
Nový rok a nové úkoly 

Od prvního ledna budeme mít spolu s panem
kaplanem  plně  na  starosti  dalších  pět  farností.
Studená,  Palupín,  Panské  Dubenky,  Popelín  a
Olšany. Pokud se podaří získat o letních prázdni-
nách pro tyto farnosti dalšího kněze, bude tento
stav trvat pouze půl roku. Pokud se ale díky ne-
dostatku kněží nepodaří farnost Studená obsadit,
může tento stav trvat delší dobu. 

Věřím že tato výzva nám pomůže ještě více
sjednotit  naše  farní  společenství  kolem  Krista,
"Dobrého pastýře"  a  umožní  nám více  si  vážit
společných chvil a milostí přijatých nejen při sla-
vení eucharistie. Nedávno jsme v pastýřském lis-

tu našeho biskupa Pavla slyšeli také výzvu k modlitbě za nová kněžská a jáhenská povolání. Těší mě,
že se tato výzva setkala s rychlým ohlasem i v naší farnosti. Na základě vašich podnětů tedy budeme
při modlitbě růžence ve středu po mši svaté prosit nejen za naše nemocné, ale také za nová kněžská
povolání. Pravidelné adorace, ke kterým také otec biskup vyzýval, se u nás konají už řadu let. I při
nich můžeme častěji prosit za kněžská povolání.

Popsané změny se dotknou také pořadu nedělních bohoslužeb. V sobotu večer bude mše svatá
jako obvykle, ale od prvního ledna i v zimním období u Matky Boží. V neděli pak bude mše svatá v 9
hodin v kostele Jména Ježíš a od Květné neděle u sv. Jakuba. Abychom se do kostela Jména Ježíš ve -
šli, bude zde do konce března ještě další nedělní mše svatá v 17 hodin. Občas zaslechnu povzdech "jak
býval kostel dřív v neděli plný lidí". Od nového roku si to budeme moci společně vyzkoušet. 

Předem vám všem děkuji za modlitbu i vzájemnou ohleduplnost, zvláště při zapisování úmyslů na
mše svaté při omezeném počtu nedělních bohoslužeb.

Požehnané prožití adventní doby přeje všem farníkům
 o. Josef Maincl 

Bohoslužby v měsíci  prosinci 2022

       So     3. 12. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne     4.  12. 2022    7:30 Jména Ježíš

                9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

        Čt      8. 12. 2022                       8:00    Matka Boží     
             18:00 Jména Ježíš

       So     10. 12. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne     11.  12. 2022    7:30 Jména Ježíš

                9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

       So     17. 12. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne     18.  12. 2022    7:30 Jména Ježíš

                9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

       So     24. 12. 2022 Vigilie slavnosti         
Narození Páně               23:00 Jména Ježíš

Ne     25.  12. 2022 Slavnost Narození Páně        7:30 Jména Ježíš
                9:00 Jména Ježíš

10:30 Matka Boží
Po     26.  12. 2022   sv. Štěpán 7:30 Jména Ježíš

                9:00 Matka Boží

                              (bez záruky)

   

    Zprávy z jednoty Orla   

     Svatomartinský florbalový turnaj
Florbalisté telčského Orla vyrazili ve čtvrtek na

Den boje za svobodu a demokracii do Třeště na tra-
diční Svatomartinský turnaj. Přesto, že jsme nasadili
2 týmy, na dvě vítězství v předchozích letech jsme

navázat nedokázali. Ani jednomu týmu se bohužel nepodařilo postoupit ze skupiny a po vzájemném
zápase obsadili 5. a 6. místo. Vítězný pohár se ale přesto do telčské (a také sousední urbanovské)
farnosti dostal zásluhou týmu pod vedením Prokopa Kadlece, který byl složen z hráčů právě z těchto
dvou farností. Po suverénním vítězství ve skupině, kdy nedostali ani jeden gól a soupeřům jich nastří-
leli jedenáct, porazili v semifinále na nájezdy tým Trefa Třešť. Ve finále sice těsně, ale zaslouženě, vy-
hráli 4 : 3 nad týmem Orel Třešť.

Pinec v orlovně
Opět po roce startuje již sedmý ročník neformálního turnaje amatérských hráčů ve stolním tenise s

názvem Pinec v orlovně. Poprvé v této sezóně vás výjimečně zveme  v sobotu 17. prosince od 14
hodin. Vše ostatní již bude jako obvykle. Připravené budeme mít 4 stoly, míčky a občerstvení k za -
koupení. Pokud nemáte pálku, rádi vám ji půjčíme. Prostor se najde pro všechny, nemusíte se bát si s
sebou vzít i děti, pokud by si chtěli ping-pong vyzkoušet.

Podrobnosti najdete na stránkách turnaje http://www.oreltelc.cz/pinec.

                                     Farní věstník 
                                                                           PROSINEC 2022

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                
              ročník XXX,  číslo 12                              
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Betlémské světlo 2022 

Plamének zapálený z věčného ohně, který hoří v 
jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v
centrální části Palestiny, představuje symbol 
míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla 
zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do 
České republiky ho od roku 1990 z Rakouska 
dovážejí brněnští skauti.

Harmonogram Betlémského světla pro rok 2022

• 10. 12. 2022 Ceremoniál Betlémského světla ve
Vídni

• 11. 12. 2022 v 9.00 Přivítání v brněnské 
katedrále na Petrově – pontifikální mše svatá s 
hlavním celebrantem Mons. Pavlem Konzbulem, 
biskupem brněnským

• 17. 12. 2022 Rozvoz skautskými kurýry vlaky 
po republice a začátek místních akcí, plánovaný příjezd do Telče vlakem v 11:30 hod..

Adventní a vánoční program sboru Santini Telč 2022

27. 11., 17.00 hod., kostel Jména Ježíš  
1. adventní koncert - Adventus Domini
Účinkuje  pěvecký sbor Santini Telč a hosté,  dirigent Anežka
Tichá 
 27. 11.  18.30 hod., náměstí Zachariáše z Hradce 
Rozsvícení  vánočního  stromu  a  vánočního  osvětlení  města,
zazpívá Pěvecký sbor Santini Telč

10.12.  18.00  Zámecký sál -  Pavov  

 11.12. 16.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie  
Nový Rychnov

24. 12. 14.00 hod.     SeneCura Telč - Vánočni koncert 
24. 12.  23.00 hod      kostel Jména Ježíš   doprovod půlnoční mše sv.
25. 12.  9.00 hod        kostel Jména Ježíš  doprovod mše svaté

1. 1. 2023  15.00 hod  kostel Jména Ježíš    -  Vánoční koncert
 Účinkuje Pěvecký sbor Santini Telč, dirigent Anežka Tichá 
Po vánočním koncertě všechny zveme na setkání, popovídání, vánoční punč a dobrůtky do farní -
ho průjezdu.  
Prosíme o pomoc s pohoštěním.
Stačí přinést před koncertem do farního průjezdu.  
Bez vaší pomoci by se tato setkání nemohla konat. Moc si toho vážíme

Pošli drobné chorvatské kuny do Afriky

Zbývá vám pár drobných kun z dovolené v Chorvat-
sku?  Nechce  se  vám  s  nimi  chodit  do  banky  nebo  na
chorvatskou poštu,  abyste  je  vyměnili?  Darujte  je  misio-
nářkám misijní rodiny Donum Dei, které vedou restauraci L
´Eau Vive v Brně na Petrově.

Vaše drobné kuny pomohou uhradit náklady sirotčince
Svaté Terezy v Loumbila ve státě Burkina Faso. Pokud po-
skládáme dohromady 750 kun, zaplatíme tím jídlo, bydlení
a školné jednomu dítěti na celý rok.

Euro  bude  oficiální  měnou  Chorvatska  od  1.  ledna
2023  (od  1.ledna  do  13.  ledna  2023  budou  chorvatské
podniky muset přijímat jak euro, tak kunu). V roce 2023 v
bankách  a  na  poštách  bude  možné  původní  bankovky a
mince (kuny) směnit  v určitém objemu zdarma do konce

roku 2023, větší převody budou zpoplatněné. Tři roky od přijetí eura budou moci lidé směnit mince
(kuny) za eura v Chorvatské národní bance, pro bankovky nebyl časový limit stanoven 

Více informací: https://www.leauvive.cz/    https://orphelinat-saintetherese.org/ 
e-mail: leauvivebrno@centrum.cz
Restaurant l  ́Eau Vive, Petrov 2, 602 00 Brno, tel: +420 543 235 164, +420 737 777 374 

Nejlepší  vánoční  dárek  –  prostři  místo  u
vánočního stolu hladovějícímu dítěti

Jestliže nevíte,  co darovat letos pod strome-
ček, máme pro vás tip na dárek, který udělá radost
všem lidem dobré vůle a navíc reálně mění lidské
životy.  Hnutí  Mary´s Meals pomáhá už více než
dvěma a čtvrt milionu dětí na celém světě. Posky-
tuje  jim vydatné  jídlo v místě  jejich vzdělávání,
aby se mohly lépe soustředit a hodně se toho nau-
čily. To přináší naději příští generaci a doslova za-
chraňuje  životy.  Letos  o  Vánocích  se  můžete  k
hnutí  připojit  a  prostřít  jeden  nebo i  více  virtu-
álních talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč.
Tím zajistíte  jídlo jednomu dítěti  na  celý  školní
rok.  Stůl  prostřete  zakoupením  tištěného  nebo
elektronického  poukazu  na  eshopu  hnutí  Mary´s
Meals zde: 

https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-
misto-u-vanocniho-stolu/, případně navštivte  www.mistouvanocihostolu.cz.
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Knižní tipy do Vaší knihovny

Připravme cestu Pánu -  Občerstvení pro duši na dobu adventní a
vánoční - Angelo Scarano

Průvodce  adventní  a  vánoční  dobou  obsahuje  stručný  výklad  bib-
lických textů na příslušný den a podněty k aplikaci Božího slova v našem
životě. Praktický dopad rozjímání Božího slova je důležitý – plané fantazí-
rování nad texty Písma totiž k ničemu nevede. Advent má dvě základní té-
mata: Ježíšův první příchod ve vtělení a jeho druhý příchod ve slávě na

konci dějin. Doprovázejí nás přitom tři postavy ukazující na Mesiáše – prorok Izaiáš, Jan Křtitel a
Ježíšova matka Maria. Během vánočních svátků čteme v liturgii o událostech Ježíšova dětství a začát-
ku jeho veřejné činnosti, vstřebáváme prolog Janova evangelia a rozjímáme slova prvního Janova lis-
tu. V adventní i vánoční době tak můžeme prožívat těsné sepětí mezi liturgickým slavením, tajemstvím
Vánoc a naší konkrétní situací. Knížka přispěje k tomu, abychom konec starého a začátek nového roku
prožili s hlubší radostí a novým úžasem. 

Zázrak o Vánocích - Hana Zobačová
Šimon je kluk jako každý jiný. Chodí do druhé třídy, moc ho neposlouchají písmenka, má mladší

sestru Anežku a taky jednu starší, Sandru, ale té už je dvanáct a je občas trochu divná. Jednoho večera
zažije Šíma pravé předvánoční dobrodružství: ocitne se sám na zasněženém náměstí. Nikde nikdo. Jen
on, bílé náměstí, kašna, stánky připravené na adventní trhy a krásný tajemný vyřezávaný betlém. A ten
večer se stane zázrak: jedna figura z betléma, ta nejmenší hned u zábradlí, Šímovi přímo před očima
obživne.
Jaké to je, stát celé dny a celé noci uprostřed vánočního těšení a poslouchat vánoční přání? Nezapomí-
náme někdy náhodou přes vlastní přání, na přání těch druhých? Příběh o tom, že krásné je dostávat.
Ale stejně krásné může být i dávat. 

Andělé na vánoční pouti - Vystřihovací adventní kalendář s příběhy – Ingrid Biermannová, 
Lucie Dvořáková - Liberdová

Existuje řada symbolů, které patří k vánočnímu a předvánočnímu času, bez nichž si už neumíme
tuto dobu představit. Adventní věnec, vánoční stromek, svíce nebo zvonek jsou symboly, s nimiž má
každé dítě spojen nějaký význam. K této době však patří nejen symboly,  ale i některé osoby, jako
Mikuláš, Jezulátko a andělé. Tato publikace pojednává o 24 andělích, kteří se každý rok v adventním
čase vydávají na pouť, aby navštívili děti a dospělé na zemi. Každý anděl má na starosti nějaký zvlášt -
ní úkol. Jeden urovnává spory,  jiný pomáhá hudebníkům, aby hráli tak krásně jako nikdy předtím.
Další andělé přinášejí útěchu nebo zachraňují v nouzi. 24 nebeských příběhů zve každé dítě k tomu,
aby si našlo svého oblíbeného osobního anděla. Ke každému příběhu patří vždy jeden anděl z při-
ložených vystřihovánek. Když je hotový, zavěsí se na adventní girlandu. Ideální jako dárek od Mikulá-
še pro děti od 3 do 8 let.

Proč je i dnes dobré mít papeže - 25 otázek a odpovědí - Les Miller
Papež na nás občas působí jako postava z minulosti.  Zčásti  je to pravda:  vždyť papežství  je

mostem mezi tradicí a naší současností. Přesto ale mají nástupci apoštola Petra a služebníci služebníků
Božích na prvním místě hlásat Kristovo poselství modernímu světu. Poctivě a současným jazykem
jako papež František, Benedikt XVI. nebo Jan Pavel II.  Mnozí papeže milují, ale jiní jeho roli ani
tomu, co říká, nerozumí. Tato knížka nás přehlednou a čtivou formou seznamuje s tím, jak papežství
vzniklo, v čem spočívá papežova služba současnému křesťanství i katolické církvi a čím je papež uži -
tečný světu kolem nás. Nechybí základní chronologie, vysvětlení volby papeže a seznámení s jeho
každodenními aktivitami. Dotkneme se i papežských návštěv v naší zemi. 

Život a smrt v bitvě o Británii - Zápisky kaplana RAF Guye Mayfielda - Guy Mayfield
Deníky vojenského kaplana Guye Mayfielda jsou mimořádně cenným svědectvím o osudech bri-

tských, českých i dalších pilotů RAF v letech 1940 a 1941. Nahlížíme do doby, kdy si nikdo z nich
nemohl být jistý vítězstvím ve válce ani tím, že se dožije dalšího dne. Přesto tito piloti každý den vsta -
li,  létali a bojovali  za svobodu své země i  celé Evropy.  Mayfieldovy texty jsou lakonické, silné a
osobní. Kaplan obdivuje výkony pilotů v boji s Luftwaffe, aby vzápětí sdílel jejich obavy, finanční a
rodinné problémy i city, jimž se nedá poručit ani v tomto konfliktu. Piloti za ním přicházejí, odcházejí
– a najednou nejsou. Tehdy vede svůj lidský zápas i on: „Ani veškeré mé modlitby je neudrží v obla-
cích.  Jak těžké  je  uchovat  si  křesťanskou naději  a  víru  v té  drobné  změně  mezi  dvěma životy!“
Knížku doprovázejí unikátní fotografie postav ze základny RAF v Duxfordu. V deníku narazíme i na
několik pozoruhodných českých stop.  Seznamte se  s  novým,  neobyčejně působivým pohledem na
bitvu o Británii. 

www.DOMATOR.cz

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   18. 12. 2022
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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