
Největším darem pro děti je vzájemná láska rodičů

Děti jsou hosty svých rodičů. Přichá-
zejí na místo pro ně přichystané, chvíli
zůstanou - patnáct, dvacet nebo dvacet pět
roků - a opět odcházejí, aby si vytvořily
svůj vlastní prostor. Ačkoliv rodiče mluví o
"svém synu" nebo o "své dceři", tyto děti
nejsou jejich vlastnictvím. V mnoha
ohledech jsou děti cizinci. Rodiče je musí
poznávat, objevit jejich přednosti a slabosti,
dovést je k dospělosti a dovolit jim, aby
učinili svá vlastní rozhodnutí.

Největší dar, který mohou rodiče svým
dětem dát, je jejich vzájemná láska. Právě
skrze tuto lásku mohou vytvořit prostor bez
úzkosti, aby v něm děti mohly vyrůstat,
povzbuzovány k rozvíjení vlastní sebedů-
věry a k tomu, aby hledaly způsob, jak si
svobodně zvolit svou vlastní životní cestu.

Mnoho lidských vztahů je jako prople-
tené prsty obou rukou. Naše osamocení
působí, že lneme jeden ke druhému. Toto
vzájemné lpění působí nezměrné utrpení,
protože lpění od nás osamocení neodejme.

Čím více se snažíme, tím jsme zoufalejší.
Mnoho z těchto vzájemně propojených vztahů se rozpadá, protože se stávají dusivými a vyčer-

pávajícími. Lidské vztahy však mají být jako dvě ruce sepjaté k sobě. Mohou se od sebe oddálit, ale
pořád se ještě dotýkají konečky prstů. Mohou mezi sebou vytvořit prostor, malý stan, domov,
bezpečné místo pro bytí.

Skutečné vztahy mezi lidmi ukazují k Bohu. Jsou jako modlitby na světě. Někdy se ruce sepjaté
k modlitbě dotýkají celou plochou a pak se dlaněmi od sebe oddálí. A tak se stále oddalují a přibližu-
jí, ale nikdy neztrácejí dotyk. Modlí se k tomu, který je svedl dohromady.

(převzato www.vira.cz)

Bohoslužby v měsíci únoru 2016

Út     2. 2. 2016   8:00 Matka Boží 
18:00 Jména Ježíš 

So     6. 2. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne     7. 2. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

St.    10. 2. 2016   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So   13. 2. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne   14. 2. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So   20. 2. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne   21. 2. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So   27. 2. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne   28. 2. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

Tříkrálová sbírka 2016

Sbírka odkazuje na svátek Tří králů. V tento den si lidé vždy
připomínali biblickou tradici, kdy bájní mudrcové z Východu
vykonali pouť k právě narozenému Ježíškovi v Betlémě. Lidé
oblečení jako Tři králové navštěvovali sousedy s prosbou o malý dar
a na oplátku navštívené domácnosti požehnali. Po jejich návštěvě
zůstal na domě nápis s počátečními písmeny latinské věty K+M+B,
který v češtině znamená “Kriste, požehnej tomuto domu”.

Na Tříkrálové sbírce je unikátní právě spojení dobročinnosti s
tradicí. Starověká tradice touto cestou pomáhá tisícům lidí, kteří se
ocitli ve složité životní situaci a neumí nebo nevědí, jak si s ní
poradit.

Leden letos nadělil koledníkům mráz, sníh a led – ne však v
lidských srdcích. I přes negativní kampaň v médiích se Tříkrálová sbírka ukončila úspěchem. Letos
se celkem vykoledovalo 95 887 366,- Kč, což je zhruba o 5,5 miliónů Kč více jak v loňském roce.  Je
vidět., že Tříkrálová sbírka a Charita získávají důvěru lidí pomoci dobré věci. Nemalou zásluhu na
tomto výsledku mají i dobrovolní koledníci a organizátoři, kterých bylo více jak 60 tisíc a výše
uvedenou částku vybrali v 21 250 pokladničkách. Při Tříkrálovém koncertu bylo odesláno 38 686
dárcovských SMS, což vyneslo 1 102 551,- Kč.

Farní věstník  

ÚNOR 2016      
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 podle diecézí

Arcidieceze olomoucká 24 795 760 ,-
Arcidieceze pražská   5 782 457 ,-
Dieceze brněnská 22 169 123 ,-
Dieceze českobudějovická   6 018 508 ,-
Dieceze královehradecká 14 595 860 ,-
Dieceze litoměřická                       2 201 357 ,-
Dieceze ostravsko-opavská 14 920 585 ,-
Diecéze plzeňská   4 301 165 ,-
Tříkrálový koncert    1 102 551,-
celkem                   95 887 366,- Kč

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016  v brněnské diecézi 

Oblastní Charita Blansko 1 827 836 ,-
Oblastní Charita Břeclav 2 523 780 ,-
Oblastní Charita Hodonín 2 665 389 ,-
Oblastní Charita Jihlava 1 455 288 ,-
Oblastní Charita Rajhrad 3 415 894 ,-
Oblastní Charita Tišnov 1 299 963 ,-
Oblastní Charita Třebíč 2 278 688 ,-
Oblastní Charita Žďár n. S. 2 830 223 ,-
Oblastní Charita Znojmo 1 956 936 ,-
Služby Brno 1 915 126 ,-

        celkem                   22 169 123,- Kč

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2016 v brněnské diecézi

Oblastní charita Blansko
· Podpora prorodinných aktivit v Blansku a Boskovicích 
· Domácí hospicová péče 
· Podpora preventivních aktivit dětí a mládeže 
· Koordinace dobrovolníků 
· Podpora komunitního centra v Doubravici 
· Podpora lidí v nečekané krizové situaci
Diecézní charita Brno - Služby Brno
· Centrum služeb pro lidi bez domova, Bratislavská (azylový dům, denní centrum, noclehár-

na) 
· Podpora odborného sociálního a právního poradenství pro osoby v krizi na tř. Kpt. Jaroše 
· Rozšíření půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek na ulici Žižkova 
· Podpora uživatelů tréninkové Kavárny Anděl pro lidi s lehkým postižením na ulici

Gorkého   
Oblastní charita Břeclav
· Domácí hospicová péče - Mobilní hospic sv. Martina 
· podpora dobrovolných aktivit farních společenství na Břeclavsku pro maminky s dětmi a

seniory
Oblastní charita Hodonín

· Rozšíření kapacity Domova pro matky s dětmi v tísni 
· Centrum denních služeb Slavkov u Brna pro znevýhodněné osoby - dovybavení předměty

na rozvoj jemné i hrubé motoriky, předměty a pomůcky pro trénink paměti, pomůcky pro
aktivizaci zrakově a sluchově postižených osob. Zamýšlené je i vybavení dílny pro aktivi-
zační činnosti menším tkalcovským stavem 

· Dovybavení Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova (sprchový kout, zázemí
pro pracovníky, společenská místnost pro uživatele apod.). 

· Nové vozidlo pro Charitní pečovatelskou službu Ždánice 
· Kontaktní adiktologické centrum Vážka v Hodoníně - nákup pingpongového stolu pro

volnočasové aktivity klientů 
· Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín - přímá pomoc rodinám v nouzi -

zabezpečení základních životních potřeb rodin, které se dostaly do krizové situace, kdy jsou
již vyčerpány prostředky jiných možností zabezpečení. 

· Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín - prostředky na zaplacení kaucí k
nájmu bytu rodinám s dětmi - v současné době jsou nezbytnou podmínkou pro získání
bydlení, není v možnostech rodin s nízkým příjmem odložit na kauci část svého příjmu. 

· Zubní ambulance v české obci Svatá Helena v Rumunsku, která slouží k preventivním
prohlídkám - dokrytí nákladů spojených s jejím chodem 

· Dobrovolnické centrum
Oblastní charita Jihlava
· Centrum sociálních služeb Žižkova v Jihlavě, součástí bude např. Dům na půli cesty pro

děti odcházející do běžného života z dětských domovů či jiných pobytových zařízen
Oblastní charita Rajhrad
· Pořízení vybavení pro Chráněné bydlení pro osoby s demencí a parkové úpravy v areálu

zařízení 
· Obnova interiérového vybavení na pokojích klientů hospice sv. Josefa 
· Obnova vozového parku Charitní pečovatelské služby 
· Nízkoprahové centrum pro mládež Vata v Židlochovicích 
· Odborné sociální poradenství pro klienty hospice sv. Josefa a jejich blízké 
· Dobrovolnické centrum při hospici sv. Josefa 
· Podpora sociálně slabých osob a rodin s dětmi               
Oblastní charita Tišnov
· Vybavení pro Chráněné bydlení a sociální rehabilitaci ve Skryjích pro s lidi s mentálním

postižením 
· Rozvoj Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby na Tišnovsku 
· Odborné sociální poradenství 
· Nízkoprahové centrum pro děti a mládež - Klub Čas v Tišnově - rozšíření služeb a mimo

klubových aktivit 
· Odlehčovací služba 
· Dobrovolnické centrum 
· Kompenzační pomůcky
Oblastní charita Třebíč
· Výstavba nových prostor Domov pro matky v tísni Třebíč a Ranou péči Třebíč pro rodiny s

velmi malými dětmi s postižením 
· Nákup vozu pro Charitní pečovatelskou službu Třebíč 
· Individuální pomoc sociálně slabým osobám a rodinám s dětmi    
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Oblastní charita Znojmo
· Rodinný sociální asistent – školní obědy pro děti z chudých rodin na Znojemsku 
· Domácí hospicová péče  a osobní asistence 
· Centrum poradenství a pomoci Znojmo - zajištění bezplatného právního a sociálního

poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci, povoz charitního šatníku 
· Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce - nákup preventivního a

hygienického materiálu pro streetwork a nádoba na biologický odpad. 
· Zajištění poskytování služby Denního stacionáře sv. Damiána pro osoby s mentálním a

tělesným postižením, a příspěvek na pořízení speciálně upraveného vozidla na svozovou
službu 

· Krizový dobrovolný tým Oblastní charity Znojmo, který pomáhá např. při živelných pohro-
mách 

· Dokrytí nákladů vzniklých s poskytováním Charitní pečovatelské služby Znojmo, která
umožňuje naplnit individuální potřeby osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci,
tak aby   mohly žít  ve stálém kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném prostředí svého
vlastního domova 

· Podpora sociální služby Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel, která pracuje s lidmi s
mentálním postižením a přidruženými vadami a pomáhá jim získat co nejvyšší samostat-
nost a soběstačnost v běžném životě 

· Podpora sociální služby Dílna sv. Kláry pro podporu lidí s chronickým duševním onemoc-
něním, kteří zažívají s tím spojenou nepříznivou sociální situaci a jsou ohroženi soc. vylou-
čením 

· Dobrovolnické centrum 
· Tereza – pomoc obětem domácího násilí 
· Podpora sociální služby Klubu Coolna pro pomoc dětem a mládeži, které zažívají nepřízni-

vou životní situaci a které jsou ohrožené soc. patologickými jevy 
· Rozvojová pomoc na Ukrajině
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
· Nákup dvou osobních automobilů pro Charitní ošetřovatelskou službu na Žďársku a Velko-

meziříčsku 
· Nákup osobního automobilu pro Charitní pečovatelskou službu 
· Nákup nového vozu pro službu Osobní asistence - terénní služba lidem s postižením či

nemocí, kteří potřebují stálou podporu v běžném životě.   
· Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Letos koledovalo v Telči 20 skupinek Tří králů z toho byly 4 přespolní, dvě ze Studnic (Krej-
čovi a Vítovi) a z Nové Říše ( Kovářovi) a z Oblastní charity Jihlava. Díky všem koledníkům a
dárcům. V Telči jsme překonali všechny rekordy a vybrali  100 600,- Kč a celkem s okolními
obcemi 225 801,- Kč.

Telč 100 659 ,-
Mrákotín   18 211,-
Sedlejov   11 252 ,-
Mysliboř    8 550 ,-
Urbanov    7 799 ,-
Nevcehle    7 470 ,-
Řásná    6 724 ,-

Radkov           6 235 ,-
Černíč            5 252 ,-
Zadní Vydří            5 000 ,-
Ořechov            4 580,-
Krahulčí            3 884 ,-
Žatec            3 341 ,-
Olší            3 310 ,-
Studnice            3 248 ,-
Dobrá Voda            3 160 ,-
Myslůvka            2 947 ,-
Řídelov           2 775 ,-
Mysletice           2 753 ,-

Celkem               225 801 ,- Kč

Vážení a milí koledníci, organizátoři i dárci letošní Tříkrálové sbírky,
je tu období, kdy se dozvídáme o výsledcích tříkrálového snažení na počátku roku 2016. A

musím přiznat, že je to pro mne také letos čas radosti z tohoto velikého díla, kterého jste různým
způsobem účastni a které se ve Svatém roce milosrdenství opravdu stalo onou lavinou dobra valící se
do všech koutů republiky. Je to velká věc, nad kterou nepřestávám s vděčností žasnout!

Charita ČR letos evidovala více než 60 tisíc koledníků a dobrovolných pomocníků s tisícovkou
pokladniček navíc oproti loňsku, což také znamená, že minimálně dalších tisíc lidí v této republice
projevilo zájem aktivně pomoci.

Takto se projevuje sobectví, chamtivost a uzavřenost, které jsou nám Čechům prý vlastní? Ne.
Vy, iniciátoři a organizátoři sbírky, pořadatelé souvisejících aktivit, koledníci či jejich doprovod i
dárci s otevřeným srdcem, jste všichni jasně ukázali, že je to úplně jinak. 

Na 60 tisíc lidí, koledníků a jejich doprovodu, se rozhodlo, že udělá ve svém volném čase něco
konkrétního pro svého bližního v nesnázích. To je jistě nejen pro mne dobrá zpráva o šíření radostné
zvěsti a myslím, že je to i důležitá škola pravého lidství pro ty nejmladší. 

Vám všem, kteří jste se jakkoliv zapojili, koledníkům i doprovodu, organizátorům a samozřejmě
také dárcům upřímně děkuji a žehnám.

 S vděčností
Dominik Duka OP, předseda ČBK
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Radkov     6 235 ,-
Černíč   5 252 ,-
Zadní Vydří   5 000 ,-
Ořechov                             4 580,-
Krahulčí                             3 884 ,-
Žatec    3 341 ,-
Olší    3 310 ,-

Doupě   2 720,-
Lhotka     2 437,-
Volevčice     2 330,-
Strachoňovice    1 955,-
Borovná      1 697,-
Dyjice    1 653 ,-
Slaviboř     1 487 ,-
Kostelní Myslová    1301,-
Dolní Dvorce    1 090,-
Dyjička + Rozsičky    1 075,-
Stranná        856,-



Zpráva z jednoty Orla

Děkujeme, děkujeme a ještě jednou děkujeme

Nejprve trochu opožděné poděkování, které nám v
minulém čísle Farního věstníku uteklo. Orel Telč
děkuje všem, kteří zapůjčili předměty na Vánoční
výstavu a tak potěšili všechny návštěvníky a tímto

přispěli k vytvoření příjemného adventního prostředí v Telči. Speciální poděkování patří M. Holcové,
M. Hustákové, M. Kovářové, A. Křížkové, M. Nechvátalové a J. Plunderovi za obětavou práci při
přípravě, úklidu a hlídání výstavy.

Děkujeme také všem pomocníkům, kteří neváhali vyrazit do mrazivého sobotního rána a
pomoct s vybouráním oken. Neuvěřitelné je, že se nás zde sešlo přes nepřízeň počasí rovných 30.
Díky vám se podařilo všechnu práci dokončit během jediného dne, okna byla bezvadně připravena na
pondělí pro realizační firmu a očištěné cihly byly odvezené na faru. Stejně tak děkujeme všem, kteří
nezištně zajistili občerstvení a zapůjčili nářadí, jako bourací kladivo a lešení, a těm kteří o týden
později provedli úklid celé orlovny. Speciální poděkování patří také našemu panu děkanovi
Mainclovi za pomoc při propagaci a neuvěřitelnou výdrž s bouracím kladivem. Doufejme, že se vám
bude Orel moci co nejdříve odvděčit akcemi v kompletně zrekonstruovaném sále.

Dětský karneval v orlovně
V neděli 14. února se orlovna v Telči zaplní maskami a kostýmy. Orel Telč zve všechny děti na

Dětský karneval, který se zde uskuteční od 14 do 17 hodin. Čeká na vás spousta her, soutěží a tanco-
vání pro děti. Nebude chybět ani posezení pro rodiče. Vstupné dobrovolné. Na místě možnost zakou-
pení občerstvení. 

Z farní knihovny

Odpusť, Natašo – Sergej K. Dakov

Po několika nárazech dveře konečně povolily. Uvnitř ve světle olejových
lamp pobíhalo deset nebo jedenáct lidí. Vletěli jsme mezi ně a sráželi je s
kletbami k zemi. V koutě místnosti jsem spatřil asi pětašedesátiletého muže. V
rukou držel Bibli a s vystrašenýma očima hledal místo, kam by ji mohl ukrýt.

Přiskočil jsem k němu a surově po ní hmátl. Držel ji ale pevně. Nakonec jsem mu ji vytrhl z ruky.
Začal jsem škubat listy a házet je na zem. Muž úpěnlivě prosil: “Ne, prosím vás, ne!” Otočil jsem se a
vší silou ho udeřil do tváře. Pěst zasáhla nos a ústa. Okamžitě začal krvácet. S námahou se postavil
na nohy a ještě jednou se pokoušel zmocnit se Bible. Co je to za šílence? pomyslel jsem si. Cení si
této knihy víc než vlastní tváře? Opět jsem mu ji vyrval a udeřil ho. (úryvek) 
Sergej Dakov otevřeně a bez příkras vypráví vlastní životní příběh. V bezcitném prostředí dětských
domovů byl formován v uvědomělého občana Sovětského svazu. Vlivem této výchovy neváhal krutě
pronásledovat křesťany. Avšak paradoxně kontakt s nimi ho nakonec přivedl k obrácení.
Mrazivě skutečný a přesvědčivý příběh psaný poutavým stylem odkrývá čtenáři fungování komunis-
tického režimu v Rusku v polovině 20. století a jeho hrůzné praktiky.

Duchovní lékárnička – Anselm Grün
Anselm Grün opět čerpá ze studnice Božího slova a moudrosti pouštních otců, aby nám poskytl

vzácnou pomůcku pro každodenní zápas o čistotu srdce, o “smýšlení Kristovo” (srov. Flp 2,5). 
“Každý z nás si v sobě neseme vždycky oba póly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň,
zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení. Postavíme-li proti svým negativním myšlenkám
slovo Písma, povede nás k setkání s důvěrou, láskou, silou a tím svatým, co je v nás, i když se právě
mocně hlásí o slovo to nesvaté.” (z úvodu autora) 

Spravedlivý  riskuje – Karel Weirich – český novinář a zachránce Židů v Itálii
Život Karla Weiricha (1906–1981) zůstal donedávna neznámý jak české, tak italské veřejnosti.

Karel Weirich pracoval jako novinář, stenograf a účetní. Od roku 1935 působil jako vatikánský
korespondent ČTK. Během druhé světové války se mu z Říma podařilo jedinečným způsobem
organizovat pomoc pro pronásledované Židy pocházející z Ćeskoslovenska. Ohniskem jeho aktivit
byl koncentrační tábor Ferramonti di Tarsia v Kalábrii, kde bylo zadržováno několik set českosloven-
ských Židů, pasažérů ztroskotané lodi Pentcho, jež mířila do Palestiny. Sám Karel Weirich kvůli
tomu skončil v koncentračním táboře, ale před smrtí ho zachránilo osvobození tábora Američany a
konec války.
Kniha Alberta Tronchina popisuje, jak konkrétně Weirich své aktivity ve prospěch Židů rozvíjel, a
dává do kontextu lokální události s dějinami holocaustu a protifašistického odboje. V knížce najdeme
i cenné archivní materiály (fotografie, tajné zprávy o situaci v Protektorátu Čechy a Morava,
seznamy zachráněných aj.) a podrobnosti o tom, jakými kanály pomoc proudila a kdo se na ní
podílel.

Z matriky

      V měsíci lednu svátost křtu:
            Daniel Kohoutek
      
     V měsíci lednu nás předešli na věčnost:
            Jarmila Přibylová

    Zdeněk Vondrák
    Marie Hartmanová
    Michal Záhoran

_______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 2. 2016
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč -  www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz
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Manželé Tripalovi a Orel Jednota Telč si vás dovolují pozvat na besedu s názvem

PĚŠKY DO JERUZALÉMA

Beseda se uskuteční v neděli 28. února 2016 v 16:00 hod v Orlovně


