
      O chybějící hvězdě

Chtěl bych vám převyprávět příběh, kte-
rý mám moc rád. Jeho autorem je bengálský
básník a prozaik Rabindranáth Thakur a vy-
bral jsem ho z autorovy sbírky duchovní po-
ezie s názvem Gitáňdžáli. Zní takto:

Když Stvořitel ustal ve svém tvůrčím díle, rozkvetly na obloze všechny květy. Všichni s nadšením
zpívali jaká je to radost, jaká nádhera, jaká krása, jaký rytmus, slunce, měsíc, hvězdy. V tom někdo
uprostřed zástupu zvolal: „ Jedna hvězda se ztratila!“ Rázem umlkl zpěv a radost a všichni začali pát -
rat, kam se poděla ztracená hvězda. Tvrdili: „Vždyť právě tahle hvězda ozařovala nebe. Byla ze všech
největší a nejkrásnější!“ A od té doby hledá celý svět tu hvězdu. Ve dne bez oddechu, v noci beze
spánku. Všichni říkají: “Musíme ji najít. Svět úplně oslepl, když zmizela!“ Jen za hluboké noci ozývá
se mezi hvězdami smích: „Zbytečně hledáte. Vždyť jsme všechny!“

Tím příběh končí. A tak nám všem přeji, abychom vždy věřili, že na obloze našeho života žádná
hvězda nechybí,  a nemarnili čas trápením nad tím, co potřebujeme k tomu, abychom byli podle svých
představ dokonale šťastni. Právě o Vánocích jsme od Boha dostali všechno, co potřebujeme, a to i k
tomu abychom mohli dělat šťastnými také druhé. Narozením Ježíše Krista vstoupil do našich životů
pramen světla naděje, který dává hodnotu našemu životu  a vítězí nad jakoukoli tmou- Ať Ježíšovo
světlo prozařuje nejen sváteční, ale i všední dny celého příštího roku.

K radostnému prožití vánočních svátků vám ze srdce žehná
+ Vojtěch Cikrle

Bohoslužby o Vánocích a v měsíci  lednu 2023

      
       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

       So     31. 12. 2022               17:00 Jména Ježíš
Ne        1.  1. 2023    9:00 Jména Ježíš

              17:00 Matka Boží
        Čt        5. 1. 2023     rekolekční mše sv.              9:00    Jména Ježíš    
        Pá        6. 1. 2023                                                 8:00    Matka Boží 
        So        7. 1. 2023                                17:00 Matka Boží

Ne        8.  1. 2023     9:00 Jména Ježíš
17:00 Jména Ježíš

        So       14. 1. 2023                                17:00 Matka Boží
Ne       15.  1. 2023     9:00 Jména Ježíš

17:00 Jména Ježíš
        So        21. 1. 2023                                17:00 Matka Boží

Ne        22.  1. 2023     9:00 Jména Ježíš
17:00 Jména Ježíš

       So        28. 1. 2023                                17:00 Matka Boží
Ne        29.  1. 2023     9:00 Jména Ježíš

17:00 Jména Ježíš
                              (bez záruky)

Jako v minulých letech se uskuteční tradiční  Tříkrálová sbírka ve
dnech  6.  -  8.  ledna  s  osobní  účastí  tříkrálových  koledníků,  kteří  vás
navštíví ve vašich domovech.

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 dobré a zdraví  v  novém roce a srdce
otevřené pro potřeby bližních v této pro mnohé nesnadné době. Bůh vám žehnej! 

   

                                     Farní věstník 
                               VÁNOCE 2022 – LEDEN 2023

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                
              ročník XXXI,  číslo 1                              
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    Zprávy z jednoty Orla   

Rozjel se Pinec v orlovně

V sobotu před poslední adventní nedělí se rozjel
6. ročník série pingpongových turnajů s názvem Pi-
nec v orlovně. Bylo příjemné se po roce opět sejít a

vidět známé tváře. Přivítali jsme ale i 2 nové hráče z Dolních Němčic. A pořádně nám letos zasáhli do
pořadí. Jako vždy jsme odehráli tabulku formou každý s každým, což při počtu devíti účastníků zna-
menalo, že si všichni zahráli po 8 zápasech. Protože nemálo hráčů muselo odejít dříve, semifinálové a
finálové zápasy již byli jen symbolické.

První dvě místa si odvezli Petr Pokorný a Zdeněk Krejčí právě do Dolních Němčic. Třetí místo
vybojoval domácí Aleš Foitl a čtvrté patří Pavlu Nováčkovi z Dačic. I když některé vyrovnané zápasy
vzbuzovali napětí, celé odpoledne se neslo v přátelském duchu. A věřím, že tomu tak bude i na dalším
turnaji, který plánujeme na druhou polovinu ledna. Sledujte webové stránky  www.oreltelc.cz/pinec,
kde najdete jak výsledky a fotky z posledního Pince, tak pozvánku na ten další.     

OREL TELČ A KLUB PROSTOR
 vás zvou na 

PLES Zlatý věk Hollywoodu
hraje Sebranka jazz orchestra, 
28.1.2023 v 19 hod.   orlovna  

Vstupné předprodej  250,- sezení   200,- stání, na místě   300,- sezení    250,- stání
Předprodej a rezervace na čísle +420 792 920 993

Orel jednota Telč přeje všem členům, příznivcům, pomocníkům, dárcům a všem farníkům
pokojné a radostné prožití Vánočních svátků a do nového roku Boží požehnání, zdraví a 
naději v lepší časy. Těšíme se na setkání na naších akcích v roce 2023.

Víc hlav víc ví 

Diecézní koordinátor pro synodu P. ThLic. Petr
Šikula přibližuje atmosféru diecézního synodálního
setkání, které se uskutečnilo v listopadu v Brně.

Co bylo smyslem diecézního synodálního se-
tkání?

V období  od  publikování  diecézní  a  národní
syntézy mnohé farní synodní skupinky pokračovaly
v setkání a snažily se farní, diecézní a národní vý-
stupy  vztáhnout  k  farní  realitě,  hledat  řešení  a
provádět změny k lepšímu. Protože papež František

vyzdvihl synodalitu jako způsob života církve do budoucna, patří k takové aktivitě i další setkávání,
vytváření kontaktů, vzájemná komunikace, inspirace a povzbuzení. V návaznosti na první diecézní se-
tkání, které se uskutečnilo v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla 7. května tohoto roku, jsme se 19. lis-
topadu setkali podruhé, tentokrát na půdě Biskupského gymnázia v Brně. Cílem bylo společně reflek-
tovat výstupy z diecézní i národní úrovně a pobavit se o tom, jak obsah výstupů konstruktivně uchopit,
inspirovat se nápady z dobré praxe a navzájem se povzbudit v dalším společném hledání.

Jak setkání probíhalo?
Na naše pozvání odpovědělo a přijelo 120 účastníků, mnozí byli moderátoři farních skupinek,

další se do celého procesu po celou dobu aktivně a se zájmem zapojovali a byli hybnou silou synodní-
ho setkávání. Začínali jsme v 10 hodin dopoledne a setkání skončilo v 16 hodin. Ale mnozí ještě desít -
ky minut zůstávali na místě a dál debatovali. Ukázalo se, že propojování, vzájemný kontakt, ochota
naslouchat, učit se a uskutečňovat sen o církvi ve 21. století je naléhavou potřebou mnohých.

Budou následovat další podobné akce?
Účastníci měli mimo jiné odpovídat, jak si dál představují synodalitu v naší diecézi. V odpově-

dích se objevila často přání se takto setkávat vícekrát do roka. A častěji, třeba každých pět let, spustit
synodální dotazování v diecézi, zapojit více kněží a mládeže, systematicky pracovat a postupně se
utkávat s výzvami, které diecézní a národní syntéza obsahují. Často se volalo po výcviku v dobré ko-
munikaci  a  osobnostním  rozvoji,  stejně  jako  po  revizi  výuky  náboženství.  Lidé  touží  také  po
otevřenějším komunikačním stylu i vzhledem ke kněžím, biskupovi, diecézi. A nemálo podnětů se tý-
kalo povzbuzení k intenzivnějšímu hledání cest k lidem se specifickou potřebou: doprovázení mla -
dých, citlivá podpora LGBT osob apod. Důvodů setkávat se dál máme tedy víc než dost.

Co považujete u těchto setkání za nejdůležitější?
„Víc hlav víc ví,“ je známá zkušenost, kterou si lidstvo nese od nepaměti.  V katolické církvi

nejsou nositeli veškerého poznání kněží a biskupové spolu s papežem, ale celý Boží lid, který žije pod
vlivem Ducha Svatého darovaného ve křtu. Nehledě na to, že Duch Svatý působí i mimo církev a že i
tyto „vnější“ podněty mohou být velmi přínosné. Takže je dobré, když je k Božímu sdělení nastražené
každé ucho. A Pán si sám zvolí, zda nám do něj něco pošeptá, nebo nás za ně vytahá.

Pěvecký sbor Srdíčko 

zve na tradiční vánoční benefiční koncert  Srdíčko pro
Afriku, který se uskuteční v pátek 30. 12. 2022 v 18 hodin v
orlovně v Telči. 

Stejně jako předchozí roky bude výtěžek věnován do
Sirotčince sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbile (Burkina
Faso). Po předchozích dvou letech, kdy koncert probíhal on-
line se vracíme zpět na pódium orlovny. Rádi bychom touto
cestou  také  poděkovali  všem  dárcům,  díky  kterým  jsme
mohli postupně odeslat částku, která již přesáhla 170 tisíc
korun. Peníze byly využity na provoz školy a farmy, které

jsou součástí sirotčince. 
S vedoucí sirotčince Cécile Dah jsme se spolu s dětmi ze sboru a jejich rodiči setkali na krátké be-

sedě v dubnu tohoto roku, mohli jsme se tak dozvědět další podrobnosti o chodu organizace. 
Moc všem děkujeme nejen za dary, ale také za velkou podporu a těšíme se na již devátém ročníku

Srdíčka pro Afriku! 
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Vánoční koncert sboru Santini Telč 2022

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 farního 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

 
Knižní tipy do Vaší knihovny

Jak si Pán Bůh postavil betlém
Enrique Monasterio 
Poetické  dílko  E.  Monasteria  vychází  česky  poprvé,  zatímco  ve

Španělsku se dočkalo od roku 1995 již patnácti vydání. Žánrem připomíná
Exupéryho Malého prince:  tváří  se  jako kniha pro děti,  ale osloví  spíše
dospělé čtenáře, vnímavé pro duchovní hodnoty v hávu krásné literatury. 

„Bůh se rozhodl narození svého Syna vysílat v přímém přenosu každý
prosinec a v každém srdci, ve kterém by bylo místo pro betlém. Tak vymyslel Vánoce. Je to doba, kdy
Bůh staví v duších betlém. Prosí nás jen o to, abychom mu uvolnili nějaký čistý koutek, otevřeli okna
a pohlédli k nebi…“ „Ježíšku, jmenuju se Zabulón, je mi dvanáct a jsem pastýř jako můj táta. Podle
anděla si mě Hospodin vybral, abych byl jednou z figurek v betlémě, protože se lidem musí vysvětlit,
že jediný neužitečný životy jsou životy lidí, který tě nechtěj hledat. Jsou jako ptáci bez křídel. A taky
aby se lidem řeklo, že Bůh si někdy vybírá lidi hloupý, aby popletl ty chytrý.“ (ukázky z knihy)

Kronika Čechů
Kosmas letopisec 
Další vydání Kosmovy kroniky. Nejstarší český letopisec, pražský kanovník Kosmas, se narodil

kolem poloviny 11.  století  a zemřel 21.  října 1125. Ve svém latinsky psaném díle Kronika Čechů
shromáždil dostupné údaje z ústní a literární tradice, historických pramenů i vlastní zkušenosti a vy-
tvořil poutavý, i když ne vždy pravdě odpovídající obraz prvopočátků a rané historie etnika, jež vybu-
dovalo český stát. Kosmas zformuloval prvotní podobu státní ideje, jež se v určitých aspektech uplat-
ňuje i v současné době. Klasický, do jisté míry modernizovaný překlad K. Hrdiny a M. Bláhové do-
plňuje předmluva a poznámkový aparát předního znalce českých dějin Martina Wihody.

Život pro zavržené
Clara Lejeune Gaymardová 
Profesor  Lejeune (1926-1994) propojil  jedinečným způsobem své vědecké aspirace s  věrností

etickým zásadám lékařské práce.  
Jérôme Lejeune učinil v šedesátých letech 20. stol. významné objevy týkající se počátku lidského

života. Ty z něj dělají jednoho z otců moderní genetiky. Nejznámější je jeho odhalení příčin tzv. Dow-
nova syndromu (trizomie 21). Svůj objev využíval výlučně k tomu, aby pomáhal, nikoli eliminoval
lidi, kteří se s touto nemocí inteligence narodili nebo byli počati.  Lejeune svým pacientům a jejich ro-
dinám věnoval veškerý svůj čas a energii. Životy nenarozených hájil z etických i vědeckých důvodů.
Přednášel a jezdil po světě, řadu přátel kvůli svým postojům získal a možná ještě víc ztratil. Jako muž
vědy a víry stál za svými zásadami a ustál převládající společenské i mediální tlaky. Jeho dcera Clara

nám ho ukazuje nejen jako vědce, ale i jako šťastného manžela, otce, křesťana hluboké víry i muže s
rozhledem a nenapodobitelným smyslem pro humor. Jeho pokora i pronikavé názory oslovují mnohé
dodnes.

Chatrč
William Paul Young 
Celosvětový bestseller o tom, jak lze tváří  v tvář zlu, bolesti a beznaději nalézt Boha, milost,

usmíření… a sebe sama. Missy, nejmladší dcera Macka Allena Phillipse, je unesena během rodinného
výletu.  Důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed
oregonské divočiny. Díky podivné výzvě, kterou Mack obdrží pár let poté, se tam vrací, aby znovu
vkročil do samého středu svých nejtemnějších nočních můr. To, co v chatrči najde, navždy změní jeho
život… 

Slovo i pro nás …

Papež František přijal nejmladší členy italské Katolické akce. V promluvě, kterou jim předal, vy-
bízí k pohybu a vycházení mezi lidi. „Ježíš se totiž obracel ke všem lidem, aniž by někoho vyřazoval“,

"Pán si nepřeje, abychom trávili dny uzavření do sebe", píše František v předaném textu: "A to je
pro dnešního chlapce a dívku velké riziko: trávit dny před displejem mobilního telefonu. Nikoli, naše
oči jsou stvořeny k tomu, aby se dívaly na druhé".

"Abychom vydávali svědectví o Ježíšově lásce, musíme se vydat do terénu, avšak nikoli jednot-
livě, ale společně, jako skupina", vysvětluje dále papež: "Musíme být, jinými slovy, týmem, abychom
objevili sami sebe jako bratry a sestry ve světě, který má tendenci nás izolovat, rozdělovat, stavět proti
sobě; který vám říká: 'myslete na sebe a nestarejte se o druhé'. Tajemství spočívá právě v péči o druhé.
Tímto způsobem se staráte i o sebe. Odtud vše začíná, tedy od toho, že v druhém člověku nevidíme
protivníka, ale spoluhráče, Boží dítě: to je duch, s nímž lze překonat lhostejnost," naznačil papež spolu
s tím, jaké vzory je třeba následovat:

"Nejsou to bohatí a mocní, ti z obálek lesklých časopisů nebo z televize, ale malí, chudí, zapo-
menutí, odstrčení, ti, o které se nikdo nestará. Přemýšlet o nich a o tom, co potřebují, a nikoli o tom, co
nám chybí, je tajemstvím, jak učinit náš svět, který tolik potřebuje mír, krásnějším, spravedlivějším
a mírumilovnějším. A proto spoléhám na vás, na vaši vizi budoucnosti, na vaši sílu, a především na
vaši modlitbu za mír, která je mocná a dokáže velké věci!", uzavřel papež.

Redakce Farního věstníku děkuje všem spolupracovníkům za spolupráci na tvorbě Farního
věstníku, sponzorům děkujeme za jejich podporu a svým čtenářům a všem farníkům přejeme požeh-
nané Vánoce a mnoho Božích milostí v novém roce 2023

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   22. 1. 2023
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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