Farní věstník
VÁNOCE 2020 – LEDEN 2021
Vydává Římskokatolická farnost Telč
ročník XXIX, číslo 1

Letošní oslavu Kristova narození můžeme vnímat skutečně autenticky. Jako tehdy, prožíváme dobu zmatků, nevíme co bude zítra povoleno či zakázáno, pro některé se
nenajde ani to místo v kostele.
Přesně do takové situace se náš Spasitel narodil. Kéž
přináší pokoj do našich srdcí i v dnešní době a kéž Kristův
pokoj v našem srdci je svědectvím pro naše bližní.
Ať v novém roce společně úspěšně bojujeme nejen
proti nemocem těla ale především proti hříchu, nemoci lidské duše.
o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci lednu 2021
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude
počet účastníků bohoslužeb omezen dle platných pravidel.
K
účasti
na
následující
nedělní
bohoslužbě
je
možné
se
přihlásit,
buď v neděli písemně v kostele, nebo v následujících dnech na internetových stránkách farnosti. (záložka Přihlášení na bohoslužby), kde budou případně i bližší informace.
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Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na
svět.
Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal.
Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.
Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří
v jeho jméno,
kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy.
(Jan 1, 9-13)
Uprostřed lhostejnosti lidí přichází v chlévě na svět Ježíš.
Žije, umírá a je vzkříšen, abychom věděli,
že každý z nás je i přes své nedostatky milován Bohem.
Přináší ujištění, že každý lidský život má smysl a nepředstavitelnou hodnotu.
O Vánocích je možné zastavit se s těmi,
kteří u této jedinečné události v dějinách lidstva tehdy byli.
S Marií, s Josefem, s obyčejnými pastýři i vzdělanými mudrci
i s těmi, kteří během všech věků uvěřili.
Třeba také začneme vnímat jemné tiché světlo
schopné prozářit jakoukoli myslitelnou temnotu.
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Světlo pokoje, odpuštění, smíření.
Světlo, probouzející touhu po dobru, po lásce, po spravedlnosti.
Světlo, které mezi našimi hodnotovými světly není tak agresivní jako jiná světla,
ale přesto je stále přítomné a proměňující, protože je touhou po Bohu.
Přeji vám požehnané prožití vánočních svátků
a život ve světle prozařujícím všechny temnoty.
Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
Brno, Vánoce 2020

Tříkrálová sbírka 2021: koledníci „zaklepou“ na dveře domácností i online
Tříkrálová sbírka se blíží. Navzdory nevyzpytatelné situaci se Charita snaží co nejvíce zachovat
její tradiční tvář. V diecézi brněnské (Jihomoravský kraj a část kraje Vysočina) sbírku nově posílí online koncert, benefice, zdravice a povzbuzení známých osobností, reportáže z míst, kde příspěvky od
dárců pomáhají, nebo virtuální hádanka. Pokud u lidí tentokrát nezazvoní koledníci, stačí rozkliknout
sociální sítě jednotlivých Charit a „otevřít“ tak dveře svých domovů, aby tam mohla vstoupit radost,
naděje, láska a požehnání.
Charita se na jižní Moravě bude snažit koledovat jako každý rok. Dvacátá první Tříkrálová sbírka
však potrvá déle - od 1. do 24. ledna 2021. „Rádi bychom v tomto čase koledovali tradičně, tedy dům
od domu, tak jak jsou lidé zvyklí. Mnoho z nich se každoročně na koledníky těší a jsou pro ně požehnáním a radostí. Záležet ale bude na aktuální epidemiologické situaci. Cílem Tříkrálové sbírky je roz dávat radost, boží požehnání a příležitost přispět na potřebné. Nově chce toto tříkrálové poslání Charita šířit i online cestou. Stačí, když lidé budou sledovat aktuální informace na webu a sociálních sí tích Charity,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.
Letošní TKS je v Telči plánovaná od 8. do 10. ledna 2021. Bude specifická, koledníky budeme
oslovovat podle epidemiologické situace až během ledna. Je zde i varianta, že tradiční koledování "od
domu k domu" se vůbec neuskuteční.

DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 na tel. č. 87 777
Farní charita Vám všem přeje požehnané svátky, vše nejlepší a zdraví v novém roce a
srdce otevřené pro potřeby bližních

I nemovitý majetek farnosti stárne a potřebuje opravy. Fotografiemi vám přiblížíme probíhající 3.
etapu opravy střechy kaple sv. Anny a dokončenou opravu vstupní mříže do křížové chodby u farního
kostela sv. Jakuba.

Zbožný vztah k Vykupitelovu opatrovníkovi v dějinách církve zmohutněl. Církev mu nejen věnovala
mimořádnou úctu, která je nižší jen v porovnání s úctou k Matce Boží, Josefově snoubence, ale také
mu připsala četná patrocinia.
Učitelský úřad církve nepřestává u svatého Josefa jako v nějakém pokladu – bohaté zásobě – s radostí
nacházet staré i nové vznešené věci – jako hospodář, „který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i
staré“ (Mt 13,52).

Orel jednota Telč přeje svým členům, příznivcům, pomocníkům, dárcům a všem farníkům
klidné a pokojné prožití Vánočních svátků v této neklidné době a do nového roku hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.
Těšíme se na setkání na našich akcích v roce 2021

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE
DEKRET
U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa,
vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem,
se uděluje zvláštní dar odpustků,
aby se důstojně oslavilo 150. výročí dne,
kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve
Dnes se připomíná, že uplynulo
150
let
od
chvíle,
kdy
blahoslavený papež Pius IX.,
pohnut těžkým a smutným
dobovým postavením církve
pronásledované
nepřáteli,
prohlásil
dekretem
Quemadmodum Deus svatého
Josefa patronem katolické církve.
Aby byla důvěra celé církve v
jedinečný patronát opatrovníka
dítěte Ježíše trvalá, nejvyšší
pontifik František ustanovil, že od
dnešního dne až do 8. prosince
2021 (na 8. prosince připadá
výročí zmíněného dekretu a je to
také den zasvěcený blahoslavené
Panně
Marii
Neposkvrněné,
snoubence přečistého Josefa) se
bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat
jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli. Všichni věřící v Krista budou s pomocí
svatého Josefa, opatrovníka Svaté rodiny z Nazareta, moci modlitbami a dobrými skutky získat útěchu
a ulehčení od těžkých lidských útrap, kterými je poznamenána naše doba.
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Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská
penitenciárie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě
uděluje pro celý Rok svatého Josefa.
Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a
modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv
hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská
penitenciárie.
a. — Svatý Josef, opravdový muž víry, nás povzbuzuje, abychom znova našli úzký synovský vztah s
Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě, disponovali se k naslouchání a s hlubokým rozlišováním
odpovídali na Boží vůli. Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut
zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního
soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence.
b. — V evangeliu se svatému Josefovi dává titul „muž spravedlivý“ (Mt 1,19). Josef je opatrovník
„důvěrného tajemství, které je v hlubině srdce a duše“ — má totiž účast na Božím tajemství, a je proto
mimořádným patronem vnitřního prostoru člověka; pobízí nás, abychom znovu objevili sílu mlčení,
prozíravosti a spolehlivosti při plnění svých povinností. Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým
způsobem uplatňoval, je plné přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu milosrdenství, „protože
Božímu milosrdenství přísluší naplňovat skutečnou spravedlnost“. Ti, kdo během tohoto roku po
jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné
odpustky.
c. — Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem Svaté rodiny z Nazareta,
snoubencem blahoslavené Panny Marie a Ježíšovým otcem z hlediska zákona. Aby byly všechny
křesťanské rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily příklad důvěrného společenství,
lásky a modlitby, který byl plně přítomen u Svaté rodiny, uděluje se plnomocný odpustek věřícím,
kteří se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný růženec.
d. — Boží služebník Pius XII. ustanovil 1. května 1955 svátek svatého Josefa dělníka – „s tím
úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce a aby se jí inspiroval sociální život a příslušné
zákony založené na rovném rozdělení práv a povinností“. Plnomocný odpustek tedy bude moci
obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící,
který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji
byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější.
e. — Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, tam, kde
člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuštěnost“. Možnost získat plnomocné odpustky také
pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle
vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené
různým formám útlaku.
Svatá Terezie od Ježíše poznala svatého Josefa jako patrona ve všech životních situacích: „Zdá se, že
Bůh dovolil jiným světcům, aby nám přispívali v té či oné potřebě, zatímco já zakusila, že přímluva sv.
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Josefa se vztahuje na všechny“ potřeby. V novějších časech svatý papež Jan Pavel II. znova zopakoval,
že postava svatého Josefa „nabývá pro cirkev naši doby ve vztahu k novému tisicileti křesťanstvi
zvláštni aktuálnosti“. Jako zvláště vhodné přiležitosti ziskáni plnomocných odpustků se zmiňuji
svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, Neděle sv.
Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi
tradičně zasvěcená sv. Josefu.
V dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného odpustku vylévá co největší měrou na
seniory, nemocné, umírající a na všechny, kteří z legitimních důvodů nemohou vycházet, j estliže se
zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, a
u sebe doma nebo na jiném místě, kde je zadržuje nějaká překážka, se pomodlí modlitby ke cti
svatého Josefa, útěchy nemocných a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují milosrdnému
Bohu své bolesti nebo nesnáze svého života.
Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pastýřském přístupu
usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se všichni kněží pověření fakultami zpovědníků ochotně
a velkoryse věnovali slavení svátosti pokání a nemocným často sloužili svatým přijímáním.
Tento dekret bude platit po celý Rok svatého Josefa. Jakákoliv ustanovení, která jsou s tímto
v rozporu, nejsou na překážku. Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 8. prosince 2020.

Jezuitský návod (téměř) na všechno – James Martin
V knize známého jezuitského kněze nenajdeme řešení všech problémů, ale můžeme se naučit, jak
hledat Boha úplně ve všem. Ignaciánská spiritualita považuje totiž za důležité opravdu všechno: eucharistii, Boží slovo, osobní modlitbu, službu potřebným, utrpení i radost, ale též rodinu, práci, sexualitu,
sport, politiku, stejně jako přírodu, výtvarné umění, poezii a hudbu.
Autor neobyčejně vtipně a přímočaře promýšlí otázky, které důvěrně známe:
Jak zjistit, co mám ve svém životě dělat? Jak mám vědět, kým bych měl být? Jak se správně roz hodovat? Jak žít co nejjednodušeji?
Jak být dobrým přítelem? Jak čelit utrpení? Jak být šťastný? Jak najít Boha? Jak se modlit? Jak
milovat? Jak žít?
365 dní s papežem Františkem- papež František
Ranní promluvy papeže Františka z Domu sv. Marty jsou pojem. Obsahují silné myšlenky,
konkrétní příměry a krátká duchovní povzbuzení, která se člověku dostanou pod kůži. Papež se nebojí
žádného tématu. Uvažuje o smrti, hříchu a ďáblu. O korupci, vzájemném pomlouvání i duchu tohoto
světa. Úplně nejvíc ale rozjímá o nekonečně milosrdném a milujícím Bohu. Učí nás dívat se na svět s
pokorou, milovat druhé s trpělivostí, odpouštět, s radostí sloužit a s nadějí kráčet i temnými dny.
Udělejte každý den jeden malý krůček k velké proměně srdce.

+ Mauro kardinál piacenza
velký penitenciář
Krzysztof Nykiel
regent

Zdroj: Vatican News

Zdráv buď, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
v tebe doufala Maria.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,
veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,
a braň nás před vším zlem.
Amen.

Z farní knihovny
Znamení a symboly katolické víry - 25 otázek a odpovědí – Les
Miller
Proč je nejznámějším křesťanským symbolem kříž? Co představuje adventní věnec? Proč na Popeleční středu dostáváme na čelo popel? A co je to
růženec? Proč zapalujeme svíčky? To je jen několik z 25 otázek, které si
lidé často kladou ve vztahu ke znamením a symbolům katolické víry. Přečtěte si odpovědi v této knížce a zjistíte více o znameních a symbolech
obecně a o katolické víře zvlášť.
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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 2021

________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 24. 1. 2021
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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