
   PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA 

Milé sestry a bratři,
dnes slavíme nejkrásnější den, dá se říct hvězdný den v

dějinách lidstva – narození Ježíše Krista. Jednou jsem viděl v
televizi anketu, ve které odpovídaly známé osobnosti na otáz-
ku, co pro ně znamenají Vánoce. A odpovědi byly velmi roz-
pačité. Je pravda, že Vánoce mohou pro někoho být jen pár
dnů volna navíc, pro jiného přijímání a rozesílání přání, čas
starodávných zvyků, trochu opožděná oslava slunovratu, čas
dárků pod stromečkem nebo čas vzpomínek a nostalgie. Váno-
ce sice mohou být vším tím vyjmenovaným, a přece to všech-
no může být jen pozůstatek po něčem, co jsme už zapomněli a
co už není moc zřejmé. Úžasným způsobem to vyjadřuje úvod
Janova evangelia,  který k vánočním liturgickým čtením tra-
dičně patří. Není možné to vyjádřit přesněji a lépe. Bůh – Boží
Slovo se stalo tělem – člověkem a přebývalo mezi námi. Bůh,
kterého nikdy nikdo neviděl, se tak stal viditelně blízkým. A
těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Bůh nám
dal schopnost být plně lidmi, radovat se a mít odvahu hledat
pravdu, dobro a spravedlnost, které nejsou jen nějakými filo-
zofickými termíny, ale tím, co každý z nás svým rozumem a
citem zřetelně poznává a po čem, i když ne vždy, touží. A tato
touha a poznání nezáleží na našem společenském postavení,
šikovnosti ani na intelektuálních schopnostech. Záleží na in-
tegritě našeho lidství a vztahů, jejichž symbolem je srdce.

Mnozí z vás by možná nyní řekli: A změnil se nějak Ježí-
šovým narozením svět? Není naivita věřit ve vykoupení, tedy
ve vysvobození od zla, když jsou ve světě války, teror, pande-
mie,  zločinné  politické  systémy a statisíce  lidí  na útěku  ze
svých domovů?  Když kolem sebe vidíme křehkost  mezilid-
ských vztahů, sobectví a mnoho destruktivních závislostí? Vž-
dyť každý den, i ten dnešní, umírá na světě víc než třicet tisíc
dětí hlady. Proč to Bůh nezmění?

Jsou to závažné a bolestivé otázky. Ale nespočívá jejich
řešení v tom, že se změníme my? Není to všechno důsledkem
našeho nezájmu, necitlivosti a sobectví? I když jsme štědří a

soucitní ve výjimečných situacích, není vážnou nemocí dneška silný individualismus, zdůrazňování
sebe a touha po naprosté osobní svobodě, kterou se vymezujeme vůči druhým? Doba, ve které je nám
dovoleno všechno, ale za své konání nepřijímáme zodpovědnost?

A právě betlémské dítě, Ježíš, přichází, aby se dotkl toho, co je v nás dobré. Aby probudil k životu
naše osobní obdarování ke službě druhým, aby nás zbavoval hříchu a uzdravoval. Aby přemáhal ďáb-
la, který nás chce odnaučit milovat a vyhnat ze společenství s Bohem. Přichází, abychom dokázali
správně hodnotit a dobře rozlišovat. Právě Vánoce jsou dobou, kdy máme pochopit, prožít a oslavit, že
Bůh je láskyplný a štědrý. Osobní i světové dějiny mohou být tvořeny ve tmě zloby, nenávisti, pýchy,
strachu, netečnosti. Mohou být ale také tvořeny ve světle lásky Boha darované v Ježíši Kristu. S obo-
jím má každý z nás zkušenosti.

V naší tradici stavění betlémů je ve figurkách, které přicházejí poděkovat Bohu za velký dar naro-
zeného Ježíška, znázorněna štědrost lidí různých povolání s jejich výrobky. Defilují pekaři s pečivem,
pastýři s ovečkami, selky s husami nebo mlékem a mnoho dalších. Také Tři králové se zlatem, kadi-
dlem a myrhou. V každém daru dávají tito lidé sami sebe. A co my? Možná bychom v dnešní složité a
náročné době měli u jesliček všichni prosit: Pane, dej nám více víry ve stálou jistotu, že jsi s námi. Po -
moz nám znovu pochopit velikost tvé lásky, dej nám setkat se s tebou. Máme prázdné ruce, ale ty je
dokážeš naplnit. Touto prosbou a zároveň modlitbou bych mohl skončit, ale slyšel jsem jedno lidové
vyprávění, které jako by vzniklo právě pro tuto chvíli.

V noci, kdy se Ježíš narodil, přinesli andělé radostnou zvěst o narození dlouho očekávaného Spa-
sitele pastýřům. Všichni ho hned chtěli vidět, poklonit se mu a přinést nějaký dar. Byl mezi nimi ale
jeden, který neměl vůbec nic, co by někomu tak vznešenému mohl nabídnout. Ostatní mu říkali: Pojď 
s námi do Betléma! Ale on se bránil a říkal: Nemohu jít s vámi, protože se nesluší, abych se tam ob -
jevil s prázdnýma rukama. – Ostatní ho nakonec přesvědčili a on se s nimi vydal k jeskyni, kde Maria
chovala v náručí tak dlouho očekávané děťátko a měla radost, když viděla víru a štědrost těch, kteří je
přišli obdarovat. Přitom si povšimla pastýře, který stál úplně vzadu s prázdnýma rukama. Pokynula
mu, aby přišel k ní. Šel, ale velmi se ostýchal. Maria se na něj usmála a položila mu náruče malého
Ježíška, protože potřebovala mít volné ruce, aby mohla přijímat dary ostatních. A tak se prázdné ruce
ukázaly být tou nejlepší dispozicí k přijetí největšího možného obdarování.

Milé sestry, milí bratři,
přeji  vám všem,  dětem,  mladým,  dospělým i  seniorům,

vám, kteří prožíváte nejistoty současné doby a toužíte po ra-
dosti a pokoji, i vám, kteří nesete tíhu odpovědnosti za druhé,
vám, kteří se rozhodujete pro důležitý životní krok, a také vám
nemocným,  opuštěným,  vězněným,  zklamaným  i  jinak
zkoušeným, abyste tyto svátky, a nejen tyto svátky, prožili s
jistotou, že vás Bůh má rád, a skrze tuto jistotu se stávali jeho
slávou i jeho darem druhým.

K tomu vám všem ze srdce žehnám.

             Váš biskup Vojtěch

                                     Farní věstník 
                                  VÁNOCE 2021 – LEDEN 2022

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                    
              ročník XXX,  číslo 1                              
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Bohoslužby v měsíci lednu 2022

So      1.  1. 2022   slavnost Matky Boží 7:30 Jména Ježíš
        Panny Marie 9:00 Jména Ježíš

              10:30 Matka Boží
Ne      2.  1. 2022    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

Čt      6. 1. 2022 slavnost Zjevení Páně            8:00 Matka Boží
                18:00 Jména Ježíš
So      8. 1. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne     9.  1. 2022    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    15. 1. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne    16.  1. 2022    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    22. 1. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne    23.  1. 2022    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So    29. 1. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne    30.  1. 2022    7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

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

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K 22.
ROČNÍKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Milí  koledníci,  dárci  a  podporovatelé  Diecézní
charity Brno,milé sestry a bratři,

každoročně vítáme nový rok v brněnské diecézi
Tříkrálovou sbírkou. Také v roce 2022 plánuje Diecézní charita Brno tradiční sbírku ve dnech 1. až 16.
ledna. Jaký bude dvaadvacátý ročník, však opět zůstává otázkou.

Loňská  Tříkrálová  sbírka  byla  v  mnoha  ohledech  mimořádná.  Poprvé  po  dvaceti  letech  se
nemohli setkat koledníci a dárci, nezazněla oblíbená koleda ani nezacinkaly rolničky v tradičních prů-
vodech. Přesto se v brněnské diecézi podařilo získat 17 512 708 korun. Bylo to díky štědrosti dárců i
jejich ochotě přizpůsobit se situaci a využívat on-line služby.

Získané peníze z Tříkrálové sbírky pomohly například lidem, pro které stávající sociální systém
nemá řešení a kteří žijí pod hranicí důstojného života. Tyto osoby již mnoho let vyhledává Charitní zá -
chranná síť po celé diecézi. Do služby pro lidi s mentálním a zdravotním postižením Betany Boskovi-
ce zase zakoupila blanenská Charita koncem června speciální vícemístný automobil s nástupní ploši-

nou pro vozíčkáře. Zhruba polovinu nákladů na nový vůz financoval právě výtěžek z této sbírky. Bos -
kovický automobil pomáhal i lidem po ničivém tornádu na jižní Moravě. Jedna z jeho prvních cest
vedla právě na Břeclavsko a Hodonínsko, kam po živelné katastrofě vyjížděl krizový Tým mimo-
řádných  událostí  OCH Blansko.  Dary z  Tříkrálové  sbírky pomáhají  i  nevyléčitelně  nemocným a
umírajícím prožít poslední okamžiky doma se svými blízkými. Péči o ně zajišťuje síť charitních domá-
cích hospiců a lůžkové zařízení v Rajhradě u Brna.

Děkuji Vám, že přispíváte lidem v nouzi a podporujete Tříkrálovou sbírku. Vaše dary dokážou
proměnit složité životní osudy a jsou znamením, že solidarita a vzájemná pomoc je naší společnou
hodnotou.

Věřím, že požehnání Tříkrálové sbírky 2022 opět přinese radost a naději do našich srdcí i do na -
šich domovů. Upřímně Vám všem děkuji za podporu, modlitby, dary i přízeň.

S přáním všeho dobrého
           Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský

Jako  v  minulých  letech  chceme uskutečnit  tradiční  Tříkrá-
lovou sbírku ve dnech 7. - 9.ledna s osobní účastí tříkrálových ko-
ledníků, kteří vás navštíví ve vašich domovech. Na sídlištích na
Radkovské, U Štěpnického rybníka a Na markových humnech z
hygienických a epidemiologických důvodů koledovat nebudeme,

ale lze přispět do pokladniček, které budou umístěny v obchodech  Tesco, COOP HB Rad-
kovská,  lékárna U sv. Anny a v kostelích Jména Ježíš  a Matka Boží (od 9. ledna).
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TKS probíhá celostátně od 1. do 16. ledna 2022 a lze přispět také přímo na  
Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800,  VS 777

nebo 
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Na číslo: 87 777
Pro koledování v Telči prosíme o dobrovolníky, vedoucí skupinky musí mít platný OP.
Více informací na tel. 732 157 552 (Jaroslav Kadlec)

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

Děkujeme

Zprávy z jednoty Orla

        Pozvánka na Vánoční Pinec v orlovně

        Už to budou téměř 2 roky, co se naposledy 
zavřely dveře za posledním turnajem Pinec v 
orlovně. Dobrá věc by ale neměla jen tak skončit, 
rozhodli jsme se uspořádat první (a doufám, že ne 

poslední) turnaj této sezóny. Zveme vás do orlovny ve středu 29. prosince od 14 hodin na neformální
turnaj amatérských hráčů ve stolním tenise. Jako obvykle budeme mít připravené stoly, míčky a 
pingpongové pálky pro ty co nemají vlastní. Nebojte se s sebou vzít děti, které by si chtěli stolní tenis 
vyzkoušet, prostor se najde pro všechny. A pokud budete chtít, neváhejte si nabalit trochu vánočního 
cukroví na ochutnání. Podrobnosti najdete na stránkách turnaje  www.oreltelc.cz/pinec.

   Orel jednota Telč přeje všem členům, příznivcům, pomocníkům, dárcům a všem farníkům ra-
dostné a pokojné prožití Vánočních svátků v této podivné době a do nového roku Boží požehnání,
zdraví a naději v lepší časy.

Těšíme se na setkání na naších i farních akcích v roce 2022. 

Zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ

Milé sestry a bratři, 
       Kongregace pro kauzy svatých v Římě udělila souhlas k zahájení kanonizačního řízení otce Marti-
na Středy, kněze a řeholníka Tovaryšstva Ježíšova. Proto se na vás jako váš biskup obracím se žádostí
o sdělení užitečných informací týkajících se otce Martina Středy. Zvláště vyzývám vás, kdo můžete
podat svědectví o případných milostech obdržených na jeho přímluvu, nebo je vám známa nějaká pře-
kážka pro kanonizační kauzu, abyste ji sdělili do kanceláře sekretariátu (Petrov 8, 601 43 Brno) do 31.
ledna 2022. 
       Podrobnější informace jsou v textu ediktu, který je zveřejněn na webových stránkách Biskupství
brněnského (www.biskupstvi.cz). 
A všechny vás  prosím o  modlitbu,  aby veškeré  dění  v  souvislosti  se  zahajovaným kanonizačním
řízením otce Martina Středy přineslo duchovní užitek.    Děkuji.   Váš biskup + Vojtěch Cikrle 
Životopis a další informace na   www.martinstreda.cz

Pastýřský list  arcibiskupa Graubnera: Pohled do betlé-
ma vede k proměně v moderní svatou rodinu 

Milé sestry a drazí bratři,
Bůh, který oznámil pastýřům radostnou zvěst o naro-

zení Spasitele, ať Vás naplní radostí a učiní Vás zvěstova-
teli svého evangelia!

V tyto dny často hledíme do betléma, který má kou-
zelnou atmosféru.  I  když se různá zobrazení v mnohém
liší,  jedno mají  společné.  Středem celé scenérie je vždy
malé dítě. Všichni ostatní jsou méně důležití, nejen dospě-
lí rodiče nebo vyparádění králové s bohatými dary, či sami
zpívající andělé. To malé dítě je ze všech nejchudší, nemá
nic, jen plenky, a přece je důležitější než všichni. Každé-
mu se líbí ta tichá harmonie a pohoda svaté noci. Nejeden
z nás si ji spojuje s dětskou představou rodinné idylky.

Ta ideální atmosféra však není pohádková. Podobnou je možné zakusit v mnoha rodinách, v nichž
vládne láska a pokora. Promiňte, laskavě, ale láskou nemyslím sladký pocit a pokoru si nepředstavuji
jako ušlápnutost nebo podceňování sebe. Právě v betlémě vidím krásnou lásku tolika lidí, kteří nemys -
lí na sebe, ale jsou uchváceni malým dítětem, k němuž spěchají a s nímž se dělí o svůj majetek. Nehle -
dají sebe, ale dobro toho Novorozeného. Jejich pokora se nevymlouvá na chudobu, ale dává z mála,
neschovává se za nedostatek talentů, ale zpívá z radosti a pro radost.

Ten pohled nabízí důležité poučení. Ne, žádné školské poučky. On přitahuje a probouzí touhu k
následování,  protože  vyzařuje  lásku.  Láska  napodobuje  a  připodobňuje  se.  Jen  nespěchejte  a  vy-
chutnejte si ten pohled. Věřím, že pak najdete nové zalíbení v podobném postoji. Tomu děťátku dělají
malíři  či  sochaři  často  starší  hlavičku,  aby  napověděli  jeho  věčnou  moudrost  a  božskou  moc,
ale všechny údy má tak slabé, abychom vnímali pokoření všemohoucího Boha, který se pro nás stal
slabým člověkem. Slovo se stalo tělem. Opustilo slávu nebe a vzalo na sebe náš osud. Přišlo nás vy-
koupit z otroctví hříchu a nabídnout nebeské dědictví. Bůh se stává člověkem, aby mě učinil bohem.
Ne, nemohu dál. Naplňuje mě úžas. Musím mlčet. Ale to mlčení je tak šťastné!

Té idylce se může blížit každá rodina, v níž vládne láska, kde nejsou lidé slepí a dovedou vidět ty
druhé, vidět jejich kvality a žasnout. Bez obdivu nedokážeme milovat, protože, co nemá v našich očích
cenu, nevzbuzuje zalíbení, neprobouzí lásku. Bez obdivu necítíme vděčnost a cítíme se chudí, někdy
nespokojení  a  ukřivdění,  nebo  se  dokonce  necháme  sžírat  závistí  kvůli  těm,  kteří  mají  něco
navíc. Cesta ke štěstí je však jednoduchá: umět vidět a žasnout, nebát se děkovat, mnoho děkovat.

Nejraději vzpomínám na lidi, kteří vyzařovali štěstí a radost, protože dovedli být spokojení s tím,
co měli. Myslím na paní, která mnoho neměla. Když se jiní chlubili a snad se snažili v ní probudit zá -
vist, smála se a říkala: „Jsem sice chudá, ale ne hloupá. Přece si nebudu kazit radost závistí. Já se radu -
ji s druhými z toho, co mají oni, a tak jsem bohatší o radost.“

Betlémská pokora umí tiše naslouchat. Krásnou atmosféru dovedou dělat v rodinách ti, kteří umí
naslouchat, kteří naslouchají trpělivě, neskáčou do řeči a nechají domluvit. Nepřipravují si svou odpo-
věď, dokud druhý mluví. I když mají jiný názor, snaží se pochopit postoj druhého, nebo v něm hledat
aspoň zrnka pravdy. Ten druhý se cítí milovaný, a proto se neježí, snadněji se disponuje k naslouchání.

Obdiv probouzí úctu, která chrání lásku. Bez úcty je láska ohrožená jako brýle v kapse bez futrá-
lu. Mnoho záleží na úhlu pohledu. Člověk namyšlený, který se dívá na druhé spatra, který si myslí, že
ti druzí mu nesahají ani po kolena, si bude těžko druhých vážit. Za to pokorný pohled lásky umí ob-
jevit hodnoty druhého. Kdo dovede vidět očima víry, ten ví, že všichni v rodině byli stvořeni k obrazu
Božímu, že už od křtu jsou chrámem Ducha Svatého. On ví, že jak se chová k druhým, tak se chová k
Bohu. Úcta dělá naše vztahy ušlechtilými a vede nás k takovému ovládání, že nezraňujeme, neuráží-
me, nemluvíme o chybách jiných.
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Pořídit si do rodiny betlém a najít zalíbení v pohledu na něj může být velkým přínosem pro rodi-
nu, protože může inspirovat a přispět ke zrání každé rodiny až k proměně ve svatou rodinu, moderní
svatou rodinu, která žije krásnými vztahy a zakouší přítomnost Ježíše uprostřed nás, je světlem pro
okolí a nadějí pro další generace.

Děkuji všem, kteří přijali mou adventní výzvu ke společné chvíli v rodině. Dnes Vám přeji nový
objev posvátné atmosféry betléma a radost z Ježíše jako milého hosta Vaší domácnosti.

         K tomu Všem žehná
                                                                    arcibiskup Jan

       Knižní tipy do Vaší knihovny

       Tajemství Vánoc – Timothy Keller   Tajemství Vánoc – existuje 
vůbec ještě? Příběh o Ježíšově narození zná přeci každý zpaměti. Timothy 
Keller nabízí nové čtení dobře známého  vyprávění. To, o čem jsme už 
tolikrát slyšeli, staví do nového světla a to, co bylo zapomenuté, znovu 
objevuje. Nabízí se nám možnost znovu zaslechnout dobrou zprávu: Bůh 
proměňuje svět svou blízkostí, která nikoho nenechává stranou.

       Biblické putování - stolní hra  Zábavná stolní hra pro celou rodinu, která není nikdy stejná! V 
síti cest, které si v rámci hry postavíte, budete hledat předměty, zvířata a rostliny spjaté s biblickými 
příběhy. Cestou vás čekají dobrodružství, nebezpečí i příjemná překvapení. Hru je možné hrát v snažší 
i obtížnější variantě v několika herních obměnách. Biblické putování rozvíjí strategické myšlení, 
podporuje spolupráci mezi jednotlivými hráči a zábavnou formou pomáhá prohlubovat biblické 
znalosti. Pro 2 až 6 hráčů od 6 let.
        Vánoční koleda – Charles Dickens   Proslulý příběh o starém lakomci, kterému duchové ukážou
svět chudých, a změní tak jeho smýšlení. Obchodník Ebenezer Skruž je lakotný. Vlastně miluje jen 
jedno - peníze! Hromadí je a škudlí, kde se dá. Ani o Vánocích, svátcích klidu a míru, nedokáže být 
laskavý a štědrý. Brzy se ale má všechno změnit... O Štědrém dnu má Skruž podivnou vidinu, ve které 
ho navštíví jeho zemřelý společník Jakub Marley. Tajemným hlasem mu prozradí, že se mu zjeví tři 
duchové, kteří starému skrblíkovi pomůžou stát se lepším člověkem, pokud on bude chtít. Ke Skružovi
skutečně postupně přijdou záhadní návštěvníci - duch minulých Vánoc, duch letošních Vánoc a duch 
příštích Vánoc. Připomenou mu jeho dětství, zavedou ho do chudé rodiny jeho písaře a ukážou mu, 
jaké štěstí prožívá o svátcích jeho nemajetný synovec se svými dětmi. Poslední duch odhalí 
obchodníkovi děsivou budoucnost... Zlému lakomci spadnou klapky z očí a rozhodne se pro zásadní 
životní změnu.
         Bůh své bitvy neprohrává – Vojtěch Kodet v rozhovoru s Janem Paulasem    Známý 
duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru líčí svůj životní příběh. 
Postupně poznáváme jeho předky, dědečka, který prošel ruským zajetím, otce, bývalého politického 
vězně, a další členy rodiny. P. Kodet vzpomíná na dětství na venkově, hledání životní cesty, poměry v 
litoměřickém semináři, kněžské štace i sledování ze strany StB, na obnovu kláštera v Kostelním Vydří 
nebo svou službu exorcisty. V otevřeném dialogu líčí i nelehká období života a otevírá témata, která 
jsou pro něj důležitá: víra jako osobní vztah, odpuštění, uzdravení, umění rozlišování nebo život s 
Božím slovem.

Pozor na podvodné jednání na seniorech
 Kriminalisté na Vysočině prověřují několik případů velice závažného podvodného jednání, jehož

obětí se stali senioři, kteří kvůli své důvěřivosti přišli o značné finanční prostředky. Podvodníci na se-
niory útočí telefonicky a využívají k tomu legendy falešného vnuka případně jiné blízké osoby. 

Telefonáty se týkají seniorů, kteří používají pevnou telefonní linku. Skutečnosti, že senioři vy-
myšleným příběhům podvodníků většinou uvěří,  nahrává bohužel současná doba, kdy kvůli pande-

mické situaci dochází k výraznému omezení sociálních kontaktů, a to i v rámci rodiny. 
V době mimořádných opatření souvisejících s onemocněním Covid-19 děti tak často nenavštěvují

své rodiče či prarodiče, a to může mít za následek pocit osamělosti a nepotřebnosti. A právě to vše na-
hrává podvodníkům, kteří navíc spoléhají na to, že senior v radosti z kontaktu, byť jen telefonického,
svého příbuzného hůře pozná po hlase a že mu bude chtít okamžitě pomoci, aniž by si důkladně ověřil
sdělené informace. Scénář podvodu pod legendou falešného vnuka nebo falešného syna bývá ve všech
případech útoků velice podobný. Senior je často hovorem natolik překvapen, že v rámci hovoru pacha-
teli sám sdělí skutečné jméno svého vnuka, čímž pachateli výrazně usnadňuje jeho podvodný úmysl. 

V posledních dnech se ale podvodníci uchylují k mnohem závažnějšímu jednání, kdy seniorovi
zavolá jménem vnuka například ošetřující lékař z nemocnice s tím, že vnuk se při nehodě zranil v obli-
čeji, má sešitou tvář, překousnutý jazyk, a proto nemůže dobře mluvit. Seniorovi může také zavolat fa-
lešný právník, který údajnou vnukovu dopravní nehodu řeší a požaduje peníze na mimosoudní vy-
rovnání. Každá tato nevyžádaná telefonická komunikace může mít pro seniora nedozírné následky, že
přijde o našetřené peníze. Smyšlený příběh pachatele cílí především na city seniora a využívá opravdu
velice citlivá osobní témata - vnuk je v nouzi, vnuk měl dopravní nehodu, při nehodě se zranil sám a
zranil také další lidi, včetně dětí, a proto nutně potřebuje finanční pomoc na úhradu způsobené škody.
Všechny smyšlené příběhy mají přitom jediný cíl – vylákat ze seniora peníze. 

Jak se správně chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat naše peníze?
Pokud takový hovor přijmete, co nejrychleji jej ukončete s tím, že si všechno sami ověříte. 

Po ukončení hovoru zavolejte svému skutečnému vnukovi, synovi nebo osobě, která potřebuje
vaši pomoc, a sami si tak ověřte, zda vám opravdu tato osoba volala a vyžadovala od vás nějakou po-
moc. Zavolejte však na telefonní číslo, které na něho máte uložené, ne na číslo, ze kterého vám bylo
voláno, protože to byste se dovolali znovu stejnému podvodníkovi. 

Případně se okamžitě spojte s dalším příbuzným a požádejte ho, aby všechno ověřil. 
Pokud si už domluvíte předání peněz, ihned o tom informujte Policii České republiky na tísňové

lince 158. Je veliká pravděpodobnost zadržení pachatele při předání peněz ze strany kriminalistů. 
Nikdy nepředávejte žádné peníze cizím osobám – tedy lidem, které neznáte.
Neváhejte oznámit Policii  České republiky na linku tísňového volání 158 i případy,  když vás

někdo připravil podvodným jednáním o peníze. V žádném případě není důvod se za to stydět. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
mjr. JUDr. Dana Čírtková  - tisková mluvčí 
tel: 974 261 207 ,  mobil: 725 375 094 

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 v novém roce 2022

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   22. 1. 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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