
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k ad-
ventu: Prožijme v rodině „synodu“ 

Milé sestry a drazí bratři,

dnes  vstupujeme  do  adventu,  začínáme
velkou  přípravu  na  nový  příchod Krista.  Nejde
jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho
historického příchodu. Jde i o naši přípravu na se-
tkání s Kristem na konci našeho života či na kon-
ci věků, ale taky o jeho vstup do našeho každo-
denního  života,  do  našich  vztahů,  do  naší
společnosti.

Letos  prožíváme  dvě  celocírkevní  události:
Rok  rodiny,  který  vyhlásil  papež  František,  a
synodální proces, který jsme na papežovu výzvu
zahájili v říjnu. Svatý otec reaguje na dva velké
problémy dnešního světa: přehnaný individualis-
mus a krizi rodiny. Obojí souvisí. Když jsme pří-

liš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině.
Co můžeme udělat pro nápravu? 

Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v rodině. Některé rodiny jsou
zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde zvláštní. Udělejme si v době adventní ve všech ro-
dinách každý týden společnou hodinku. Nic násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovo-
ru není potřeba hledat. Mluvte o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však
mnoho najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou modlitbou do svého
společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z Vašeho setkání svátek. Před ním se budete lépe ovládat a
ukážete laskavější tvář.

Nechejte mluvit každého naprosto svobodně a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při tom
svou odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé kolo, v němž nikdo nebu-
de opakovat to, co už řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr,
něco rozhodnout, zeptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný citát z
Písma svatého. Pokud nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte špatnou
náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení. Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání.
Možná pocítíte, že Bůh je Vám mnohem blíž, než dřív. 

Možná Vám dojde, že Bůh k Vám promlouvá i skrze ty, od kterých byste to nečekali. Možná za-
slechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale dejte pozor, abyste za Boží hlas nepovažovali hlas poku-
šení těla, světa či ďábla. Vodítkem Vám může být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním

a jestli odpovídá lásce, která hledá dobro druhého. Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední
týden, co Vás napadlo, na co jste přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad Vám to při-
padne jako nezvyklý úkol. 

Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých skutcích nebo sebe-
ovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým se připravíte na Vánoce. Uděláte
novou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve Vaší rodině.
Děkuji všem, kteří tímto způsobem přispějí k obnově naší společnosti skrze obnovu vlastní rodiny.

K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná
Arcibiskup Jan

Bohoslužby v měsíci prosinci 2021

So    4. 12. 2021               17:00 Jména Ježíš
Ne    5. 12. 2021    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    11. 12. 2021               17:00 Jména Ježíš
Ne    12. 12. 2021    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    18. 12. 2021               17:00 Jména Ježíš
Ne    19. 12. 2021    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

Pá    24. 12. 2021 Vigilie slavnosti         
Narození Páně               23:00        Jména Ježíš

So    25. 12. 2021 Slavnost Narození Páně        7:30 Jména Ježíš
9:00 Jména Ježíš

              10:30 Matka Boží
Ne    26. 12. 2021     7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

V případě že to dovolí aktuální epidemiologická situace uskuteční se  tři plánovaná setkání k
synodě o synodalitě o první až třetí neděli adventní, vždy po skončení adventního koncertu, tedy od
18 hodin na faře v Telči. Úkolem prvního setkání bude seznámení a výběr jednoho z deseti připra-
vených témat. Při druhém setkání bude jádrem sdílení podnětů k vybranému tématu a třetí setkání za-
vršíme vypracováním písemného souhrnu. 

Při návštěvě bohoslužeb je nutné dodržovat aktuální proti-epidemiologická opatření
(bez záruky)

Opatření pro bohoslužby se v nouzovém stavu nemění 
Vláda ČR dne 25. listopadu 2021, vyhlásila po celém území ČR opětovně nouzový stav kvůli stá-

le zhoršující se situaci pandemie covid-19. Vláda v demisi ho vyhlásila na 30 dní s platností od 26. lis-
topadu 2021 18:00 hod. do 25. prosince 2021 23:59 hod. 

Bohoslužby nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předcho-
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zích úprav. Platí tedy tyto podmínky podle bodu 15 Usnesení Vlády ČR ze dne 25. listopadu č. 1066:
15. pravo pokojně se shromaždovat podle zakona č. 84/1990 Sb., o pravu shromaždovacim, ve

zněni pozdějšich předpisů, tak, že
a)  kona-li se shromažděni mimo vnitřni prostory staveb, jeho účastnici se mohou shromaždovat

ve skupinach po nejvýše 20 účastnicich a dodržuji rozestupy mezi skupinami účastniků alespoň 2 met-
ry,
b)  kona-li se shromažděni ve vnitřnich prostorech staveb, jeho účastnici musi dodržovat, s výjimkou
osob ze společné domacnosti,  rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřniho prostoru si
dezinfikuji ruce,

Samozřejmě i nadále platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanorušek.
Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch pořádaných církví mimo

bohoslužby) platí ustanovení bodu 14 tohoto Ustanovení. Podmínky pro vstup osob do některych vnit-
řnich a venkovnich prostor nebo úcast osob na hromadnych akcich nebo jinych cinnostech je definová-
na v bodu 17. 

Jak proběhla Misijní neděle v Telči

V  sobotu  23.  10.  2021  ve  spoustě
domácností  opět  po  loňské  pauze  voněly
misijní  koláče,  které  farnice  pekly  a  poté
přinesly na faru. Tam byly z koláčků připra-
veny balíčky. 

Při  nedělní  mši  svaté  jsme  prosili  za
lidi celého světa, v obětním průvodu jsme si
díky  přinášeným  darům  uvědomili  souná-
ležitost  s obyvateli  všech  kontinentů.  Ra-
dostí  byl  i  hudební  doprovod  naší  farní
scholly.   

Přispívali  jsme na misie do sbírky při
mši svaté a přispěli jsme i „nákupem“ ko-
láčků  a  růženců.  Nákupem  koláčků  pod-
pořili  sbírku  i  turisté,  kteří  procházeli  ko-
lem. Setkání s nimi bylo velice milé a jejich
ochota  podpořit  tuto akci přes výhrady ke
katolické církvi byla dojemná. Setkali jsme
se tradičně v misijní farní kavárně. Výtěžek
z prodeje a farní kavárny činil 14 357,- Kč a
předčil tím zisk z roku 2019 téměř o 4 000,-
Kč. Kéž nás naplní vděčnost za to, že máme

možnost ze svého nadbytku pomáhat potřebným.
Všem, kdo se jakkoli zapojili do přípravy a realizace Misijní neděle patří za jejich ochotu a velko -

rysost veliké poděkování.
Ludmila Švarcová

Zprávy z jednoty Orla

Starší florbalisté z Orla dostali v letošní sezóně
první možnost utkat se s přespolními týmy na cizí

půdě. Na Den boje za svobodu a demokracii jsme přijali pozvání do nedalekých Kněžic na Memoriál
Vojtěcha Koreše. Krom Telče a domácích Orlů dorazily ještě 2 týmy z Okříšek.

Zkušenost našich soupeřů byla vidět na první pohled, stejně tak jako nejistota téměř kompletně
obnoveného telčského týmu. V prvních společných zápasech se naši střelci nedokázali prosadit ani
jednou, naopak soupeři vždy překonali desítku vstřelených branek. Nejhorší výsledek 0:13 s Kněžice-
mi určitě zabolel. V druhé sadě vzájemných zápasů se naši již trochu rozkoukali a začali hrát více se -
bejistě. Soupeři už také určitě zvolnili, takže jsme se mohli také šestkrát radovat ze vstřeleného gólu.

Letošním ročník Memoriálu Vojtěcha Koreše vyhráli domácí Kněžice následované týmy Okříšky
1 a Okříšky 2. Telč se tentokrát musela spokojit s místem posledním. Starší žáci zde alespoň nasbírali
cenné zkušenosti, které snad zúročí na nějakém dalším turnaji, pokud to pandemická situace dovolí.

Co je to advent? 
27. listopadu večer vstoupíme do adventní dobry a do nového liturgického roku. Jaký je význam

tohoto období? Jaké zvyklosti jsou s ním spojeny? 

Advent začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle, která je nejbližší 30. listopadu, a kon-
čí 24. prosince odpoledne.

Název je odvozený od latinského adventus = příchod. Křesťané se v tomto období připravují na
příchod Ježíše o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů.

Adventem začíná liturgický rok.
Advent  je především  obdobím vnitřní přípravy. Jak uvádí například slezský duchovní  autor

Angelus Silesius (17. století), člověku nic nepomůže, kdyby „se Kristus v Betlémě tisíckrát narodil,
ale „nenarodil se“ v srdci člověka.

V adventním období jsou vždy čtyři neděle. První je zaměřená na Kristův druhý příchod na konci
světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. Druhá a třetí neděle představuje postavu Jana Křtitele,
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který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Tématem čtvrté adventní neděle jsou již
události, které bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě.

Třetí adventní neděle je nazvaná také „Gaudete“ neboli radostná. Pojmenovaná je podle prvních
slov úvodního verše mše svaté:  „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“ Ra-
dostná atmosféra z blížícího se Kristova příchodu může být vyjádřená při mši růžovou barvou, namísto
obvyklé fialové, která je typická pro advent.

Adventní období má dvě části: (1) do 16. prosince a (2) 17. – 24. prosince. Druhé jmenované již
úzce připravuje na Vánoce: při mších se čte o událostech z Bible, které se odehrály těsně před naro-
zením Ježíše. Při mši svaté i při modlitbě breviáře zaznívají tzv. „Ó antifony“. Tyto krátké texty, které
jsou perlou mezi modlitbami a svým původem sahají do poloviny 1. tisíciletí, jsou pojmenovány podle
jejich počátečního písmena v latině. Každá z antifon vzdává hold očekávanému Spasiteli a s prosbou o
jeho příchod. Příkladem je antifona z 22. prosince:  „Ó Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi ná-
rožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!“ Ó antifo-
ny byly mnohokrát zhudebněny.

V první části adventu se často slaví tzv. roráty. Jejich název je odvozený od prvního slova písně,
která se zde zpívá: Rorate, coeli, despuper = Rosu dejte, nebesa, shůry.  Roráty jsou ranní mše ke cti
Panny Marie. V poslední době se v některých kostelích slaví jen při svíčkách.

8. prosince se slaví slavnost
Panny  Marie  počaté  bez  po-
skvrny prvotního hříchu. Udá-
lost  nepřipomíná  početí  Ježíše,
jak bývá mnohdy mylně uvádě-
no,  nýbrž  skutečnost,  že  sama
Panna  Maria  byla  počata  bez
prvotního hříchu.

Na období  před  Vánocemi
se  také  rozšířil  zvyk  zapalovat
postupně  svíce  na  adventním
věnci,  každou adventní neděli o
jednu navíc. To může připomínat
blížící se příchod Krista, který je
světlem ve tmě. Zelený kruhový
věnec také může naznačovat na
věčnost a Boha (nemá začátek a
konec).  Za  předchůdce  sou-
časného  adventního  věnce  lze
považovat  evangelického
teologa  Johanna  Hinricha  Wi-
cherna (19. století).

Adventní obraz
Doba postní má své křížové

cesty, květen májové pobožnosti,
říjen  modlitbu  růžence.  Advent
má roráty. Ale kdo z nás je zažil?
Rorátní mše jsou slouženy už jen
výjimečně.  Mohlo  by  se  tak
zdát, že prožívání adventu je tak
trochu  soukromá  záležitost.  A

přece ne tak zcela… 
V roce 2003 několik rodin naší farnosti mělo možnost poprvé prožít rodinnou pobožnost u ad-

ventního obrazu, který k nám doputoval z Kostelního Vydří. Měli jsme ho zapůjčený jen na jeden den.
Nejednalo se tudíž o „putování“ adventního obrazu, ale doslova o jeho „sprint“. Obraz byl po vyko -
nání pobožnosti svižně přemísťován mezi rodinami, které se o této možnosti dozvěděly.  Proto vznikla
myšlenka, nechat pro naši farnost namalovat vlastní putovní adventní obraz. To se podařilo. Autorkou
se stala Magdaléna Křenková, která se do malování pustila po návštěvě svatých míst v Izraeli. Od roku
2004 putuje (tudíž letos slavíme jeho plnoletost ) adventní obraz naší farností. A ani loňská pande-
mie na tom nic nezměnila. Obraz se tak stal symbolikou přijetí Svaté rodiny pod střechu našich rodin.
Před stejným obrazem se tak setkávají různé rodiny, na stejný obraz hleděli a před ním se modlili i
lidé, kteří již zemřeli. A tak i listování sešitem, který obraz doprovází a do kterého se rodiny zapisují,
je malou kronikou naší farnosti.

(LŠ)

Vatikán schválil zahájení procesu blahořečení P. Martina Středy

Na květnovém plenárním zasedání České biskupské konference schválili čeští a moravští bisku-
pové žádost předloženou brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem o zahájení beatifikačního procesu
jezuitského kněze P. Martina Středy. Dnes obdržel biskup Cikrle kladné vyjádření také z vatikánské
kongregace pro svatořečení.

V návaznosti na tuto skutečnost se začnou připravovat další procesní kroky, které povedou k zahá-
jení diecézní fáze kanonizačního řízen P. Martina Středy, které vede Česká provincie Tovaryšstva Ježí-
šova.

P. Martin Středa SJ je uctívaný obránce Brna, jehož duchovní opora veliteli vojsk i obráncům
Brně přispěla k vítězství nad švédskými vojsky v roce 1645. Na památku této události se kolem 15.
srpna konají oslavy Dne Brna. V roce 2020 požehnal biskup Cikrle sochu P. Martina Středy, která stojí
před jezuitským kostelem v Brně, v němž je P. Středa také uložen k věčnému odpočinku.

P. Martin Středa by tak mohl být již druhou osobou úzce spojenou s jihomoravskou metropolí,
která by se mohla stát kandidátem svatořečení - po brněnské rodačce Marii Restitutě Kafkové, kterou
ve Vídni blahořečil papež Jan Pavel II. dne 21.6.1998.

Biskup Vojtěch Cikrle zahajoval již tři kanonizační procesy – babických mučedníků P. Jana Buly
a P. Václava Drboly (2004, 2011), boromejky Vojtěchy Hasmandové (1996) a těšitelky Rosy Vůjtě-
chové (2019).Více najdete na: https://www.biskupstvi.cz/kandidati-blahoreceni

Betlémské světlo 2021

Od roku 1990 přinášejí skauti světlo z Betléma do na-
šich domácností,  aby nám symbolicky popřáli  pokojné a
požehnané Vánoce. Více než třicetiletou tradici Betlémské-
ho světla nepřeruší ani současná složitá pandemická situa-
ce. 

Svou  předvánoční  službu  druhým  přijmou  skauti  a
skautky  i  letos  a  symbol  míru  a  přátelství  v  podobě
plaménku z Betléma opět rozvezou po republice. Celá akce
však bude probíhat za zpřísněných hygienických pravidel.

Letos bude Betlémské světlo přivezeno v sobotu  11.
prosince 2021 ve večerních hodinách vlakem ze Salzburgu,
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kde si jej převezmou naši skauti při tradiční ekumenické bohoslužbě. Do rukou brněnského diecézního
biskupa Vojtěcha Cikrleho předají skauti Betlémské světlo v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla hned
o den později na třetí nedli adventní 12. prosince 2021 v 9.00 hodin. Pro veřejnost bude katedrále ná-
sledně přístupná denně od 9.00 do 17.00 hodin. O týden později, 18. prosince, bude Betlémské světlo
rozváženo po celé republice.

    Více na https://www.betlemskesvetlo.cz

Knižní tipy do Vaší knihovny

 

    Adventní obnova (CD, MP3) – Vojtěch Kodet
Advent je opět tady. Jak jej prožít nějak smysluplně, plodně? Nabízíme

vám zvukový záznam pořadu TV Noe, se kterým lze dobře využít chvíle  
při práci, žehlení, pečení, řízení, běhání...

 Obsah:
1. Na prahu adventu
2. Bděte a modlete se (Lk 21,25-28.34-36) – 1. neděle adventní
3. Připravte cestu Páně (Lk 3,1-6) – 2. neděle adventní
4. Co máme dělat my? (Lk 3,10-18) – 3. neděle adventní
5. Matka mého Pána (Lk 1,39-45) – 4. neděle adventní
6. Jak prožít Vánoce

Vánoční přání – Hana Pinknerová
Holčička Karolínka miluje sníh a sáňkování. Vánoce jsou přede dveřmi, ale pořád nesněží. Může

souviset loňská lež s letošním sněhem? Dá se s tím něco dělat? Kromě Vánoc se ještě blíží první vy-
stoupení v hudební škole a je zapotřebí vyrobit vánočních dárky rodičům. 

Andělé na vánoční pouti  -  adventní kalendář s vystřihovánkami pro děti od tří do osmi let.
Každý rok sháním novou knížku, kterou bych darovala dětem k Mikuláši. Něco, co by navodilo

vánoční atmosféru. Toto je jeden z mých tipů, krásné vystřihovánky s motivem andílků. Děti si potré -
nují jemnou motoriku díky stříhání a vyrobí vánoční výzdobu. Ilustrace jsou moc krásné, každý anděl
má své jméno a na každý den připadne jeden andílek. Postupně je zavěšujete na girlandu z provázku a
na Štědrý den máte krásnou sbírku andílků.

Milý Herode… Dopisy svědkům vánočního příběhu – Pavel Obluk
Pavel Obluk se pokouší proniknout k tajemství Vánoc skrze dialog s postavami evangelia. A je to

pokus pozoruhodně živý a aktuální. Ježíš pro něj není růžolící cvalík, který z matčina klína vítá s
úsměvem příchozí gratulanty. Ježíš leží v dřevěném korytě na zatuchlé slámě a je přikrytý kusem had -
ru. Usnul, vysílen dlouhým pláčem, stejně jako jeho rodiče. Jsme nad tím schopni žasnout jako pas-
týři? Zaslechli bychom v hluku dnešního světa radostný zpěv andělů nad Betlémem? V čem se podo-
báme třem králům? Bylo Herodovo vraždění neviňátek jen bezednou krutostí? Anebo přesvědčením,
že k prosazení dobrého účelu lze použít jakékoli prostředky? Přečtěte si pětadvacet nevšedních dopisů,
pokoušejících se o odpověď.

Svatý Martin – Petr Jankovec, Markéta Štefková
V knize Petra Jankovce promlouvá k dětem sám svatý Martin. Římský voják, poustevník a biskup

vypráví poutavě o svém dobrodružném životě, plném překvapivých zvratů. Klade přitom dětem moud-

ré i zvídavé otázky a vede je k zamyšlení, modlitbě a konání dobrých skutků. Celým vyprávěním pro-
chází nitka křesťanského učení a zvěst o nekonečné Boží dobrotě a lásce. I Martin měl své slabosti,
dovedl ale druhým ukázat sílu modlitby a krásu křesťanského života pod Božím vedením. Vyprávění
nejen pro kluky od 9 let dokreslují půvabné obrázky Markéty Štefkové.

Nejen  uvedené  tituly  můžete  zakoupit  v Poutní  prodejně  Karmelitánského  nakladatelství
v Kostelním Vydří, kde je otevřeno od pondělí do pátku od 9 hod do 12 hod a od 13 hod do 17 hod.
V sobotu a v neděli je otevřeno od 9 hod do 12 hod. První sobotu v měsíci od 9 hod do 12 hod a od 13
hod do 19 hod.
 

Návod na cestu Adventem …

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úz-
kost národů, ... A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Vzpřimte
se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena
nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi. Bděte a modlete se v každé době.“ (srv. Lk 21 25-
36) 

Celý viditelný svět jednou pomine. I můj osobní svět jednou pomine. V biblickém textu evangelia
ale čteme o  Božím ujištění: úzkost, temnoty, bolesti světa a smrt nebudou mít poslední slovo. Ježíš
přijde a zlo bude definitivně poraženo. 

Tento  příslib  je  spojen  s  výzvou  k  bdělosti  a  modlitbě.  V souvislosti  s  Božím příchodem ji
v evangeliích čteme opakovaně. Proč? Je totiž snadné nechat se zavalit všednodenními starostmi,  ne-
chat se zdeptat zprávami, nechat se zmást, ztratit Boha ze zřetele a nechat se unášet proudem.   Je
snadné přestat očekávat,  ztratit víru,  naději...  

Ale  Ježíš  burcuje:  "Vzpřimte  se,  zvedněte  hlavu.  Bděte  a  modlete  se."  Ano,  potřebujeme se
probrat: "Pane, přijď se svou mocí a slávou, přijď se svou spásou..."  

 
Advent je doba očekávání. Výše uvedený biblický text nás varuje před tím, abychom se nechali

zahltit. Co to konkrétně znamená pro mě? Co zahlcuje mě? Chci, aby Ježíš   se svou mocí přišel i do
mého života? Potřebuji ho? 

Přijď Pane, probuď mě z mé letargie, ukaž mi, čím  zanáším své srdce,  přijď se svou mocí, 
přijď se svým milosrdenstvím, přijď se svou útěchou, přijď Pane, přijď do mého života a dej mi jis -
totu, že ty jsi mým Cílem, Domovem i Cestou…

převzato www.vira.cz
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