
Šťastné? ... Vánoce
 
Maria, jsi šťastná, protože jsi uvěřila, že se splní to, co

ti bylo řečeno od Boha! (Lk 1,45)

Vánoce: pro některé lidi jsou Vánoce jitřením bolavých
ran vztahů. Pro jiné lidi zase Vánoce znamenají hodiny v ob-
chodech, hodiny u sporáku, probdělé noci, kdy doháníme, co
je třeba. Stres, rozladěnost, vyčerpání, marný boj s konzu-
mem...  Možná  si  říkáme:  něco  je  špatně.  Máme  touhu
druhým udělat radost, dát najevo, že nám na nich záleží a
snad chceme i sami zažít pocit, že jsme pro někoho důležití.
Ale za tuhle cenu?

Rozbalené dárky, sklizeno po večeři… Pak přijde ticho.
Prázdné  nebo  pokojné?  Záleží  na  nás.  Musím  nebo  chci
druhým darovat kus sebe? To první přináší často frustraci, to
druhé, i přes námahu, pokoj. Ať už ale tak nebo tak, do kaž-
dého  domu,  do  každého  srdce  je  v  tu  chvíli  zvěstováno

vánoční poselství o Boží lásce ke KAŽDÉMU člověku.
Pohleďme na Ježíšovu matku Marii, která uvěřila, co jí bylo řečeno od Pána. Bůh tak mohl přijít v

těle mezi nás. Immanuel – Bůh, který touží být s námi, k nám vztahuje ruce. Bůh je tu. A z naší strany
není potřeba nic speciálního – dokonalost vnitřní ani vnější. To, co je potřeba k setkání, daroval každé-
mu z nás – srdce. Možná to pořádně nechápeme, zdráháme se. Není však třeba setkání odkládat. Ne-
musíme počítat, co se nezvládlo, co by mělo být lepší… Boží láska předchází naše životy, naši snahu,
skvělé výkony i selhání, slabosti, lítost. Odmítejme jakoukoliv naší beznaděj a vyznávejme ve víře –
Ty jsi Bůh s námi - Immanuel.

Věřit znamená
– zříkat se myšlenek, že Bůh je daleko a že je třeba vystačit si jen sám,
– že zlo je silnější, že neexistuje žádné řešení,
– že cesta odpuštění je pro slabé, že sám mám málo...
Věřit znamená důvěřovat,
– že Bůh, který je s námi,
– že doplní naše snahy svou láskou,
– že skrze naši lítost přetaví naše selhání
– a že svým dotekem může uzdravovat naše srdce. 

      Věřit znamená, mít naději, že z bláta našich životů může díky Němu každý den vytrysknout pra-
men.
       Šťastní ti, kteří uvěří, že Bůh je s námi.  Šťastné Vánoce!

Bohoslužby v měsíci  prosinci 2018 a v lednu 2019

      
Út 25. 12. 2018 slavnost Narození Páně          7:30 Jména Ježíš

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 29. 12. 2018               17:00 Jména Ježíš
Ne 30. 12. 2018 svátek Svaté rodiny 7:30 Jména Ježíš

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Út 1. 1. 2019 slavnost Matky Boží 7:30 Jména Ježíš
Panny Marie 9:00 sv. Jakub

              10:30 Matka Boží
Čt 3. 1. 2019 rekolekce kněží               9:00 Jména Ježíš
So 5. 1. 2019               17:00 Jména Ježíš
Ne 6. 1. 2019 slavnost Zjevení Páně 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 12. 1. 2019               17:00 Jména Ježíš
Ne 13. 1. 2019 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 19. 1. 2019               17:00 Jména Ježíš
Ne 20. 1. 2019 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 26. 1. 2019               17:00 Jména Ježíš
Ne 27. 1. 2019 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

(bez záruky)

Farní charita informuje

     Prosíme dobrovolníky jako koledníky na  Tříkrálovou sbírku,
která se uskuteční  v Telči 4. až 6. ledna 2019
Bližší informace na  tel. 732 157 552
Všem zájemcům předem děkuji

Děkujeme všem dárcům a pomocníkům při letošních sbírkách.

Farní charita Vám všem přeje požehnané svátky, vše nejlepší a
zdraví v novém roce a srdce otevřené pro potřeby bližních. 

 J. Kadlec

                                      Farní věstník 
                                  VÁNOCE  2018 – LEDEN 2019 

Vydává Římskokatolická farnost Telč                                 
ročník XXVII, číslo 1                                    
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Pane děkane, děkujeme Vám…

Dne 28.11.2018 byl povolán na věčnost pan emeritní děkan Alois Pernička. 
Narodil  se 15.ledna 1948 v Třebíči.  Jáhenské svěcení přijal  22.února 1974 v Olomouci a poté

kněžské svěcení  2.června 1974 v Brně.  Bohu a lidem sloužil v mnoha farnostech brněnské diecéze.
Prvním působištěm byl Vranov u Brna, následovaly Pozořice, dále  působil na Starém Brně, Ivanči-
cích, Modřicích, Moravanech a Rajhradě. 

Od 1. září 1992 do srpna 2010 působil  v naší telčské farnosti , v Radkově, Kostelní Myslové a
Mrákotíně. Od roku 2010  pak působil  ve farnostech Horní Slatina, Budeč, Martínkov  a Domamil. 

Pan děkan se ve všech svěřených farnostech zapsal nesmazatelnou viditelnou stopou při opravách
kostelů a nejinak tomu bylo i u nás v Telči. Byl by to opravdu dlouhý výčet všech opravených a zvele-
bených míst. Miloval krásný zvuk zvonů a proto také věnoval mnoho času a úsilí pro pořízení nových
zvonů do kostela Matky Boží na Starém Městě, které byly posvěceny 24. září 2000. Jeho veliký cit pro
vše krásné kolem sebe a jeho opravdový um v pěstování květin se odrážel v překrásně upravených
kostelech a vždy bohaté květinové výzdobě všech kostelů. Ke kráse a důstojnosti bohoslužeb přispělo
množství nádherných ornátů, které nechal zhotovit. 

Jeho služba Bohu a lidem byla pro nás velkou posilou ve víře. S  moudrostí dokázal poradit všem,
kdo na jeho radu čekali. Pro jeho milý humor a pohostinnost jsme se s panem děkanem rádi setkávali
při  různých příležitostech.  Jako veliký mariánský ctitel  a poutník nás provázel každoročně mnoha
poutními místy. Byl pro nás opravdovým otcem, možná i dědečkem a dobrým duchovním vůdcem a
pastýřem. 

Pochován je v kněžském hrobě na hřbitově u Matky Boží na Starém Městě v Telči.
Provázejme jej svými modlitbami a děkujme Bohu za vše, co pro nás kdy udělal. 
Ať Vám Pán štědře odplatí Vaši obětavou kněžskou službu.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav důstojného roz-

loučení s panem děkanem. Díky za účast na pohřbu a za modlitby.

     Zpráva z jednoty Orla

Pinec v orlovně podruhé

První letošní Pinec v orlovně, který se konal 24.
listopadu,  ovládl  David  Brychta  ze  Zvolenovic.

Zdatným sekundantem mu ale byl tradiční účastník našich turnajů Pavel Nováček z Dačic. Ve finále
nám předvedli zajímavý a velice vyrovnaný souboj, který nakonec skončil 2:1 pro Davida Brychtu.
Velice dobrou hru předváděl i domácí Radim Tichý, který obsadil 3 místo. Kompletní výsledky i fo-
togalerii najdete jako obvykle na stránkách turnaje http://www.oreltelc.cz/pinec.

Nic není ale rozhodnuto naše malá Orelská pingpongová liga jede dál. Zveme vás na další turnaj
ve stolním tenise, tentokrát v poklidné povánoční atmosféře. Nezapomeňte tedy přibalit trochu cukroví
a dobrou náladu.

Sejdeme se v neděli 30. prosince jako vždy od 14 hodin v orlovně . Pokud nemáte, pálky vám
rádi půjčíme.

 

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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Služebníku dobrý a věrný,
pojď se radovat se svým Pánem
                              Mt 25,23

P. ALOIS PERNIČKA

    + 28. listopadu 2018



V neděli  23. září 2018 zazněla v
brněnské  diecézi  výzva  otce  biskupa
Vojtěcha,  ve které  pozval  věřící,  aby
svou  spoluzodpovědnost  za  život
diecéze vyjádřili také tím, že se stanou
donátory fondu PULS, jehož posláním

je hmotně podporovat kněze a pastoraci.
Během dvou následujících měsíců přibylo do velké rodiny malých dárců téměř 600 nových doná-

torů, a to jak jednotlivců, tak celých rodin.
„Nárůst počtu donátorů se projevil i na výši přijatých darů. Jen za měsíc říjen a listopad činily

dary donátorů více než 2,1 milionů korun,“ říká P. Pavel Kafka, správce fondu PULS . „Ochota da-
rovat je především projevem odpovědnosti a nasazení se pro budoucnost diecéze, proto je tato rostoucí
velká rodina malých dárců přínosem daleko přesahujícím celkovou výši jejich darů. Zájem o rozvoj
života diecéze projevili donátoři také zapojením do internetového hlasování, kde ze tří pastoračních
projektů vybrali projekt „Vstupy do škol“, který bude z prostředků PULS v roce 2019 podpořen,“ do-
dává P. Kafka.

Všem donátorům děkujeme a brněnské diecézi přejeme, aby se jí ve velké rodině malých dárců co
nejdříve narodil třítisící donátor.

Bližší informace na  https://fond.biskupstvi.cz/

Přeshraniční církevní turistika
Cílem projektu realizovaného v letech 2018-2019 je vytváření

a posilování spolupráce a vazeb mezi Biskupstvím brněnským a
Diecézí St. Pölten, prezentace nabídky církevní turistiky v České
republice a Rakousku,  zvýšení vzdělání průvodců v kostelech a
rozsáhlejší zpřístupňování církevně-kulturního dědictví.

Výstupy spolupráce jsou určeny nejširší  veřejnosti  v České
republice i v Rakousku, které v jejich jazyce zpřístupní nabídky
církevního turismu.

V rámci projektu bude vytvořena jazyková mutace na doméně
www.kirchentourismus.at,  a  zároveň  bude  nabídka  všech  oblastí
prezentovaných na stránkách, rozšířena územně o objekty v Diecé-
zi St. Pölten v Dolním Rakousku. Společná prezentace české i ra-

kouské nabídky církevní turistiky proběhne na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně ve dnech
17. - 20. ledna 2019.

V jarních měsících roku 2019 se bude konat vzdělávací kurz pro průvodce v církevním cestovním
ruchu. V rámci  přednáškových bloků budou účastníci  kurzu seznámeni  se specifiky průvodcovské
služby v církevních objektech. Součástí kurzu bude exkurze do Rakouska, při které budou předány
zkušenosti a příklady vedení prohlídek církevních objektů kolegů z Diecéze St. Pölten. Podrobnější
informace jsou na www.cirkevnituristika.cz.

Partnerství a získané poznatky budou i po skončení projektu inspirací pro jiné diecéze, aby sle-
dovaly a prosazovaly myšlenku zachování církevního kulturního dědictví na bázi jednotné strategie.

Projekt  je  spolufinancovaný  z  Fondu  malých  projektů  Rakousko  –  Česká  republika  v  rámci
Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Doporučujeme  návštěvu  webových stránek   www.cirkevnituristika.cz,  kde  lze  získat  mnoho
podmětů na návštěvu nejen církevních památek pro výlety, poutě, cykloturistiku apod. Velmi zajímavý
je zde typ na výlety na kole po poutních místech telčského děkanství. 

Z farní knihovny

Zázrak v Neratově  - Josef Suchár v rozhovoru s Tomášem Kuti-
lem 

Z monumentálního kostela zbylo jen torzo a v Neratově žilo pár po-
sledních obyvatel. Dnes na toto poutní místo smíření přijíždějí tisíce lidí
a Sdružení Neratov dává naději a práci stovkám lidí s hendikepem. Tuto
neuvěřitelnou proměnu, kterou lze bez nadsázky označit za zázrak, způ-
sobil Josef Suchár. Kněz, který až do revoluce nemohl veřejně působit,
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dokázal pro své smělé plány nadchnout i ostatní. V rozhovoru vypráví o tom, jak se mu Neratov po-
dařilo vzkřísit. Otevřeně a bez frází mluví i o mnoha dalších věcech, které se týkají jeho, víry, služby
druhým, společnosti a církve.

„Když se tam zastavíte, ucítíte spojení země a nebe tak silně, že na to nezapomenete. Prosím vás,
vezměte děti a jeďte tam. Uvidíte Zázrak nad Čechami.“ - Michal Horáček, prezidentský kandidát 

  
Ruku v ruce s Ježíšem – Elias Vella
Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k

němu chováme zbožnou úctu a máme jeho obraz pověšený nad postelí. Nestačí být jen hrdý na to, že
jsem křesťan. Každá tato věc je sama o sobě dobrá, ale není to všechno. To hlavní je přijmout Ježíše
jako Pána svého života. A kráčet s ním ruku v ruce. Autor se poutavě a prakticky pokouší ukázat, co
znamená kráčet ruku v ruce s Ježíšem. Prozradit lze jediné: naplní nás to velkou radostí.

Zpívání u jesliček
Praktický zpěvník koled z Čech, Moravy a Slezska. Obsahuje známé i méně známé vánoční melo -

die a texty. Zpěvník je určen pro muzicírování doma, ve školách, v kostelích a sborech, na koledách u
domovních dveří, na návsích i náměstích.

Praktický formát, kroužková vazba a notový zápis jsou přizpůsobeny obecnému užití pro jednot-
livce i větší skupiny.

Naše vánoční  písně,  někdy poetické,  jindy syrové,  jsou plodem lidové tvořivosti  a  zbožnosti,
prosté úcty našich předků. Ti betlémskou událost rozjímali – promýšleli a prociťovali – a věřili, že ten
malý chlapec je Boží Syn a že „nám, nám narodil se“! Shromážděné texty s  jednoduchým připomenu-
tím melodie a několika akordy jsou "nápovědou" pro doprovod klavíru či kytary, flétničky, houslí... –
ale především pro vaše hlasy. Christian M. Pšenička, editor 

_

Jan Šlachta: Můžeš

Můžeš být sám  i uprostřed davu,
můžeš být vězněn, i když jsi v právu.
Můžeš mít hlad i s plným břichem,
můžeš být svatý i se svým hříchem.
Můžeš i v mrazu dát druhým teplo,

a v  tmavé noci zářit jak světlo.
Můžeš mít žízeň i blízko studny,

můžeš se smát a v duši být smutný.
Můžeš se ztišit i v bouři a větru

a třást se zimou i v teplém svetru.
Můžeš dnes doletět ke hvězdám, k měsíci,

můžeš mít pochyby, i když jsi věřící.
Můžeš být bohatý a nemít nic,

všechno má rub, ale i líc.
Můžeš být mladý, a přesto mít vrásky,

nemůžeš k Bohu však bez skutků lásky.

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 2019

____________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 20. 1. 2019
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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Rády bychom vás pozvaly na již pátý vánoční koncert 

„Srdíčko pro Afriku“
 který se uskuteční v neděli 30. 12. 2018 v 16 hodin v kostele Jména Ježíš v Telči. 

V podání dětského pěveckého sboru Srdíčko zazní známé i méně známé koledy. Těšit
se můžete také na vánoční scénku. Stejně jako předchozí roky bude výtěžek z koncertu vě -
nován do sirotčince sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbile (Burkina Faso). Sirotčinec uby-
tovává přibližně 50 dětí a mnohým dalším umožňuje vzdělávání. Na svůj provoz si přivydě-
lává chovem hospodářských zvířat, pěstováním spiruliny či vlastní pekárnou. Organizace je
však  závislá  na  darech  sponzorů.  Výtěžek  z minulých  koncertů  byl  využit  na  uhrazení
školného, oblečení a potravin pro děti. Předem děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás!

Za DPS Srdíčko Martina Janková, Pavla Bočková a Ludmila Krejčová

Sbor Santini ve spolupráci s farností Telč
1. 1. 2019  Vánoční koncert  v 15.00 v kostele Jména Ježíš v

Telči
Účinkuje: sbor Santini a hosté
zazní: Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční a směs českých a

světových vánočních písní
Po koncertu bude tradiční setkání ve farním průjezdu. Prosíme o

pomoc s pohoštěním. Těšíme se na vás

CD – SANTINI V ŘÍŠI DIVŮ, vánoční CD – GAUDETE A nejnovější CD SANTINI V
AKCI

 můžete zakoupit na kterémkoli koncertu souboru, nebo v sídle firmy KK makler, Křížova 171,
588 56 Telč, Jana Křížková, tel. 776 278 508, jkmakler@seznam.cz,

 (Po,St: 8.00-11.15, 12.15-18.00, Út,Čt: 8.00-11.15, 12.15-16.00)

Sbor Santini hledá nové zpěváky. Případní zájemci se hlaste u Anežky Tiché mob.:723 765
825, Jany Křížkové mob.:776 278 508 nebo kteréhokoli člena sboru.
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