
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu...

Hromnice je lidový název svátku “Uvedení Páně do chrámu”, který
se slaví 2. února, tedy čtyřicátý den po Vánocích. Svátek připomíná
obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a
prorokyně Anna poznali v Ježíši “Světlo k osvícení národů” (Lk 2,22-
38). Tento svátek je obohacen symbolem žehnání svící, které mají
významnou symbolickou úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje, aby
jiným dala světlo... Lidový název “hromnice” vznikl kvůli svěcení
svíček “hromniček”, které se rozsvěcely v různých těžkých a temných
obdobích života, například i při modlitbě za ochranu při bouřce.

Neexistuje temnota, jež by zastínila Boží světlo. Každý člověk má
dvojí přirozenost. Je v něm světlo i tma, závdavek Božího života i
temnota zla. Obvykle se domníváme, že radost můžeme prožívat jen ve
světlých stránkách našeho života. Proto napínáme hodně síly do potlačo-
vání svých stinných stránek. Pravdou ale je, že dokonalou radost najde
pouze ten, kdo dokázal přijmout i svůj stín, kdo se s ním smířil a svěřil
jej Bohu. Kdo se odevzdal Bohu objeví onu dětskou radost, po níž v
skrytu srdce zatouží každý člověk. Temnota nás přestane děsit a ohrožo-

vat. Všecko bezpečně spočívá v Boží něžné a silné ruce.  
V obtížných dobách často ovládne duši chlad a temnota. Vypráví se, že jednou jistý mladý

mnich požádal o duchovní rozhovor. Trápil ho veliký problém, o kterém si chtěl z hloubi duše
promluvit se starým zkušeným řeholníkem. “Otče,” začal mladík, “myslím, že už nemohu dále zůstat
v klášteře. Když jsem sem vstupoval, byl jsem nadšený a přesvědčený o tom, že tu najdu naplnění
svého života. Jenže teď už nic z toho necítím. Netěší mě modlitba, práce ani život. Najednou je
kolem mě tma. Prostě už nemůžu dál.”

Starý mnich trpělivě naslouchal a dlouho mlčel. Nakonec pokojně řekl: “Rozhlédněte se, bratře.
Kolem našeho kláštera se rozprostírají hluboké lesy. Když jsem sem před mnoha lety vstupoval, byly
ty lesy ještě neprostupnější. Na mnoha místech to byla opravdová džungle. Dobře si vzpomínám, jak
mě jednou poslali za nějakým nemocným. Vyrazil jsem odpoledne. Když jsem se chystal na zpáteční
cestu, už se stmívalo. Když jsem došel k lesu, byla už neprostupná tma, a já nemohl najít cestu. Věděl
jsem, že klášter už musí být docela blízko, jenže noc byla tak černá, že jsem v té houštině začal
opravdu bloudit. Už mi zbývalo jen jediné!”

“Jistě jste se začal modlit,” vpadl mu mladý mnich horlivě do řeči. – “Posadil jsem se,” odpově-
děl starý páter, “a nedělal jsem vůbec nic. Prostě jsem jen počkal, dokud nezačalo svítat. Pak už jsem
bez problémů našel cestu ke klášteru. A vy také nic nedělejte, příteli, nedělejte teď vůbec nic.
Posaďte se a počkejte si, až se rozjasní.”

Bohoslužby v únoru  2011

St 2. 2. 2011   8:00 Matka Boží
18:00 Jm. Ježíš

So 5. 2. 2011 17:00 Jm. Ježíš
Ne 6. 2. 2011    7:30 Jm. Ježíš

  9:00 Jm. Ježíš
10:30 Matka Boží

So 12. 2. 2011 17:00 Jm. Ježíš
Ne 13. 2. 2011    7:30 Jm. Ježíš

  9:00 Jm. Ježíš
10:30 Matka Boží

So 19. 2. 2011 17:00 Jm. Ježíš
Ne 20. 2. 2011    7:30 Jm. Ježíš

  9:00 Jm. Ježíš
10:30 Matka Boží

So 26. 2. 2011 17:00 Jm. Ježíš
Ne 27. 2. 2011    7:30 Jm. Ježíš

  9:00 Jm. Ježíš
10:30 Matka Boží

Příprava na svátost biřmování

V našich farnostech (Telč, Radkov, Kostelní Myslová, Mrákotín) jsme již začali přípravu na
svátost biřmování.

Setkání je každý sudý čtvrtek v 16.00 hod. pro skupinku mladších a v 17.30 hod. pro skupinku
starších biřmovanců. A vždy v sudou sobotu v 9.00 hod. pro ty kteří nemohou ve čtvrtek. Noví
zájemci mohou ještě přijít. Na setkání je třeba si přinést bibli, tužku, složku na pracovní listy a
poznámkový sešit.

Slavnostní svaté přijímání ve školním roce 2010 - 2011

V našich farnostech jsme již začali na mši svaté v neděli v 9.00 hod. přípravu dětí k slavnost-
nímu svatému přijímání. Každou lichou neděli je příprava zaměřena pro děti s úkoly a každou sudou
neděli pro rodiče dětí.

         

Nové webové stránky telčské farnosti

Pro lepší informovanost farníků byly zprovozněny nové internetové stránky telčské farnosti na:

html://farnost-telc.somt.cz
Naleznete zde pořad a úmysly mší sv. , informace a příležitostné oznámení, zprávy ze života

farnosti, fotogalerii a pod.
P. Josef

Farní věstník  

 ÚNOR 2011        
                          

                                        Vydává Římskokatolický farní úřad v Telči
         ročník  XIX, číslo 2
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Tříkrálová sbírka 2011

Při letošní tříkrálové sbírce v Telči koledovalo 17 skupinek “Tří
králů”. K jejich vytvoření pomohly také školy (základní i střední), dětský
domov a okolní obce- Studnice, Žatec a Nová Říše. Díky této pomoci se do
pokladniček vybralo 63 545 Kč. Děkujeme všem za štědrost a pomoc. Jak do
celkové částky 156 492 Kč přispěly okolní obce najdete v následující tabulce.
O využití vybrané částky vás bude informovat Oblastní charita Jihlava
v příštích vydáních FV. 

Za Farní charitu  J. K.

Tříkrálová sbírka - Telč 2011

- Myslibořská, Za Stínadly, Třebíčská 5 590,-

- Svatojánská, 28. října 4 777,-
- Maškova, Mládkova, Zahradní, Tyršova,
  Slavíčkova, nám.Hrdinů  4 665,-

- Komenského 4 531,-
- Štěpnická, Jana Žižky, Nerudova, Oldřichovo nám. 4 390,-
- U Štěpnického rybníka 4 304,-
- Křížova, Luční, 9. května, Srázná   4 274,-
- Beringerova, Havlíčkova, Jihlavská, Kovářská,

Dvorecká, Jana Husi 4 080,-
- Zachariášova, Špitální, Příční 4 042,-
- 28. října, Hornomyslovská, Kostelnomyslovská,

Polní, Dačická  3 855,-
- Radkovská, U Háje  3 561,-

- Květinová, Jiráskova 3 410,-

- Hradecká, Družstevní  3 331,-
- Mlýnská, Furchova, Tobiáškova, Svatoanenská, 

Rybniční, Na Parkáně, Na Korábě  2 969,-

- Na Posvátné, Staňkova  2 469,-
- nám.Zachariáše z Hradce, Seminářská, Hradební,

 Palackého, Na Můstku  2 126,-

- DPS DD 1 171,-

CELKOVÁ SUMA  - TELČ                   63 545,-

Výsledky sbírky v okolních obcích:

Telč 63 545,-
Mrákotín 15 172,-
Sedlejov    6 985,-
Urbanov   6 540,-
Řásná   5 606,-
Mysliboř   5 000,-
Radkov   4 720,-
Nevcehle   4 570,-
Zadní Vydří   4 100,-
Krahulčí   3 400,-
Ořechov   3 228,-
Lhotka   2 966,-
Žatec   2 854,-
Mysletice   2 742,-

V následujících tabulkách naleznete výsledky sbírky v brněnské diecezi a celkové výsledky
:

Blansko 1 339 476,-
Brno 1 712 398,-
Břeclav 1 755 406,-
Hodonín 2 142 239,-
Jihlava                      1 023 477,-
Rajhrad 2 457 250,-
Tišnov 1 029 509,-
Třebíč 1 757 312,-
Znojmo 1 504 005,-
Žďár n. Sázavou 2 167 854,-
celkem                                    16 888 926,- Kč

Brno 16 888 926,- 
České Budějovice     3 511 023,-
Hradec Králové   8 633 152,-
Litoměřice   1 226 262,-
Olomouc 20 937 832,-
Ostravsko-opavská 11 688 026,-
Plzeň   3 170 137,-
Praha   4 060 983,-
celkem 70 116 341,- Kč
Tříkrálový koncert     614 493,-
CELKEM 70 730 834,- Kč

výsledky k 27. 1. 2011 při otevření 98% pokladniček
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Studnice 2 620,-
Olší 2 350,-
Dobrá Voda 2 273,-
Volevčice 1 850,-
Řídelov 1 781,-
Myslůvka 1 760,-
Borovná 1 440,-
Strachoňovice 1 400,-
Dyjice 1 190,-
Slaviboř 1 150,-
Stranná    729,-
Dolní Dvorce    502,-
Dyjička    450,-

Celkem                     156 492,-



Záměry TKS v Oblastní charitě 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. 180 000,- Kč

- Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum u
Větrníku v Jihlavě - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí.

  50 000,- Kč

- Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum
primární prevence Vrakbar v Jihlavě.

 50 000,- Kč

- Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Domovinka v
Dačicích.

100 000,- Kč

- Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum. 
  30 000,- Kč

- Nízkoprahový klub Zastávka Telč - příspěvek na celkovou rekonstrukci budovy určené k
provozování nízkoprahového klubu pro děti a mládež

215 000,- Kč

- Domácí hospicová péče - podpora rozvoje projektu a nákup vybavení.  
  50 000,- Kč

D ě k u j e m e  V á m !

Vezmi a čti

4. neděle v mezidobí – cyklus A
Sof 2,3;3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a
 
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a když se

posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je:
”Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší,
neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní

po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni
budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je
nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám
připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.” (Mt 5,1-12a)

Úvod k meditaci
Šťastní ti, kdo jsou pokorní, šťastní ti, kdo přinášejí pokoj, šťastní jsou milosrdní, skromní,

čistého srdce, vnáší pokoj a spravedlnost... Ježíš nám touto radostnou zvěstí sděluje, o jaké postoje
má věřící křesťan usilovat a prosit. Které z blahoslavenství ke mně v současné době zvlášť promlou-
vá? Jakou konkrétní situaci a jaký můj postoj vytahuje zvěst blahoslavenství na světlo a dává sílu,
inspiraci? Za co budu dnes děkovat a o co budu Pána prosit?  

Blahoslavenství jsou radostnou zvěstí v nejsilnějším slova smyslu: zvěstují radost největší a
nejskutečnější, protože darovanou Bohem. Blahoslavenství jsou začátkem Ježíšova učení, určují jeho
základní vlastnost: jako radostnou zvěst. Kristus přišel hlásat plnost radosti, a nejen hlásat, ale i
darovat (srv. Jan 2,1-11: zázrak v Káni, dar vína jakožto symbol radosti). Vidíme zde naplnění
příslibu z Iz 61,1: Pán mě poslal hlásat radostnou zvěst chudým (a právě první blahoslavenství je
určeno chudým, 5,3). Bylo by špatné vidět v těchto slovech především mravní nárok, protože na
prvním místě se zde zvěstuje radost, která je Božím darem. Je sice pravda, že tato radost je přislíbena
lidem splňujícím určité požadavky (chudobu, čistotu srdce …), nicméně tyto nároky nejsou přikazo-
vány výslovně: mravní požadavek tedy ustupuje radostné zvěsti.

Angelo Scarano – www.pastorace.cz
 
Jedině s čistým srdcem můžeme spatřit Boha
Musíme se zbavit vší vnitřní nečistoty, všeho, co nás zavaluje, abychom viděli Boha. Víra

znamená vědět, že jsem milován, a neustále se očišťovat. Všichni, kdo poznali zradu v lásce, to vědí.
Co bolí víc, než když vás zradil v lásce někdo, kdo vám říkal miluji tě? Existuje větší utrpení? Víra
znamená, že víme, že jsme milováni bezpodmínečně, naprosto a absolutně někým, kdo nás nikdy
nezradí. Jmenuje se Bůh-Láska. Víra znamená milovat – to je naše vyznání.

Někdy mi říkají, že mi chybí pokora. I moje matka mi často říkala, že jsem pyšný. Odpovídal
jsem, že má určitě pravdu. Jednou neopatrně dodala, že je pokorná. Tak jsem jí řekl, že je z nás dvou
ta pyšnější, protože já jsem smířený s tím, že jsem pyšný, zatímco nikdo nemůže říct, že je pokorný,
pokud takový skutečně je. Ale když nepočítáme tuhle slovní přestřelku, byla má matka pokora sama.

Samozřejmě že jsem pyšný! Ale snažím se budovat pokoru. Kážu o ní, snažím se na ní pracovat.
Pochopitelně jako každého z nás i mě často posedne pýcha. A tak se snažím znovu! A to je důležité.

Bůh neočekává askezi, ale lásku a pokoru. Příliš mnoho askeze znamená touhu po moci a
ovládání. Jeden církevní otec řekl tuto překvapivou větu: Hřích a pokora jsou lepší než ctnost
spojená s pýchou. Věřím, že to moc dobře věděl. Vzpomeňme si na pokoru celníka. Farizeus se
vychloubal, že je lepší než všichni ostatní: Já jsem správný chlap, já jsem arcibiskup, já mám vyzna-
menání... Podívejte, jak jsem štědrý, dávám dolary a plním kasičky v kostele... Ježíš to viděl a všiml si
celníka za sloupem, jak říká: Já jsem chudák, nejsem nic. V té době byli celníci z politických a
náboženských důvodů vyvrženci. Pán celníka ocenil. Nepřišel jsem pro spravedlivé, ale pro hříšníky,
říkal Ježíš.

      www.vezmiacti.cz

Zpráva z jednoty Orla Telč

V předposlední lednovou sobotu se naši florbalisté vydali
na druhý turnaj župní ligy pořádaný v Kněžicích. Pozvánku tentokrát vyslyšel pouze A tým ve
složení Marek Doskočil, Vojtěch Husták, Josef Kamaryt, Radek Kameník, Víťa Kamaryt, David
Kovář a v bráně stabilně Jaroslav Svoboda. Mezi soupeře patřily opět týmy Jaroměřic nad Rokytnout,
Kněžic a Třeště. 
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První zápas proti Jaroměřicích na plno odkryl fakt, že Telč A tentokrát musel nechat základní
kádr doma a sáhnout do záloh. Hráči jako by se na hřišti hledali, obrana chybovala a ani útok nedoká-
zal nic předvést. Už po první půli výsledek 0:4 v neprospěch telčských naznačoval, že tentokrát se
dařit nebude. V druhé půli se naši reprezentanti vzchopili, ale dokázali pouze snížit na výsledných
3:6. Další zápas s momentálně nejslabší Třeští už se naštěstí dokázali vzchopit a po výhře 8:4 si
dodali dostatek sebevědomí na tým Kněžic. Ukázalo se, že tentokrát to nebylo třeba, protože po
vysloveně slabém výkonu domácích Telč bezpečně zvítězila 11:3.

Celkově si tedy náš tým A odváží druhé místo a 6 bodů do ligové tabulky, což zatím dostačuje
na udržení těsného vedení. Nejlepším střelcem z Telče se stal Vojtěch Husták se šesti góly.

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.

Z farní knihovny.

Oblíbený autor Karmelitánského nakladatelství Max Kašparů zahajuje stovkou svých “minuto-
vých” zamyšlení novou knižní řadu “Na minutu s ...”. V této publikaci si v myšlenkových “jedno-
hubkách” všímá nejrůznějších stránek lidského života. Nabízená zamyšlení je třeba nechat – podobně
jako jednohubky na jazyku – volně rozplynout v našich vlastních úvahách.

Věčnost uprostřed času. Křesťanský čas se liší od jakéhokoli jiného času tím, že je bytostně
poznamenán časem Ježíšovým. V křesťanském čase nadále trvá čas Kristův: ovšem nikoli tak, že by

byl křesťanský čas s Pánovým naprosto totožný, neboť v jeho čase je cosi neopakovatelného a
charakteristického pouze pro něho, ovšem právě jeho čas dodává času křesťanskému specifický rys.
Chceme-li jako křesťané vědět, jakým způsobem přistupovat k času, měli bychom zaměřit pozornost
na Ježíše a podívat se, jak on žil v čase. Tak jako byl čas pro Ježíše Otcovým darem, jenž mu
umožňoval naplnit svěřený úkol, je jím i pro nás. Čas vytváří Otec a dává nám jej darem: čas je tedy
dobrý. Za ten, který nám je dán, bychom měli děkovat. Křesťan si uvědomuje, že není pánem svého
času, že si jej nemůže přivlastnit ani jej ovládnout. Pro dvacetiletého věřícího není samozřejmé, že
prožije ještě dalších padesát let. Každá chvíle je milostí. Čas daný Bohem je vždycky spojen s
určitým úkolem. Není to nádoba, již lze naplnit anebo nechat prázdnou. Bible nezná prázdný čas. Už
samo slovo má vždycky své doplnění poukazující na to, k čemu nám byl čas dán: k jídlu, k práci, k
setí i ke sklizni. Nikdy tu není k “marnění”. Dává-li nám jej Bůh, znamená to, že máme něco udělat.
Především ale máme úkol něčím se stát. 

Proč svatý. Zákulisí procesu blahořečení Jana Pavla II. V roce 2005 Benedikt XVI. zahájil
proces svatořečení Jana Pavla II. a úlohu postulátora svěřil monsignoru Slawomiru Oderovi. Ten ve
své knize Proč svatý? shrnuje výsledky zpracování obrovského souboru dokumentů a svědectví, které
vrhají nové světlo na různé aspekty života Karola Wojtyły. Žil svůj život prostě a pokorně, byl velko-
rysý a citlivý k potřebám druhých lidí, ale i radostný a vtipný. Kniha nám přibližuje známé i neznámé
události ze života člověka veskrze lidského, ale přitom skutečného mystika a významného papeže,
který výrazně ovlivnil druhou polovinu 20. století. Čtenář má příležitost nahlédnout i do vnitřního
života tohoto velikána, vidět jeho zápasy s utrpením, s nemocemi a s vlastním stářím. Svědectví o
životě Karola Wojtyły – Jana Pavla II. zaujme nejenom ty, kdo k němu chovají úctu, ale také odbor-
níky na oblast spirituality a v neposlední řadě čtenáře, kteří se zajímají o dějiny druhé poloviny 20.
století.

Ve farní knihovně jsou připraveny k vyzvednutí objednané fotografie z rozloučení s panem
děkanem Perničkou v Telči. Fotografie si můžete vyzvednout v neděli po ranní a po deváté mši svaté.

Světové dny mládeže  Madrid 2011
16. - 21. 8. 2011

www.madrid.signaly.cz

V Kristu zapusťte kořeny, 
na něm postavte základy,
pevně se držte víry.

________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 18. 2. 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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