
Svatá rodina 

Mnoho malířů se nám již pokusilo přiblížit Svatou rodinu.
Jejich díla svědčí o rozmanitosti představ prostředí, v němž Svatá
rodina žila. Jedno mají ale společné: vyzařují bezpečí v nezajiště-
nosti. Dost možná, že je právě toto poselstvím pro dnešní rodinu.
Nemálo se hovoří o nebezpečných trendech ohrožujících dnešní
život rodiny. Můžeme dokonce mluvit o určité bezradnosti, až
strachu: strach, který má ze vzájemného celoživotního vztahu
rodičovský pár, strach přivést na svět děti, po nichž touží, a strach z
ohrožení chudobou i sociálním vyloučením ze strany společnosti.

Nejistota ve vztahu je varováním, že chybí dostatek lásky.
Někdy by pomohlo věnovat si čas navzájem, jindy bychom se měli
raději zaměřit na společné plnění úkolů místo vzájemného soupeření
a obviňování z nedostatečného zájmu o dění v rodině. Přiznejme si,
kolik času věnujeme vstřebávání nejrůznějších informací, kolik úsilí
vkládáme do naší práce a na druhé straně kolik kvůli tomu dlužíme
své rodině.

Bezmocně sledujeme zprávy o stárnutí a vymírání Evropy,
přestože si mladí lidé přejí založit rodinu a přivést na svět tolik dětí,

kolik by postačilo, aby byl tento proces zastaven. Ptáme se: Proč?, ale odpověď nevnímáme ve chvíli,
kdy ujišťujeme sebe a své dospělé děti o tom, že ještě "nemohou mít děti", protože není zajištěn
jejich životní standard v podobě absolvovaného studia, komfortního bydlení nebo zahraničních cest
(který jsme my sami v jejich věku, již s malými dětmi, neměli).

Nemusíme se ale ptát jen sami sebe. Máme právo ptát se i společnosti: Je spravedlivé, že se
rozhodnutí založit rodinu a přivést na svět děti začíná podobat rozhodnutí k hrdinskému činu, který s
narůstajícím počtem dětí budí dojem nerozvážnosti? Je v pořádku, že s narůstajícím počtem řádně
vychovávaných dětí dramaticky narůstá pravděpodobnost ohrožení chudobou? Není v zájmu společ-
nosti, aby byl vytvářen a chráněn prostor svobodného rozhodování pro rodiče, kteří chtějí svým
dětem věnovat výchovnou péči?  

O situacích, které Svaté rodině zavdávaly důvod ke strachu, se ze vzpomínaných obrazů nic
nedozvíme. I když nás evangelia ujišťují, že nechyběly nebezpečné situace, malíři se zřejmě záměrně
soustředili na něco jiného. Domnívám se, že chtěli připomenout, v čem spočívá jedinečnost lidského
společenství, která v rodině nabývá zvláštní důležitosti: přijmout bohatství pokory a odpuštění. Oboje
umožňuje Bohu, aby vstoupil do naší blízkosti a posiloval nás v naději, že úsilí o dobro druhého se
nemůže minout účinkem. 

 
PhDr. Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu

Bohoslužby o Vánocích 2010  a v lednu 2011

Pá  24. 12. 2010 24:00 sv. Jakub
So  25. 12. 2010   7:30 Jm. Ježíš

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží 

Ne  26. 12. 2010   7:30 Jm. Ježíš
  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

Pa  31. 12. 2010 17:00 Jm. Ježíš
23:00 - 24:00  adorace Matka Boží

So  1. 1. 2011    7:30 Jm. Ježíš
  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

Ne  2. 1. 2011    7:30 Jm. Ježíš
  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

Po 3. 1. 2011 18:00 Jm. Ježíš
Čt 6. 1. 2011   8:00 Matka Boží

18:00 Jm. Ježíš
So 8. 1. 2011 17:00 Jm. Ježíš
Ne 9. 1. 2011    7:30 Jm. Ježíš

  9:00 Jm. Ježíš
10:30 Matka Boží

Ne 16. 1. 2011    7:30 Jm. Ježíš
  9:00 Jm. Ježíš
10:30 Matka Boží

Ne 23. 1. 2011    7:30 Jm. Ježíš
  9:00 Jm. Ježíš
10:30 Matka Boží

Ne 30. 1. 2011    7:30 Jm. Ježíš
  9:00 Jm. Ježíš
10:30 Matka Boží

Tříkrálová sbírka 2011

Ve dnech 7. a 8. ledna 2011 se uskuteční v Telči a okolí již po
jedenácté Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika. Výtěžek
Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapova-
ným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhod-
něným skupinám a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně
desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do
zahraničí.

Farní věstník  

 VÁNOCE 2010 - LEDEN 2011        
                          

                                        Vydává Římskokatolický farní úřad v Telči
         ročník  XIX, číslo 1
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“Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti
o narození Pána Ježíše, naši koledníci navštěvují domácnosti, aby
světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. Tříkrálovou
sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili nejen
do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru. Chceme
oslovit širokou veřejnost a tím šířit sociální cítění a pochopení pro
všechny sociálně znevýhodněné lidi u nás doma i v zahraničí,” říká
ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. “V neposlední řadě chceme
nabádat představitele politické i veřejné správy k udržení sociálního

smíru a odstraňování sociální nerovnosti, protože snižováním sociálních výdajů se nouze a chudoba
ještě více prohlubují.”

Kolednickou skupinku tvoří zpravidla koledníci v dětském věku, převlečení za bájné tři krále
(mudrce z východu), kteří se podle biblické tradice přišli do Betléma poklonit malému Ježíškovi.
Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, vedoucí má u sebe průkazku
koledníka.

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírka je osvěd-
čena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb.

Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo
66008822/0800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA
na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).

Záměry využití Tříkrálové sbírky v roce 2011 v brněnské diecézi

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - osobní asistence pro děti a dospělé s postižením nebo
dlouhodobým onemocněním – nákup kompenzačních pomůcek a automobilu

Oblastní charita Blansko - podpora služeb, které zasahují v mimořádných a krizových situa-
cích. Jedná se o Výjezdní krizový tým, který  pomáhá postiženým povodněmi, požáry. Dále pomáhá
seniorům nebo matkám s dětmi v tísni při řešení obtížných životních situací.

Oblastní charita Rajhrad - zajištění provozu a rozšíření nabídky služeb Mobilního hospice sv.
Jana, který nabízí péči nevyléčitelně nemocným v jejich domácím prostředí a je zajišťován multidis-
ciplinárním týmem nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. 

         - nízkoprahové centrum pro mládež Vata v Židlochovicích - zajištění
provozu, volnočasových aktivit pro mládež a pořízení vybavení nově vzniklého centra, které má
poskytovat zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži v obtížných životních situacích

Oblastní charita Břeclav - stavební úpravy Nízkoprahového denního centra pro lidi se sociál-
ními a existenčními problémy. Výměna venkovních stěn (výměna dřevěných nosníků za kovové) a
výměna oken.

Oblastní charita Hodonín - provoz odborných sociálních poraden při Oblastní charitě Hodonín
v Hodoníně, Slavkově u Brna a Bučovicích.

Oblastní charita Jihlava - aktivizační služby pro seniory v obcích kde Oblastní charita Jihlava
provozuje Charitní pečovatelskou službu. Jedná se zejména o nákup vybavení a terapeutického
materiálu pro aktivizaci seniorů.

Oblastní charita Třebíč - vybavení cvičné kuchyňky pro klienty Domovinky - hrnky,
skleničky, nádobí na vaření, speciální pomůcky pro tělesně postižené klienty, kráječ na chléb atd.
Denní stacionář Domovinka slouží seniorům a tělesně postiženým. Kuchyňka přispěje ke zvládání
každodenních činností klientů.

Oblastní charita Znojmo - elektrické polohovací postele, invalidní vozíky, antidekubitní
podložky pro klienty Charitní ošetřovatelské služby

Oblastní charita Brno - nákup nového vybavení dílen denního stacionáře Effeta, kde působí
uživatelé se zdravotním a mentálním postižením. Půjde o uzamykatelné skříňky, židle, stoly a sedací
soupravy pro uživatele a pro asistenty dva nové počítače.

Vezmi a čti

Svátek Svaté rodiny – cyklus A
Sir 3,3-7.14-17; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a
řekl: “Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň
tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho
zahubil.” Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do
Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl
Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘ Když

Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: “Vstaň, vezmi dítě i jeho matku
a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli.” Vstal tedy, vzal dítě i jeho
matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda
králem Archelaus, bál se tam jít, a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a
usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: ‚Bude nazýván
Nazaretský.

Josef – Muž, který má sny
O Josefovi slyšíme, že měl čtyři rozhodující sny a že měl odvahu si je vyložit a jednat podle

nich (Mt 1,20; 2,13.19.22). Vidíme, jak se Josef velkoryse chová vůči Marii – a to i před tím, než se
ve snu dozví, že počala z Ducha Svatého (Mt 1,19-20). Co si obvykle neuvědomujeme, je to, že Josef
ve skutečnosti porušil zákon, když ji nechtěl vystavit hanbě a chtěl ji propustit potají. Nejenom, že ji
Josef chrání, ale on se vůbec neohlíží na sebe a sebe nechrání! Je to projev statečnosti a lásky, vezme-
me-li v potaz dobu a okolnosti, ve kterých se to stalo.

Deuteronomium 22,20-21 je v této věci zcela jednoznačné: nevěstu, která ztratila panenství před
svatbou, vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť
tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého
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 středu. Z jakéhosi důvodu se ale tato skutečnost v čítankových příbězích o svatém Josefovi vůbec
nevysvětluje. Buď jsme nechtěli odkrývat židovský trestní legalismus, nebo jsme nechtěli představo-
vat Josefa jako porušovatele Zákona, což by poukazovalo na náš vlastní legalismus. Legalismem
přitom míním stav, kdy je zákon tím nejdůležitějším, na čem záleží. Ježíš ale se zákonem zacházel
úplně jinak (např. Mt 12,1-8). Co myslíte, od koho se Ježíš učil svůj postoj k zákonu? Od Josefa! Na
rozdíl od praxe západního křesťanství, kde učí obvykle matka, to v judaismu prvního století byl otec,
kdo své děti učil zákonu.

Josef dále naslouchá snům a věří jim, a to ho vede k tomu, aby se vydal na dlouhou cestu do
Egypta a zachránil svou ženu a dítě. Potom má další sen, který uposlechne, a vrátí se do Izraele. A
nakonec má poslední sen, kterého si často nevšimneme, řekne, aby se nevracel do judského Betléma,
protože tam vládne král Archelaus, aby se místo toho vydal do Galileje. Rodina se usadí v Nazaretu.
Zlo, které hrozilo, se proměnilo v dobro díky snům a víře jednoho muže.

Richard Rohr, Louis Glanzman – Duchovní bratři: Muži Bible mluví k mužům dneška
 
 
Nejdůležitějším vztahem v rodině je vztah mezi manželi. Je nadřazen všem ostatním vztahům,

vztah mezi rodičem a dítětem nevyjímaje ...
 Ještě jsem se nesetkal s opravdu šťastnou a vřelou rodinou, za kterou by manžel a otec nenesl

plnou zodpovědnost. Také žena a matka má svou zodpovědnost, ale manžel jí v tom musí ochotně
pomáhat a podpírat ji. Je to nutné i proto, že žena může jen obtížně milovat svého manžela, pokud
necítí, že ji stoprocentně podporuje ve všech oblastech rodinného a citového života. Samozřejmě, že
totéž platí o mužově zodpovědnosti v rodině. Také muž potřebuje mít jistotu, že jeho žena je připra-
vena mu pomoci a že je dokonce ochotna ustoupit, když je to potřeba.

Mužova ochota nést plnou zodpovědnost za rodinu je pro manželku i pro dítě jedním z největ-
ších darů...

 Žena může podivuhodným způsobem přijímat lásku, kterou v ní její muž vyvolá. Může ji
bohatě rozvíjet a opětovat manželovi i dětem, naplňovat domov nevyslovitelně nádherným ovzduším.
Láska, která se k muži vrací prostřednictvím jeho ženy, má úžasnou cenu. Podle mého názoru je to ta
nejnádhernější věc na světě. Vyvolat lásku je zpočátku obtížné, ale když muž zakusí opětovanou
lásku své ženy, brzy přijde na to, že se jeho láska rozmnožila a že s jejím růstem je pro něho stále
snazší ji vyvolávat ...

 My muži opravdu zoufale potřebujeme pomoc svých žen, aby nás vedly pro nás v relativně
cizím světě citů...

 Nutno přijímat životního partnera takový, jaký je, i když bychom rádi, aby v něčem byl jiný.
Umět odhalit vlastnosti, za které mohu být vděčný...

 Vše záleží na nepodmíněné lásce, která je v plnosti nedosažitelným ideálem, o který ale
musíme stále usilovat.

Ross Campbell – Potřebuji tvou lásku

Zpráva z jednoty Orla Telč

V sobotu 11. prosince se v Jaroměřicích nad Rokytnou konal 15. ročník turnaje ve florbalu
tentokrát v krásných nových prostorách tělocvičny u základní školy. To umožnilo letošní turnaj
započítat jako první kolo župní florbalové ligy. Mezi pěti týmy jsme měli dva vlastní, což jistě svědčí
o popularitě tohoto sportu v Telči.  Tým “A” reprezentovali Husták Vojtěch jako kapitán, Kamaryt
Vít,  Kameník Radek, Koranda Radim, Kubát Zdeněk, Slatinský Libor a branku hájil Svoboda

Jaroslav.  Tým “B” hrál ve složení Choutka Petr, Kovář David, Macků Pavel jako kapitán, Pospíchal
Luboš, Zlatuška David a Hajdík David jako brankář.

Nelehkou pozici měl náš A tým, neboť již po třetí obhajoval vítězství v tomto turnaji o putovní
pohár. A hráči si toho byli očividně vědomi, když hned v prvním zápase s Kněžicemi zvítězili drtivě
7:1. Ani v následujícím derby s telčským béčkem si nenechali nic líbit a zvítězili 6:0.  Další zápas s
Třeští již nebyl tak přesvědčivý a výsledek 5:1 jako by byl předzvěstí prohry v posledním zápase s  
Jaroměřicemi, který po několika chybách v obraně a ne příliš úspěšnou útočnou snahou skončil těsně
3:4 pro domácí. Naštěstí brankový zisk z předchozích zápasů byl dostatečný a vysloužil nám třetí
vítězství v Jaroměřickém turnaji. Nejlepším střelcem se stal Zdeněk Kubát s 11 góly.

Druhý tým, složený převážně z mladých posil, si přijel nasbírat první zkušenosti a osahat si
velké turnaje. Nezkušenost byla znát i při samotných zápasech. Nejprve podlehli 1:4 týmu z Kněžic,
následně 0:6 s áčkem z Telče. Potěšující byl třetí zápas s Třeští, kdy uhráli čestnou remízu 2:2. Ale
na domácí Jaroměřice jakoby došly síly. V podstatě jednostranný florbal skončil prohrou 0:6. Tak jak
přepočty pomohly áčku k vítězství, tak béčko naopak odsoudily na poslední 5. místo. S Třeští jsme
měli stejný počet bodů, vzájemný zápas i rozdíl gólů. V náš neprospěch ale hrál vyšší počet vstřele-
ných gólů, což rozhodlo. Nejlepším střelcem se dvěma góly stal Pospíchal Luboš.

Orel jednota Telč přeje členům i farníkům klidné prožití Vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.

Zdař Bůh

Ples SHM Klub Telč 2011

Tak jak již tradičně každý rok i  letos bude pořádaný  ples SHM Klub Telč 2011 , který se
uskuteční taky tradičně v KD Sedlejov a to 26. února 2010, začátek plesu je ve 20.hodin, k poslechu
a tanci bude hrát a zpívat skupina Onkels (kdo nezná, pozná), opět bohatý program – předtančení,
půlnoční překvapení, HRA, po celou dobu roznos jídla a pití…a možná i něco jiného. Cena
vstupenky je 120,- Kč na sezení a 100,- Kč na stání. Rezervace vstupenek jak na stání, tak i na sezení
od 1. února 2011 na telefonním čísle 608 824 875 po 19.hodině. Lístky je třeba si vyzvednout na
místě nejpozději do 21 hodin, jinak budou prodány. Předprodej vstupenek 21.února po 9. mši svaté na
faře. A zase jako tradičně svoz jede v 19. 15hod. a 19.45hod. od Motorpalu (cena 10Kč) a zpět se
dostanete svozem  v 1:30hod.  a ve 3:00hod. Na plese Vás opět čeká tradiční bohatá tombola.
Výtěžek z plesu bude použit na práci s dětmi a mládeží v SHM Telč. 

Za všechny členy SHM Telč 
Patty.
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Rozpis zvoníků pro rok 2011 

Skupina 1 :       Chalupský Vít ,  Kuhn Lubomír 

3. a 4. 12.8. a 9. 10.20. a 21. 8.2. a 3. 7.

14. a 15. 5.2. a 3. 4.5. a 6. 1.24. a 25. 12. 

                                                                
        Skupina 2 :       Trojan Jaroslav, Trojan Pavel  

10.a 11. 12. 15. a 16. 10.27. a 28. 8.5. 7.

21. a 22. 5.9. a10. 4.12. a 13. 2.26. 12.

     
Skupina 3 :       Kadlec Jaroslav, Kadlec Jakub     

17. a 18. 12.22. a 23. 10.3. a 4. 9.9. a 10. 7.

28. a 29. 5.16. a 17. 4.19. a 20. 2.1. 1.

                                                                                      
Skupina 4 :       Boček Pavel, Jirásek Tomáš            

24. a 25. 12.29. a 30. 10. 10. a 11. 9.16. a 17. 7.

2. , 4. a 5. 6.21. 4. 26. a 27. 22. 1. 

                                     
Skupina 5 :       Tichý Vojtěch, Tichý Radim

26. 12.5. a 6. 11.17. a 18. 9.23. a 24. 7.

11. a 12. 6.23. a 24. 4.5. a 6. 3.8. a 9. 1. 

         Skupina 6 :        Svoboda Jindřich, Smolín Karel

31.12. a 1. 1.12. a 13. 11.24. 25. 9.30. a 31. 7.

18. a 19. 6.25. 4.12. a 13. 3.15. a 16. 1.

Skupina 7 :         Janek Daniel, Kovář David

7. a 8. 1.19. a 20. 11.28. 9.6. a 7. 8.

23., 25. a 26. 6.30.4 a 1. 5. 19. a 20. 3. 22. a 23. 1.

Skupina 8 :          Tripal Bohumil, Tripal Štěpán

14. a 15. 1.26. a 27. 11.1. a 2. 10.13. a 14. 8.

29.6. a 1. 7.7. a 8. 5.26. a 27. 3.29. a 30. 1.

Vysvětlivky ke zvýrazněným termínům: 

21. 4. – zelený čtvrtek – zvoní se před večerní mší a při mši při “Sláva na výsostech Bohu” – je   
                  třeba domluvit např. s ministranty znamení pro začátek zvonění

23. 4. – bílá sobota – zvoní se pouze pří “Sláva na výsostech Bohu” - je třeba domluvit např.       
                     s ministranty znamení pro začátek zvonění

25. 4. – zvonění jako v neděli
2. 6. – Nanebevstoupení Páně – zvonit před mší v 18.15 (mše v 18.30)
23. 6. – Boží Tělo – zvonit před mší v 18.15 (mše v 18.30)
26. 6. – zvoní se i při průvodu po mši v 9.00
29. 6. – sv. Petr a Pavel - zvonit před mší v 18.15 (mše v 18.30)
1. 7. – Nejsvětějšího Srdce Páně – zvonit před mší v 18.15 (mše v 18.30)
5. 7. – zvonění jako v neděli
28. 9. – sv. Václav – zvonit ve 12.00 a před večerní mší 
24. 12. – zvonit před mší ve 23.45
26. 12. – zvonění jako v neděli

Obecné vysvětlivky:
Každá skupina zvoní vždy v sobotu večer klekání, v neděli v 8.45 (pokud je mše u sv. Jakuba,

popř. i v 7.15 pokud je mše u sv. Jakuba – dobrovolné), v poledne a večer klekání. 
Od 28. září (sv.Václava) se zvoní klekání v 18.00 hodin. 
Od 19. března (sv.Josefa) se zvoní klekání ve 20.00 hodin. 

Z farní knihovny

V knihovně zůstalo ještě několik stolních kalendářů na rok 2011, je
možno si je  zakoupit vždy v neděli po ranní nebo deváté mši svaté. 

V Kostelním Vydří je možno také ještě zakoupit kalendáře na čtení
na rok 2011, pokud by byl  zájem, přihlaste se a kalendáře bychom

dovezli.
Fotografie z loučení s panem děkanem Perničkou zatím nejsou připraveny k odběru, jakmile

tomu tak bude, budete informováni v ohláškách.

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 a naději do nového roku 2011.

________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 21.1. 2011
Pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolický farní úřad v Telči
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@quick.cz
Farní věstník naleznete také na internetových stránkách  http://faratelc.hyperlink.cz  
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