
Hromnice - Uvedení Páně do chrámu

Druhý den měsíce února slavíme svátek Uvedení
Páně do chrámu lidově nazývaný Hromnice. Text
evangelia nám nabízí pohled na scénu setkání Simeona
a prorokyně Anny s Ježíšem. Oba v tomto dítěti pozná-
vají slíbeného zachránce lidského pokolení. V dítěti
které je podobné mnoha dalším které jejich rodiče
přinášejí do chrámu poznávají ve světle víry zachránce
lidského pokolení. Také my jsme ho poznali a setkali se
s ním ve svátosti křtu. Křtem byl každý z nás vysvobo-
zen z otroctví hříchu a smrti a povolán k novému
životu.

Z úst Simeona zaznívají slova vděčnosti, "...moje
oči uviděli tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny
národy...". I z našich úst mohou denně vycházet slova
chvály. Učme se vnímat jedinečnost každého dalšího
dne a přijímejme ho jako nezasloužený dar. Učme se
vnímat všechno dobré kolem nás a nenechme se zaslepit
hříchem sobecké sebestřednosti.

Také prorokyně Anna je pro nás výzvou. Ona
"...velebila Boha a vypravovala o tom dítěti všem kdo

očekávali vykoupení...". Následujme ji a vydávejme svědectví o Kristu v kterého jsme uvěřili. V
každé době lidé hledali a hledají smysl vlastního života i celého stvoření. Jak by však mohli uvěřit v
někoho kdo jim nebude přinesen skrze naše slovo. Jako byl Ježíš přinesen do jeruzalémského
chrámu, tak i my jsme povoláni přinášet každý den skutečného Krista tomuto světu.

Svíce zapálené a požehnané při slavení tohoto svátku nám mohou být vzorem. Jako se zapálená
svíce stravuje v žáru aby se stala světlem. Tak i my jsme povoláni nechat se stravovat žárem každo-
denního zápasu s vlastní slabostí, abychom se nakonec podle Ježíšova přání stali světlem tohoto
světa. Tak jako plamen svíce potřebuje neustálý proud čerstvého vzduchu i my potřebujeme životo-
dárný proud Božího ducha proudícího k nám v modlitbě, svátostech i aktivním zapojení do prakti-
ckého každodenního života společenství církve.

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého ať je s vámi se
všemi. Ať se díky své odevzdanosti Kristu opravdu stáváme stále jasnějším světlem pro tento svět.

P. Josef Maincl

Bohoslužby v únoru 2012

Pá  2. 2. 2012   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So   4. 2. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne   5. 2. 2012    7:30 Jména Ježíš

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So  11. 2. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne  12. 2. 2012    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

So  18. 2. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne  19. 2. 2012    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

St  22. 2. 2012   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So  25. 2. 2012 17:00 Jména Ježíš
Ne  26. 2. 2012    7:30 Jména Ježíš  

  9:00 Jména Ježíš
10:30 Matka Boží

Ohlédnutí - jaké byly vánoční svátky v naší farnosti 
Letos uspořádali děti z naší farnosti opět vánoční setkání u Betlé-

ma. Za ty roky jsme vánočních příběhů viděli už spoustu a přece byl
ten letošní jiný. Možná právě jeho netradiční pojetí nás donutilo,
abychom se nad poselstvím Vánoc víc zamysleli. Vánoční příběh
doprovodil sbor Srdíčko a pod vedením Silvinky jsme se mohli všichni
přidat a zazpívat narozenému Spasiteli. I když byl pracovní den, kostel
zcela zaplnil. Za vybrané peníze se dětem koupila sladká odměna a
zbytkem přispěli děti na tříkrálovou sbírku. 

úryvek ze scénky: 
Marie: Prosili jsme v Betlémě o přístřeší, ale nikdo nás nechtěl vpustit dovnitř.
Až jsme nalezli tenhle opuštěný chlév. 
Matouš: Jó, to jste měli přijít k nám, žena je doma, ta by vás jistě pustila.
Vždyť se už takovou dobu modlíme za příchod Mesiáše. 

Žena (po příchodu muže domů): Víš, co se mi stalo, když jsi byl na noční? Byl tady
takový mladý pár. Jí mohlo být tak devatenáct a jemu možná pětadvacet. Jó, a čekali
dítě. Kdo ví, co byli zač. Chtěli u nás přespat. (Muž nechápavě kouká.) Sám
jsi říkal, že se nedá nikomu věřit, tak jsem je nepustila. No, že mám pravdu???
Že jsem je neměla pouštět??? Proč nic neříkáš??? 

          2. úryvek: 
Marie: Jenom jestli na něj nezapomenou, než Ježíš vyroste. Vidět dítě je sice
hezké, ale budou svého Mesiáše poslouchat?!? 

Farní věstník  

 ÚNOR 2012        
                          

                                        Vydává Římskokatolická farnost Telč
         ročník  XX, číslo 2

2



Josef: O to se nestarej! Však on se jim sám připomene. Pak bude záležet na
každém z nás, kdo ho přijme jako Mesiáše, jako zachránce... 

Jako každý rok, i letos nám sváteční vánoční atmosféru zpříjemnil i sbor Santini pod vedením
Anežky Tiché a Karla Tomka. Zpěváci nám zazpívali nejen koledy našich předků, ale i současných
autorů. 

Spolu s našim sborem vystoupil i sbor Coruscante z Třebíče pod vedením Anny Kolaříkové. Ti
zazpívali koledy téměř z celého světa. 

Karel Tomek nám ve své závěrečné řeči popřál, abychom v dnešní době ,kdy je všude spousta
informací, měli odvahu si vybrat tu správnou, která nám byla dána už před dvěma tisíci lety. Byla
nám dána RADOST - vyberte si jí....
                                                                            (ZT)

Tříkrálová sbírka 2012

Při letošní TKS v Telči koledovalo 17 skupinek " Tří
králů" o jejich vytvoření se zasloužili členové SHM Telč a
aktivní členové několika rodin z Telče a Studnic. Díky této
pomoci se do pokladniček vybralo 66804,- Kč. Děkujeme všem
za štědrost a pomoc. Jak do celkové částky 166840,- Kč najdete

v následující tabulce. O využití vybrané částky Vás bude informovat Oblastní charita Jihlava v
příštích vydání FV. Tato sbírka byla nejúspěšnější v historii celé tříkrálové sbírky v Telči a okolí.

                                                                                               Za Farní charitu J. Kadlec

Telč 66804 
Mrákotín 13666  
Sedlejov   7988 
Mysliboř   6700 
Řásná   6360
Urbanov   5610 
Radkov   5375
Černíč   5253
Nevcehle   4310
Krahulčí   4255
Zadní Vydří   4060
Žatec   3501 
Ořechov   3205
Olší   3075
Lhotka    2847
Dobrá Voda   2830

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

Blansko 1 400 018,-
Brno 1 394 239,-
Břeclav 1 684 750,-
Hodonín 2 232 855,-
Jihlava                      1 001 464,-
Rajhrad 2 596 400,-
Tišnov    983 642,-
Třebíč 1 830 372,-
Znojmo 1 575 622,-
Žďár n. Sázavou 2 292 050,-
celkem                                    16 991 409,- Kč

Brno 16 991 409,- 
České Budějovice     3 870 506,-
Hradec Králové   9 072 839,-
Litoměřice   1 003 398,-
Olomouc 21 124 387,-
Ostravsko-opavská 11 702 010,-
Plzeň   3 249 052,-
Praha   3 457 991,-
Ostatní        649 755,-
CELKEM 71 121 347,- Kč

výsledky k 26. 1. 2012 při otevření asi 98% pokladniček

Některé záměry tříkrálové sbírky 2012 v brněnské diecézi:
- Nízkoprahový klub pro děti a mládež Zastávka Telč - rekonstrukce budovy
- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Brno - rekonstrukce objektu
- Středisko rané péče Třebíč - víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
- Sociální poradenství Znojmo - nákup hmotné pomoci, právní poradenství, povoz charitního šatníku
- Dobrovolnické centrum Břeclav - školení, supervize, motivace dobrovolníků
- Klub Čas - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tišnov - vybavení zařízení, streetwork
- Odborné sociální poradenství Rajhrad - zajištění provozu, který je součástí komplexní péče o
klienty hospice sv. Josefa
- Podpora výjezdního krizového týmu Blansko - školení pomoci v krizových situacích, podpora
záchranných týmů JmK
- Rozvoj služby péče o seniory na Velkobítešsku - zřízení denního stacionáře pro seniory 

Život jako zadání

pod tímto názvem pořádala Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč v měsících říjen
až prosinec 2011 cyklus přednášek z oblasti estetiky etiky, biologie, politiky, sociálních věd a teolo-
gie. V zrekonstruovaných prostorách bývalé jezuitské koleje tak navázala na činnost jezuitského řádu
v oblasti vzdělanosti, který zde působil před více jak 300 lety. Celý  cyklus přednášek se skládal z 10.
setkání a garantem tohoto vzdělávacího cyklu byl P. Karel Satoria. Mezi dalšími přednášejícími byli
biskup Václav Malý, přírodovědec, badatel a teolog Marek O. Vácha, pracovnice v sociální oblasti
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Studnice   2816
Mysletice   2470
Řídelov   2070 
Doupě 1902
Myslůvka   1820
Strachoňovice 1691
Volevčice  1594
Slaviboř  1264
Stranná  1220
Borovná  1190
Dyjice  1140
Dyjička  1124
Dolní Dvorce    700

Celkem 166840 Kč



 Jana Kosová  a politik Petr Přikryl.  V moderně vybavené posluchárně se scházelo více jak 60 poslu-
chačů, kteří si nejen zopakovali sezení ve školní lavici ale byl jim zprostředkován nejen pohled na
sebe samého ale i pohled na  bližního jako smysl  lidského žití. 

Překladatelé Jeruzalémské bible budou v Telči!
Telčská pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie

v Telči a Městská organizace KDU – ČSL připravuje zajímavou
besedu s překladateli a tvůrci překladu tzv. Jeruzalémské bible,
která byla vydána v roce 2009. Autoři překladu manželé Dagmar
a František X. Halasovi představí svoji práci v přednášce
s názvem “Jeruzalémská bible aneb o kráse a tíži překladu slova
Božího”.

Pořadatelé zajímavé besedy mají již písemný příslib
manželů Halasových, že přednášku rádi v Telči uskuteční. Jak
uvedl František X. Halas, syn známého básníka Františka Halase,
oba manželé mají k Telči osobní kladný vztah, neboť do Telče

velmi rádi jezdí a František ji má spojenou se vzpomínkami na mládí, kdy v Telči trávil celé týdny
….. Přesný termín bude čtenářům Farního věstníku včas oznámen v některém z dalších čísel vydání
FV a na vývěskách v kostelů.

 Dagmar Halasová, rozená Pojerová, (* 1938, Brno) vystudovala románskou filologii (obor
francouzština–španělština–rumunština) na Masarykově univerzitě. Pracovala jako knihovnice ve
vědeckých a kulturních institucích; v Moravské galerii byla kustodkou sbírky bibliofilií a krásných
tisků (1969–1990). Věnovala se též tlumočnictví a překladatelství: ve spolupráci s manželem Františ-
kem X. Halasem přeložila na třicet svazků z oblasti beletrie, dějin umění a náboženské literatury.
Léta 1990–1999 strávila v Římě, kde její manžel působil jako český velvyslanec u Svatého stolce. Je
dcerou kulturně orientovaného brněnského lékaře MUDr. Pojera, jehož bratr byl zakladatelem a
vydavatelem slavné edice Atlantis.

Profesor PhDr. František X. Halas, CSc. (* 1937, Praha) je český diplomat a historik speciali-
zující se na církevní dějiny. Vystudoval obor historie na FF UK v Praze a v roce 1970 získal tamtéž
doktorát filozofie. V roce 2006 se stal profesorem církevních dějin. V současné době je ředitelem
Diecézního teologického institutu královéhradecké diecéze a emeritním profesorem na Cyrilometo-
dějské teologické fakultě UP v Olomouci. Byl posledním československým (1990-1993) a prvním
českým (1993-1999) velvyslancem u Svatého stolce. Je synem českého básníka Františka Halase.

ing. B. Tripal

Nové internetové stránky P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm.

Nevím, zda všichni čtenáři Farního věstníku zaznamenali, že Otec Vojtěch Kodet má nové
webové stránky. Jsou k nahlédnutí na internetové adrese www.vojtechkodet.cz.

P. Vojtěch Kodet ThD., karmelitán O.Carm., který je známý především jako exercitátor a
přednášející na mnohá témata duchovního života, chce širší veřejnosti představit a prezentovat autori-
zované články, kázání, přednášky, odpovědi na různé otázky. Bohužel, byť by rád vyšel vstříc, není
v jeho moci odpovídat na mnohé dopisy, e-maily a dotazy. Na těchto stránkách proto lze nalézt v
sekci “důležité otázky” pouze výběr odpovědí na ty dotazy, které mu v průběhu jeho dnes již dlouho-
letého působení lidé na různých akcích položili. Autoři web stránek i samotný P. Vojtěch Kodet tedy
prosí, abyste odpovědi na palčivé otázky víry, na které právem hledáte odpovědi, hledali buď ve výše

zmíněné sekci “důležité otázky”, anebo v rodině internetových stránek http://www.vira.cz přede-
vším v sekci http://www.otazky.vira.cz/, nebo na http://www.pastorace.cz atd.. To nejdůležitější
však je, přes všechnu snahu najít odpověď všude, kde se dá, nepřestat se ptát na věci našeho života s
upřímností a vytrvalostí Pána ve svém srdci, který nás vede svým Duchem.

BoTr

ČERNÁ MADONA BRNĚNSKÁ NA
DIVADELNÍM JEVIŠTI

Na jevišti Mahenovy činohry Národního
divadla Brno ožije příběh brněnské Černé
Madony, ochránkyně města. Premiéra předsta-
vení “Černá Madona Brněnská” - legenda
z doby švédského tažení na Moravu,  je naplá-
nována na pátek 27. ledna 2012 v 19.00 hodin.

Brno: Den slavnosti Nanebevzetí Panny
Marie, 15. srpen 1645, připomíná jeden
z nejslavnějších okamžiků v dějinách města
Brna, které bylo v té době obléháno mnohoná-
sobnou přesilou švédských vojsk. Z iniciativy
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho se právě
tento den již od roku 1992 slaví jako Den Brna
a vždy v sobotu kolem 15. srpna přináší obyva-
telům jihomoravské metropole řadu kulturních,
duchovních i historických akcí. Úspěšná obrana
města Brna proti velké vojenské přesile, která
ve svém důsledku uchránila před švédskými
vojsky i samotnou Vídeň a císařský dvůr,
dodnes patří k nejzásadnějším událostem třiceti-

leté války.
Černá Madona Brněnská je podle slov dramaturga představení Marka Hladkého “velkoformáto-

vým divadelním představením o víře v Boha i o vojenské cti a zradě. Součástí příběhu je také legenda
o Černé Madoně – patronce města Brna. Ikona byzantského typu znázorňující Pannu Marii s Ježíšem
v náručí patří k nejstarším deskovým obrazům v českých zemích. V největší válečné vřavě roku 1645
se právě tento obraz Panny Marie zjevil modlícím se obráncům Brna. Toto zjevení se stalo podle
legendy jednou z hlavních příčin vítězné obrany města. Obraz Ochránkyně města Brna je dodnes
v držení augustiniánského řádu.”

Představení Černá Madona brněnská bude ve městě Brně a v Jihomoravském kraji ojedinělou
prezentací historie a lidí, kteří zde před 367 lety žili, bojovali a pracovali. A právě poselství tehdej -
ších obránců města, obyčejných lidí, kteří se dokázali ve správnou chvíli vzepřít okolnostem a ubránit
obrovské přesile, je nesmírně cenným a zásadním poselstvím pro současnost. 

Režisérem projektu je umělecký šéf Mahenovy činohry Zdenek Plachý. Spoluautorem a drama-
turgem představení je Marek Hladký. Scénu vytvořil mezinárodně renomovaný scénograf Daniel
Dvořák, autorkou kostýmů je Marie Blažková. Odbornými poradci jsou Milena Flodrová, jedna
z nejvýznamnějších odbornic na brněnskou historii, a dále kněží P. Miroslav Herold SJ a P. Jan
Hanák. V představení hraje téměř celý umělecký soubor činohry Národního divadla Brno

Nejbližší představení: 29.1. 2012, 30.1. 2012, 31.1. 2012, 20.2. 2012, 30.3. 2012, 11.5. 2012
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Více  na  http://www.ndbrno.cz
 
Z farní knihovny.

Zádrhele lásky.
Kniha Zádrhele lásky pojednává o složitém tématu partnerských

vztahů velice praktickým, a přitom nezjednodušujícím způsobem. Zabývá
se nejen ideálem partnerské lásky, ale i psychologickými aspekty vztahu.
Vede čtenáře k tomu, aby lépe poznal sebe sama a všechna běžná úskalí

lásky, aby je mohl překonávat a darovat se druhému bez výhrad. 
Autorky knihy doplňují svůj výklad otázkami k zamyšlení, které pomáhají aplikovat získané pozna-
tky na konkrétní situaci každého čtenáře.

365 dní s mystiky Karmelu.
V zástupu svatých a blahoslavených najdeme mnohé vzácné představitele karmelitánské spiri-

tuality. Tři z nich – Terezie z Avily, Jan od Kříže a Terezie z Lisieux – byli dokonce prohlášeni za
učitele církve, neboli církev označila jejich nauku za obzvlášť cennou, inspirativní a univerzálně
platnou.Polský karmelitán otec Zieliński ve své knize sesbíral skutečné perly spirituality Karmelu pro
každý den v roce. Cituje většinu světců Karmelu, kteří zanechali nějaké písemnosti, známější i méně
známé, takže kromě klasických autorů zde najdeme i výroky svatého Rafaela od sv. Josefa, blahosla-
vené Alžběty od Trojice nebo nedávno svatořečené Terezie Benedikty od Kříže (Edity Steinové).
Výroky světců doplnil autor krátkými komentáři, takže kniha může sloužit jako solidní zdroj
duchovní četby po celý rok.

Ve farní knihovně jsou ještě k vyzvednutí objednané fotografie z loňského roku – naroze-
niny pana kaplana, loučení a vítání pana děkana a pouť v Černiči. Vyzvedněte si prosím
fotografie, pokud možno 1.neděli v únoru po ranní nebo deváté mši svaté.

Generální vikář Jiří Mikulášek jubilantem
Generální vikář brněnské diecéze a děkan Králov-

ské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Jiří
Mikulášek oslaví 5. února sedmdesáté narozeniny. 

Své jubileum oslaví Mons. Jiří Mikulášek děkov-
nou bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve
středu 1. února v 17.30 hodin. V den svých narozenin
(neděle 5. února 2012) bude brněnský generální vikář
předsedat v 9.00 hodin mši v katedrále sv. Petra a Pavla,
kterou bude v přímém přenosu uvádět Český rozhlas. 

Jiří Mikulášek se narodil  5. února 1942 v Brně,
kde také maturoval na Průmyslové škole elektrotechni-
cké a poté byl osm let zaměstnaný jako technik v brněn-
ské Zbrojovce. Od roku 1968 studoval na
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v
roce 1973 přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla
kněžské svěcení.
Jako duchovní pak působil v řadě farností brněnské

diecéze - Jedovnice, Ostrov u Macochy, Blansko, Hovorany, Brno-dóm a od roku 1992 je jejím
generálním vikářem. V roce  1994 byl jmenován druhým prelátem Královské stoliční kapituly sv.
Petra a Pavla v Brně, o čtyři roky později byl zvolen jejím děkanem a I. prelátem. V Jubilejním roce
2000 jmenoval  Svatý otec Jan Pavel II. P. Mikuláška "prelátem Jeho Svatosti". Při příležitosti 225.
výročí založení brněnské diecéze ocenil generálního vikáře brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělením
medaile sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu.

Jiří Mikulášek je také autorem několika knih (Kde by se vzalo to dobro? (1999), Stříbrné vteřiny
(2000), Sejdeme se v nebi (2003), Přichází král (2005), Sešívané srdce (2007), v nichž přináší čtená-
řům krátké příběhy pro povzbuzení na jejich cestě k Bohu. Ke svému letošnímu jubileu namluvil ve
studiu Radia Proglas CD nazvané Ke tvé chvále zpívám, které doplňují další příběhy a malá životní
ohlédnutí.  

Pozvánka do Třebíče
Žízním - svatost všedního dne

aneb jak praktikovat křesťanství v dnešní době

P. MUDr. Vojtěch Novák
Třebíč - kostel sv. Martina

sobota 18. února 2012
8:30 modlidba sv. růžence

9:00 - 17:45  promluvy, modlidby, beseda, s otcem Vojtěchem, odpovězení otázek věřících
18:00  mše svatá

Téma je vhodné pro všechny, kteří bojují mezi ideálem křesťanství a realitou všedního dne
v pohanském prostředí.

Duchovní obnova nebude zaměřena jen na teorii, ale poradit jak být Božím dítětem  v prostředí,
kam nás Boží prozřetelnost postavila.

Pár informací o Otci Vojtěchovi:
Otec Vojtěch skoro do čtyřiceti let pracoval v Praze ve fakultní nemocnici jako chirurg, než

odešel studovat teologii. Nyní je farářem v Rakovníku.
Případné otázky můžete poslat přímo Otci Vojtěchovi. Otázky budou anonymní – nemusíte se

bát, že ostatní budou vědět, kdo ji položil.
 E-maily pro dotazy: fara.rakovnik@seznam.cz nebo zahrar1@seznam.cz, bobek@vesas.cz
Jsme všichni srdečně zváni
 

Z matriky
V měsíci lednu byli pokřtěni:
Martina Hadravová

V měsíci lednu nás předešli na věčnost:
Anežka Kameníková
Lenka Doupníková
Libuše Duníčková

_____________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 17. 2. 2012
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@quick.cz
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