
Bůh stvořitel

Ve vyznání víry čteme, že Bůh je stvořitel nebe i země, všeho
viditelného i neviditelného. Tato pravda víry je v bibli vyjádřena již
na samém počátku První knihy Mojžíšovy. Její první kapitola
obsahuje popis stvoření. Je to popis filosofický a nikoli
přírodovědecký.

Odhalovat tajemství minulosti vesmíru přece může každý
člověk sám a nepotřebuje k tomu ani žádná složitá a drahá zařízení či
vysoké vzdělání. Když se zahledíme například na měsíc, vidíme ho
tak jak vypadal před více než jednou vteřinou. A když se podíváme
na slunce, hledíme více než osm minut do jeho minulosti. No a
pokud se chceme podívat ještě hlouběji do minulosti, stačí se
rozhlédnout po hvězdné obloze.

Jedna z nejbližších hvězd viditelná pouhým okem je například
Alfa Centauri. Její světlo k nám letí 4 roky a 128 dní. Bohužel se
nachází na jižní obloze takže se na ni můžete podívat až pojedete do
například do Afriky. Na jižní obloze je také Velké Magellanovo
mračno, a to už je pohled 170 tisíc let do minulosti. U nás si zkuste
na obloze najít třeba Polárku a vězte že ji vidíte tak jak vypadala
před 432 lety.

Bůh nám dal potřebné schopnosti, aby člověk mohl sám
postupně odhalovat dějiny tohoto světa. Biblický popis stvoření nám
odhaluje to co zůstává mimo dosah přírodních věd. Smysl stvoření a
jeho vztah k člověku. Poté co Bůh dal všemu ve světě určitý řád, účel
a schopnost rozvoje, dává život člověku jako vrcholu stvoření.

Člověk je obdařen mimořádnými schopnostmi ale také přijímá určitou odpovědnost za stav stvoření.
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Jednání Boha popisované v biblickém příběhu je tedy vzorem
pro jednání člověka. Člověk je povolán k tomu aby uchovával a rozvíjel řád a soulad ve stvoření.

Stvořitelské dílo vrcholí sedmým dnem. Je to den požehnaný, kdy vše je tak říkajíc na svém
místě. Vše je uvedeno v soulad. Tento soulad však je následně porušen hříchem člověka, tedy ztrátou
jeho plné důvěry vůči Bohu.

o. Josef Maincl

Bohoslužby v únoru 2013

So 2. 2. 2013 17:00 Jména Ježíš
Ne 3. 2. 2013    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So 9. 2. 2013 17:00 Jména Ježíš
Ne 10. 2. 2013    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží 

St 16. 2. 2013   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So 16. 2. 2013 17:00 Jména Ježíš
Ne 17. 2. 2013    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So 23. 2. 2013 17:00 Jména Ježíš
Ne 24. 2. 2013    7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

Tříkrálová sbírka 2013

Při letošní TKS v Telči koledovalo 17 skupinek Tří králů o
jejich vytvoření se zasloužili členové SHM Telč a aktivní rodiny
z Telče a Studnic. Letos poprvé byli koledníci z OCH Jihlava na
Měst.Ú a v domově pro seniory. Náměstí a blízké ulice procházel
pan kaplan se svoji skupinou. Díky této pomoci se do pokladni-
ček vybralo 75 479,- Kč Do celkové částky 179 610.- Kč
přispěly okolní obce. O využití vybrané částky budete informo-

váni v příštích číslech. Děkujeme za štědrost a pomoc. Tato sbírka byla nejúspěšnější v historii.

        Za Farní charitu J. Kadlec

Telč 75 479,-
Mrákotín 15 695,-
Sedlejov 8 560,-
Mysliboř  7 400,-
Řásná  5 384,-
Urbanov   6 143,-
Černíč   6 430,-
Radkov   5 503,-
Nevcehle   4 200,-
Krahulčí   4 200,-
Zadní Vydří  3 800,-
Žatec   3 739,-
Ořechov   3 370,-
Olší   3 092,-
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Mysletice   2 861,-
Studnice   2 690,-
Dobrá Voda   2 654,-
Řídelov   2 362,-
Lhotka    2 170,-
Doupě 2 010,-
Volevčice  1 793,-
Myslůvka   1 770,-
Strachoňovice           1 685,-
Borovná  1 510,-
Stranná  1 235,-
Dyjice 1 135,-
Slaviboř  1 090,-
Dyjička     997,-
Dolní Dvorce      650,-

Celkem                179 610,- Kč

Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2013 v brněnské diecézi k  24. 1. 2013
oblastní charita Blansko  1 502 824,- 

Brno  1 290 889,- 
Břeclav 2 015 166,- 
Hodonín  2 214 133,- 
Jihlava 1 095 112,- 
Rajhrad  2 684 185,-  
Tišnov  1 061 640,-  
Třebíč  1 882 549,-  
Znojmo  1 566 365,- 
Žďár  2 375 332,- 

Celkem diecéze                    17 688 195,- Kč

Záměry využití Tříkrálové sbírky pro rok 2013 v brněnské diecézi.
Realizace záměrů závisí především na výtěžku Tříkrálové sbírky 2013, jehož výši organizátoři

předem nemohou znát. Dále také na okolnostech jako jsou dotační programy ministerstev a krajů.
Často se stane, že předběžně přislíbené finance na projekt, které měly tvořit spolu s výtěžkem Tříkrá-
lové sbírky spoluúčast zamýšleného záměru, jsou kráceny nebo zrušeny. Snažíme se tyto situace
předvídat a uvádět takové záměry, které mají šanci na úspěch a především pomohou, kde je to nejvíce
potřeba.

Příklady letošních záměrů a odhad potřebných částek:
Charitní pečovatelská služba - Nákup elektrických polohovacích postelí, elektrických invalid-

ních vozíků a zdravotnického materiálu - 100 000 Kč
Kambala - dobrovolnické centrum - Podpora systematické práce s dobrovolníky, kteří se

podílejí na charitních projektech a službách - zajištění koordinace, motivační aktivity - 200 000 Kč
Osobní asistence - Nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek na podporu individuální péče

o zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné - 220 000 Kč
Nízkoprahový klub Zastávka Telč - Příspěvek na dokončení celkové rekonstrukce budovy

určené k provozování nízkoprahového klubu pro děti a mládež - 190 000 Kč

 

Rekonstrukce střechy a stavební úpravy Domova svaté Agáty Břeclav - pro matky s dětmi v
tísni, který pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích - 500 000 Kč

Chráněné bydlení svatého Michaela - Výstavba nového chráněného bydlení a dílny pro lidi s
mentálním postižením ve Vranově u Brna - 100 000 Kč

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa - 1. příspěvek na odlehčovací služby v rámci provozu
hospice (úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu) z důvodu zajištění kontinuální
péče o klienty v co nejvyšší možné kvalitě při dodržování všech hygienických nařízení a norem.                       

2. příspěvek na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek
3. příspěvek na nákup přípravků tekuté výživy (enterální klinické výživy) - Nutridrinky, které

pomohou doplnit potřebné živiny a energii u klientů,  kteří z důvodu své nemoci trpí nechutenstvím
nebo nedokáží  přijímat běžnou stravu.  - celkem 525 000 Kč

Charitní ubytovna v Hodoníně - Ubytovna je v první řadě určena pro rodiny s dětmi, rodiče s
dětmi a pro rodiče, jimž bylo umístěno dítě do dětského domova z důvodů nevhodného nebo neexi-
stující bydlení. - 230 000 Kč

Oblastní charita Tišnov - Příspěvek  na nákup invalidního vozíku pro 2 leté postižené dítě - 25
000 Kč

Podpora pečovatelské služby na Ukrajině - Rozvoj sociálních služeb na Ukrajině v oblastech,
kde sociální služby nejsou zajištěny nebo jsou realizovány nedostačující formou. Cílem projektu je
finanční podpora terénní pečovatelské služby v městě Melitopol a vesnici Orlovo.

Charitní pečovatelská služba Kamenice, Luka nad Jihlavou, Telč, Nová Říše, Kostelec,
Janštejn, Jihlava - Na 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. - 185 000 Kč

Děkujeme Vám že skrze Tříkrálovou sbírku podporujete naše služby a tím pomáháte lidem,
kteří se dostali do sociálních či zdravotních potíží, které nedokáží vyřešit vlastními silami.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 podle diecézí
Aktualizováno ve čtvrtek 24. ledna 2013 v 16:00 hodin.

Diecéze nebo arcidiecéze Brno 17 688 195,00
České Budějovice     4 025 035,00
Hradec Králové 10 693 489,00
Litoměřice     1 374 099,00 
Olomouc 21 464 721,00
Ostrava-Opava 12 285 861,00
Plzeň    2 067 623,00
Praha     4 205 496,00

Koleda celkem 73 804 519,00
DMS z Tříkrálového koncertu 2013      975 537,00

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 celkem  74 780 056,00 Kč

Děkujeme
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Vezmi a čti

27. ledna 2013
3. neděle v mezidobí – cyklus C
Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4;4,14-21
 

Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech,
které se dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od
počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem
všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že

to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky,
v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po
celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyros-
tl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu
proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal,
poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrá-
cení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.‘ Pak zavřel
knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim
mluvit: “Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ 

Charismatické prvky v životě Ježíšově
Apokryfy přibásnily mnoho zázraků, když líčily život v Nazaretě. Evangelium nám však jednou

větou prozrazuje něco daleko úžasnějšího. Neříká, že se chlapec Ježíš naučil zázračně židovskou
abecedu a čtení Písma. Dorostl však k poznání, které je v jeho věku ovšem naprosto neslýchané, že
totiž Bůh je jeho jediný a pravý otec: Copak jste nevěděli, že já musím být v tom, co je mého Otce?
odpovídá matce a sv. Josefovi, kteří ho našli v jeruzalémském chrámě.

Z toho vědomí ovšem plyne zvláštní postoj k životu. Je to poslání. Otec sám to zjevuje na
počátku veřejné činnosti Ježíšovy, při křtu. Podle vypravování sv. Marka hned jak vystupoval z vody,
spatřil, že se nebe roztrhlo a že se na něho snáší Duch Svatý jako holubice. A z nebe se ozval hlas: Ty
jsi můj milovaný syn, v tobě jsem našel zalíbení (1,10-11). Jde tedy zase o potvrzení základního
“charismatického“ faktu: Božího synovství.

Praktický důsledek tohoto poznání se projevuje od toho okamžiku stále navenek. Ježíš si je
vědom, že může všecko, k čemu ho Otec posílá, dělat Boží autoritou: učit jako ten, kdo má moc (Mk
1,22), odpouštět hříchy (Mk 2,5), dělat zázraky, posílat jiné lidi svým jménem do celého světa (Jan
17,18). To všecko mu patří nejenom jako Bohu, ale i jako člověku, který vyzná: Duch Páně na mně
spočívá, protože mě pomazal, poslal mě hlásat chudým radostnou zvěst, vyhlásit zajatým propuštění
a slepým navrácení zraku, utlačovaným dát svobodu, vyhlásit milostivý rok Páně (Lk 4,18-19).

V tomto smyslu byl tedy Ježíš skutečný a pravý charismatik, vedený ve všem Duchem Svatým,
není otrok litery zákona. Jaké z toho plynou důsledky pro život křesťana?

I my jsme dostali při křtu Ducha Svatého. Vstoupil do naší existence a přetvořil ji, stali jsme se
Božími syny v Duchu Svatém. I o nás platí, že už nejsme otroci litery, ale děti svobody. Má-li
moderní charismatické hnutí úmysl probudit v křesťanech toto vědomí, pak je to dílo Boží. Kdo nám
však zaručí jeho autentičnost? Mohou se udat rozpoznávací znamení mezi pravými a falešnými
projevy Ducha?

Je jich vícero. Ale srovnání s životem Ježíšovým nám pomůže zachytit to nejdůležitější. V
Duchu Svatém Ježíš “jako člověk“ dospívá k poznání, že je Syn Otce, který je na nebesích, a že musí
podle toho jednat. Podle toho můžeme posuzovat i křesťany. Pravý charismatik se nepoznává podle
exaltovaných projevů zbožnosti, podle neukázněného chování při společných bohoslužbách, ale spíš

podle toho, že dává příklad v důvěře v Boha Otce, v poslušnosti k jeho vůli, ve všem, co je křesťan-
ská dokonalost.

Ježíšovi řekla Samaritánka: Vidím, že jsi prorok (Jan 4,18). Zajímavé je, že došlo k tomuto
závěru po delším klidném rozhovoru u studny při nabírání vody. Velcí malíři dovedou vyjádřit svou
inspiraci i v malých a nepatrných kresbách. Z velkých světců, po Ježíšově příkladu, vyzařuje charis-
matická síla Ducha Svatého v projevech denního života.

Jeho první a základní projev je v samé církvi, která mluví z Ducha Svatého. Působí jeho silou, a
přece je navenek lidské sdružení, často docela nenápadné. Někdy se sice Duch Svatý projeví okázale
a zázračně. Ale i tam se shledává jedno jisté znamení pravosti: pokora těch, kdo jsou nositeli Ducha,
a touha dělat Boží vůli.

Tomáš Špidlík – homilie www.radiovaticana.cz

Naši svatí farníci - sv. Apolena
V putování za svatými v našich kostelích, jsme se přesunuli před zimou do teplejšího kostela, do

kostela Jména Ježíš. V tomto kostele je mnoho vyobrazení a soch svatých, jenom na hlavním oltáři je
vyobrazeno více jak deset světců. Protože tento kostel patřil sousední jezuitské koleji, velká část
vyobrazených světců  patří do řádu Tovarišstva Ježíšova. Například sv. Alois, kterého jsme
představily v listopadovém FV v souvislosti s vyobrazením ve vitrážovém okně farního kostela, je v
kostele Jména Ježíš vyobrazen  rovnou dvakrát a to na obraze na bočním oltáři v pravo v prostředním
oblouku, a dále i na obraze na hlavním oltáři, poznáme jej podle atributu - bílé lilie. Další světec,

který je zobrazen také dvakrát je sv.
František Xaverský, ale o tomto světci si
řeknemě něco v příštích číslech FV. Dnes
si řeknemě něco o sv. Apoleně, která je
znázorněna na obraze, který se nachází v
sakristii kostela Jména Ježíš.

Sv. Apolena - panna, mučednice
narozena ve 2. století v Alexandrii,
(Egypt), zemřela kolem r. 249 v
Alexandrii patronka zubních lékařů; proti
bolestem zubů.

Křesťanka Apolonie dosáhla už
vysokého věku, když, začala její bolestná
cesta. Asi r. 249, kdy mohli žít křesťané
v poměrném klidu, byla spolu s několika
jinými věřícími zajata hrubými pohany a
krutě ztrýzněna. V jednom dopise
Fabiánovi z Antiochie psal biskup Diviš
(Dionýsius), že pohané vyrazili Apolonii
všechny zuby a pak jí rozbili čelisti.
Pozdější legendy uvádějí, že prý letité
křesťance vytrhali zuby kleštěmi a potom
prý byla zaživa upálena ve velkém ohni v
Alexandrii. Když ji mučitelé v krátkém
okamžiku pevně nedrželi, vrhla se s
hlasitou modlitbou sama do plamenů.

Ucta a tradice: již brzy po smrti se
rozšířila úcta k mučednici Apolonii po
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celém Východě a později i v Evropě. V trevírské diecézi se slaví památka Apolonie 11. února, u nás
v Čechách 9. února.

Znázorňování: Apolonie je rozmanitě znázorňována. Buď ji vidíme s kleštěmi a zubem jako
náznakem jejího mučednictví (v našem případě), nebo je zobrazena, jak se vrhá do ohně (zpráva od
Augustina). Na jiných znázorněních vidíme Apolonii jako kněžnu nebo královnu. To odkazuje na
podání, které praví, že byla královskou dcerou.

                            Zdroj: KN - Rok se svatými

Zpráva z jednoty Orla

Předposlední sobotu roku 2012 pořádali florbalisté Dačic
Vánoční turnaj, na které telčští Orli nemohli chybět. V katego-
rii pro registrované nás mezi osmi týmy jeli reprezentovat Jiří

Havlík, Vít Kamaryt, Libor Slatinský, Jakub Kadlec, Vojtěch Husták, Jan Zachoval, Petr Choutka,
Vladimír Antoň, Jiří Pavlíček a v bráně Ondřej Zahradníček. Štěstěna při nás tentokrát při losování
nestála. Padli jsme do nejtěžší skupiny. A v samotných zápasech telčský tým udržel krok pouze s
Pacovskými Honzíky, se kterými uhrál remízu 1:1. To však stačilo pouze na poslední čtvrté místo v
turnaji a tímto se Orli s turnajem rozloučili.

Milí farníci
V současné době naši duchovní nemají na faře hospodyni, která by se starala o jejich nasycení.

To je příležitost pro nás všechny, abychom se o své kněze mohli postarat alespoň o víkendu.
Někteří jste si už jistě všimli v kostele Jména Ježíš, že vzadu na stolečku leží rozpis víkendů,

kdy lze se o naše duchovní postarat. Ssoudíme z toho, že je už z části vypsán.
Kdo z Vás chce naše pastýře pozvat na oběd, prosíme zapište své jméno a příjmení, adresu a

připojte nejlépe telefonní kontakt na Vás. Kdyby se nemohli dostavit, aby se s Vámi mohli spojit.
PS. Jen informace pro ty, kdo budou krmi připravovat. Prý nemají rádi špatně udělanou dušenou

mrkev a mořské potvory -  ale když budou dobře okořeněné tak to sní také. Hlavně jim to neříkejte,
že to víte od nás.

J+ a LŠ

Děkujeme všem, kteří 30.12. 2012 pomáhali po koncertu sboru
SANTINI  uspořádat malé setkání na faře. Děkujeme, že jste se mnozí
zapojili a donesli výborné pohoštění, připravili lahodné nápoje a že jste v
hojném počtu  přišli.

Věříme, že to nebylo naposledy a že nás bude při takovýchto setkání
přibývat.

Nové CD sboru Santini Telč - Santini v Říši divů

Album bylo natočeno 20. srpna 2011 a 1. července 2012 v kostele Všech svatých ve Staré Říši.
Za možnost natočení alba děkujeme P. Siardovi z Kanonie premonstrátů v Nové Říši
(www.klaster.novarise.cz). Děkujeme římskokatolické farnosti Telč za poskytování zázemí pro
zkoušky sboru (www.farnost-telc.cz). Děkujeme městu Telč a zvláště Odboru kultury za podporu

činnosti a vynikající dlouholetou spolupráci (www.telc.eu). Děkujeme našim blízkým, rodičům a
přátelům, kteří díky našim povinnostem ve sboru musí upravovat svůj rodinný program, díky všem za
pomoc hmotnou i duchovní. Díky našim sponzorům (viz zápatí stránek tohoto webu). Bohu díky....

CD můžete zakoupit na kterémkoli koncertu souboru, v Telči v sídle firmy KK makler s.r.o.,
Křížova 171, 588 56 Telč, Jana Křížková, tel. 776 278 508, jkmakler@seznam.cz, www.kkmakler.cz
(Po,St: 8.00-11.15, 12.15-18.00, Út,Čt: 8.00-11.15, 12.15-16.00) nebo u kteréhokoli zpěváka sboru
Santini.

J+
Z farní knihovny

Deset tipů pro rodinu – autor Rob Parsons
Přes dvacet let cestuji a naslouchám lidem, kteří mi vyprávějí o svých

rodinách. Lidé po celém světě mi sdělují, co dodalo jejich rodinám sílu, ale i
co je zničilo. Mnohokrát po svých přednáškách slýchám - “to jsem měl vědět
dřív”. Někdo by sestavil zcela jiný seznam, ale já tu předkládám svých deset
tipů pro život silné rodiny.
Možná právě procházíte těžkým obdobím. Ne, nemyslím si, že existují
snadná řešení veškerých rodinných potíží. Ale přesto doufám, že tu najdete

něco, co pomůže – i kdyby to bylo jen to prosté zjištění, že ať prožíváte cokoliv, nejste v takové
situaci sami. (z autorova úvodu)
Rob Parsons pochází z Anglie. Původním povoláním je právník, ale ve Velké Británii je znám
především jako zakladatel organizace Care for Family (1988), jejíchž služeb využily již tisíce lidí.
Další zástupy posluchačů se účastní jeho populárních seminářů na rodinná témata. Za svou službu
rodinám byl vyznamenán britskou královnou. Česky vyšly jeho knihy Milovat proti všem předpokla-
dům a K jádru úspěchu (nakl. Návrat domů).

Z matriky:

V měsíci prosinci a lednu byli pokřtěni:
         Markéta Houdková

V měsíci prosinci a lednu nás předešli na věčnost:
Jiřina Brychtová
Antonín Izák
Ivo Hronek
Vlastimila Nováková

______________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15. 2. 2013
Neprodejné,  pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz
www.farnost-telc.cz
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