyšel syrský křesťan Elia Gargoul z úst
extremisty z fronty an-Nusrá. Spolu s dalšími 214 věřícími byl spoután a unesen, násilníci před jeho
očima ničili klášter sv. Eliáše a zabíjeli lidi. Ze zajetí se dostal díky vysokému výkupnému, které za platila jeho rodina.
Gargoulův příběh je jedním ze stovek, které shromáždila papežská nadace Církev v nouzi.
Dokument sleduje třináct zemí s vysokou mírou pronásledování. Usiluje o hlubší vhled do problematiky, uvádí proto příčiny současného stavu i možné vyhlídky.
Pronásledování je nejhorší v dějinách
Perzekuce Kristových následovníků je podle Církve v nouzi nejhorší v dějinách. Křesťané jsou
nejen nejvíce pronásledovanou skupinou; stále více věřících navíc zažívá ty nejhorší formy útlaku.
Dokument cituje americké Pew Center, podle kterého v letech 2014-2015 vzrostl počet zemí, v nichž
křesťané zakouší nepřátelství, ze 108 na 128. Perzekucí prochází podle různých organizací 200-600
milionů křesťanů.
Hlavním utiskovatelem může být stát (Severní Korea), skupiny ve společnosti (ISIS, Nigérie)
nebo kombinace obojího (Pákistán).
Bezprostřední hrozba vymazání křesťanství
Za nejvýznamnější faktor označuje Církev v nouzi násilný exodus křesťanů. V Sýrii bylo v březnu
2016 půl milionů věřících v Krista oproti 1,2 milionů o pět let dříve. Z Aleppa uprchlo 75 procent
křesťanů. Procento je přitom výrazně vyšší oproti jiným uprchlíkům, kterých odešlo ze severosyrského
města 25 procent.
„Vymýcení křesťanů a jiných menšin bylo – a stále je – specifickým a přiznaným cílem extremis tických skupin, které působí v Iráku, Sýrii a jinde v oblasti, včetně Egypta,“ píše Církev v nouzi. Součástí strategie podrobení menšin je také sexuální násilí.
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Křesťané v Iráku a Sýrii se stali obětí genocidy. Podobné masové vyvražďování probíhá i v Nigérii, kde operuje teroristická organizace Boko Haram. Jenom v tamější diecézi Kafanchan bylo v posledních pěti letech zabito 988 lidí, zničeno 71 převážně křesťanských vesnic, zpustošeno bylo též
2 712 domů a 20 kostelů.
Vlády selhávají v ochraně křesťanů
Podle nového dokumentu vlády dosud selhávají v zastavení genocidy a potrestání viníků, jak je
uvedeno v úmluvě o genocidě. Církevní představitelé i věřící zaznamenali nečinnost autorit týkající se
ochrany křesťanů prchajících před Islámským státem (ISIS). Uprchlíci v Libanonu, Jordánsku i jinde
někdy nemají přístup do oficiálních táborů OSN či jiných organizací. V případě jednoho tábora OSN
jeho koordinátor po křesťanech požadoval, aby jako podmínku vstupu přijali muslimské zvyklosti.
Samotní křesťané mají také z uprchlických táborů strach.
Výsledkem je exodus věřících do zemí mimo Blízký východ a tak i ztížený návrat poté, co budou
teroristé poraženi. V jejich navrácení jim proto pomáhají církevní organizace. Vláda je neschopná po stavit se rostoucímu radikálnímu islamismu také v Pákistánu.
Některé západní země svými kroky posilují extremismus
Podle dokumentu Církve v nouzi i některé západní země svými kroky posilují extremismus. Jako
příklad je uveden prodej zbraní Saúdské Arábii, přestože existují zprávy – včetně WikiLeaks – o tom,
že tento vojenský materiál končí v rukou sunnitských extremistů, například ISIS. Saúdská Arábie tato
obvinění ostře popírá, avšak zdroj blízký Církvi v nouzi je potvrdil.
„Jelikož se islamistické skupiny jako ISIS výrazně spoléhají na externí zdroje zbraní a zpravodajství, je naléhavě nutné zintenzivnit kroky k zastavení všech skupin, které s nimi spolupracují,“ píše nadace Církev v nouzi.
Nacionalismus v Indii, komunismus v Číně a Severní Koreji
Po vzestupu nacionalistické strany Bharatiya Janata v dubnu 2014 narůstá také v Indii násilí namířené proti křesťanům. Napomáhá tomu filosofie, podle níž je Indie hinduistická země netolerující jiná
náboženství. Organizace Catholic Secular Forum zaznamenala 365 vážných útoků na křesťany v Indii
v roce 2016, včetně deseti zabití. 500 křesťanských duchovních bylo napadeno. Příkladem je i znási lnění a zabití 14leté dívky v červenci 2016, k němuž došlo poté, co její rodina odmítla zřeknout se
víry.
Nejkrutější osud zažívají křesťané v Severní Koreji. Systém Songbun zde rozděluje společnost do
51 vrstev (1 je nejvyšší, nižší stupně jsou „nepřátelské vůči režimu“), který ovlivňuje přístup k potravinám, vzdělání i lékařské péči. Protestanté zde mají stupeň 37, katolíci 39. Podle Mezinárodní
křesťanské solidarity jsou zaznamenány případy mučení křesťanů, jimiž bylo například přivazování na
kříž nad ohněm nebo drcení pod stroji.
V roce 2016 oznámila Čína, že přijme podobný systém vrstev společnosti. V dubnu 2016 označil
tamější prezident Si Ťin-pching křesťanství za jeden ze způsobů „zahraniční infiltrace“. Důraz přitom
kladl na „počínštění“ náboženství a očištění od zahraniční kontroly. V nejlidnatější zemi došlo
k novým zásahům proti církevním představitelům, například proti biskupům Kuo Si-ťinovi a Šao Čuminovi. Na některých místech byly zakázány vánoční stromky nebo přání. V provincii Če-ťiang bylo
zničeno 2 000 křížů a kostelů.
Křesťany je nutné zachránit teď nebo nikdy
„Křesťany je nutné zachránit teď, nebo nikdy,“ uzavírá Církev v nouzi zkrácenou verzi své
zprávy.
„V době, kdy roste zájem médií o práva lidí nezávisle na pohlaví, etniku nebo sexualitě –
abychom jmenovali pouze některé – je ironií, že v mnoha sekcích médií je tak malé pokrytí natolik
masivního pronásledování, jež zakouší mnoho křesťanů,“ dodává.
Vlády by pak měly využít svého vlivu i strategických a obchodních vztahů, aby se zastaly menšin,
především Kristových následovníků. „Křesťané již nesmí být déle obětováni na oltář prospěchu nebo
ekonomických výhod,“ píše Církev v nouzi ve své zprávě.
Převzato www.cirkev.cz
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Zpráva z jednoty Orla
Telč veze druhé místo z Orelského turnaje
Orel uspořádal v sobotu 4. listopadu v Kněžicích
Ústřední turnaj ve floorbalu. Vzhledem k přesunům na
poslední chvíli však přijelo 6 týmů jen z našeho kraje.
Formát turnaje byl stanoven na tabulku vzájemných zápasů, ze kterých přímo vyjde pořadí. A tým Orel Telč se hned na prvním turnaji v nové sestavě předve dl, když vybojoval pěknou stříbrnou příčku. Výsledky našich zápasů: Telč – Měřín holky (1:1), Telč –
Měřín kluci 8 let (0:3), Telč – Kněžice (3:2), Telč – Měřín kluci 6 let (4:3), Telč – Měřín kluci 9 let
(1:0). Branku hájil Libor Nosek, nejlepším střelcem se šesti góly se stal Martin Kovář. Dále nás reprezentovali Radek Trojan, Daniel Kratochvíl, Šimon Matoušek a Šimon Bačovský.
Pinec v orlovně
S blížící se zimou začíná nová sezóna stolního tenisu v orlovně. Rádi bychom pozvali všechny zá jemce o aktivně strávené nedělního odpoledne na první Pinec v orlovně. Jedná se o neformální turnaj
amatérských hráčů, kde není důležité zvítězit, ale prostě si zahrát. Začínáme v neděli 3. prosince od
14 hodin. Jako vždy bude připraven stůl na hraní pro děti. Občerstvení zajištěno, kapacita turnaje
omezena. Přihlaste se zavčas na kowy@centrum.cz nebo 602661023. Stav registrace najdete na
www.oreltelc.cz/pinec.
Orel jednota Telč přeje svým členům i všem farníkům klidné prožití Vánočních svátků a do nové ho roku hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim příznivcům a brigádníkům za pomoc, dárcům za finanční a hmotné dary,
Městskému úřadu za podporu a přejeme klidné prožití adventu, vánočních svátků a v novém roce
hodně zdraví a Božího požehnání. Těšíme se na setkání s vámi při dalších akcích, které pro vás připravujeme.
Jaroslav Kadlec, starosta Orla jednoty Telč

Vlajka Burkiny Faso vypovídá hodně o této zemi. Sestává ze dvou vodorovných pruhů v červené a zelené barvě
a ze zlaté hvězdy, která je umístěna ve středu vlajky na pomezí pruhů. Použité barvy jsou typickou ukázkou panafrických barev, oficiální výklad však říká, že červená symbolizuje socialistickou revoluci a zelená přírodní bohatství
země. Burkina Faso byla do roku 1960 francouzskou kolonií a nesla název Horní Volta. Vlajka byla přijata v roce
1984, kdy byla země po sérii vojenských převratů přejmenována na Burkinu Faso, v překladu "Země spravedlivých". Doposud nebyla politická situace stabilizovaná a
dodnes je tento stát jednou z nejchudších zemí na světě.
Hlavním problémem je zde neutěšená sociální situace, negramotnost a vysoká inflace. Burkina Faso se
nachází ve střední Africe, má rozlohu asi 274 tisíc km čtverečních , což je asi 3,5 větší jak Česká
republika, a na tomto území žije více jak 17 milionů obyvatel.

Santini o Vánocích 2017
Adventní koncert Adventus Domini
3.12.2017 v 17.00 v kostele jm. Ježíš,
mimo jiné zazní skladba M. A. Charpentiera Messe de Minuitv podání pěveckého sboru Santini z Telče, sólistů, smyčcového Ad Hoc Quartetu z Třebíče a hostů.
Účinkuje: pěvecký sbor Santini – Telč
Sbormistr: Anežka Tichá
Dirigent: Karel Tomek
Vstupné dobrovolné.
24.12.2017 kostel sv. Jakuba doprovod půlnoční mše sv.

Srdíčko pro Afriku 2017
Rády bychom vás pozvaly na již čtvrtý vánoční koncert „Srdíčko pro Afriku“, který se uskuteční v sobotu 30. 12. 2017 v 16 hodin v kostele Jména Ježíš v Telči.
Děti z dětského pěveckého sboru Srdíčko si pro vás připravily pásmo českých koled a farní mládež nacvičila vánoční scénku.
Stejně jako předchozí roky bude výtěžek z koncertu věnován do sirotčince sv. Terezie od Dítěte
Ježíše v Loumbile (Burkina Faso). Vedoucí organizace, sestra Geneviève, nás pravidelně informuje o
tamější situaci. Díky vám jsme již mohly dětem přispět částkou přes 40 tisíc Kč. Peníze byly využity
na uhrazení školného, oblečení a potravin a na rekonstrukci zvířecí farmy. Sirotčinec ubytovává přes
40 dětí a mnohým dalším umožňuje vzdělávání. Na svůj provoz si přivydělává chovem hospodářských
zvířat, pěstováním spiruliny či vlastní pekárnou. Organizace je však závislá na darech sponzorů.
Předem děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás!
Za DPS Srdíčko Martina Janková, Pavla Bočková a Ludmila Krejčová
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1.1.2018 Vánoční koncert v kostele jm. Ježíš v 15.00,
Výběr z duchovních děl vánoční hudby, naší i světové sborové literatury
Účinkují: Pěvecký sbor Santini Telč, sbormistr: Anežka Tichá
Vstupné dobrovolné
Po koncertu jsou všichni zváni na setkání malé občerstvení ve farním průjezdu.
NA VŠECH KONCERTECH BUDOU V PRODEJI NAŠE CD – Santini v říši divů, Gaudete a
nové Santini v akci
Vážení naši přátelé a posluchači naší různorodé hudby. Kdybychom vás neměli, tak by naše práce
neměla smysl. Děkujeme, za vaši přízeň. Moc si toho vážíme. Přejeme radostný advent, požehnané
vánoce a vše nejlepší a Boží požehnání v Novém roce. Těšíme se na setkání s vámi na našich koncertech. Po vánočním koncertě se nezapomeňte zastavit na punč a malé občerstvení ve farním průjezdu.
Těšíme se na vás. Váš chrámový sbor Santini
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Adventní koncert Velká Lhota 2017
Festivia Chorus & Richard Šeda (cink)
V sobotu 9. prosince se od 18:00 hodin uskuteční v horním kostele Evangelického tolerančního
areálu ve Velké Lhotě tradiční adventní koncert komorního pěveckého sboru Festivia Chorus.
Jako host vystoupí Richard Šeda, vynikající hráč na barokní hudební nástroj „cink“, společně se svými přáteli a rodinnými příslušníky.
Zazní převážně vánoční hudba z období baroka, účinkující si ale také zahrají a zazpívají několik
koled společně s návštěvníky koncertu. Na nově naladěné, památkově chráněné varhany z dílny Františka Svítila ml. z Nového Města na Moravě, zahraje sbormistryně Festivie a lhotecká varhanice MgA.
Jitka Čudlá.
Pořadatelem koncertu je Kulturní spolek Velká Lhota, předprodej vstupenek od pondělí 20. 11.
do pátku 8. 12. 2017 v prodejně „Dárkového zboží u Šeniglů“, nám. Zachariáše z Hradce 11
v Telči a také v tom samém čase v prodejně svářecí techniky SVAT Šabatka, na Havlíčkově náměstí 93 v Dačicích. Cena vstupenky činí 100,- pro dospělé, 50,- pro děti do 15-ti let. Zbylé vstupenky budou k dostání na místě od 17:30 hodin. Doporučujeme si vzít teplé oblečení, v kostele se netopí.

(Před)adventní
duchovní obnova farnosti
v sobotu 2. 12. 2017 dopoledne v kostele a na faře
v Urbanově
duchovní obnovu povede karmelitán P. Gorazd Cetkovský z Kostelního Vydří
Program:
7:15 tichá adorace v kostele
8:00 mše svatá v kostele
9:00 první promluva na faře
10:00 druhá promluva na faře
11:15 společná modlitba v kostele
Během adorace a mezi promluvami
možnost duchovního rozhovoru,
svátosti smíření, ztišení v kostele
či občerstvení v kuchyni fary

Z farní knihovny
Já, Bůh a Fidel- Alberto Reyes Pías
Temperamentní Alberto vydává svědectví o své poněkud klikaté cestě
ke kněžství. Vyrůstal na Kubě, v krásné věřící rodině, ale v nepříliš krásném
režimu Fidela Castra. Přesto se dostal na medicínu, měl známost a otevírala
se před ním slibná budoucnost…
V ráji bude veselo – P.G.Gianazza
Knížka vtipů, anekdot, aforismů, důvtipných hádanek, rčení, přísloví a historek zejména z náboženského prostředí.
Vyprávění je svěží, místy až humorné, a přitom nepostrádá hloubku – mezi řádky osobního příběhu mnohokrát zasvítí vyzrálá duchovní moudrost.
Vymalovánky o narození Ježíše Krista
V klidu se usaďte, popusťte uzdu své fantazii a vybarvěte si půvabné vánoční vymalovánky. Při pomenete si tím biblický příběh o narození Ježíše Krista a krásně si odpočinete v Boží přítomnosti.
Vhodný dárek pro všechny Boží děti od 5 do 105 let.
Tuto a příští neděli si ještě můžete ve farní knihovně po ranní a deváté mši svaté objednat stolní
kalendáře na příští rok, kalendáře na čtení, případně další knihy z knihkupectví z Kostelního Vydří.
Případně můžete objednávku provést na telefonním čísle 736 739 026. Objednané kalendáře a knihy
bych přivezla v týdnu od 11. prosince a byly by připraveny k odběru ve farní knihovně v neděli 17.
prosince.
MT
Z matriky
V měsíci listopadu byli pokřtěni:
Oliver Tomáše Brus
V měsíci listopadu nás předešli na věčnost:
Marie Kamarádová
Růžena Štěpánková
Zdeněk Hauzar
Anděla Nováková
Karel Chalupa

______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 17 12. 2017
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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