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Staronový zákon
Když nadešel den jejich očišťování podle Mojžíšova Zákona,
přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v
Zákoně Páně…“ (Lk 2,22n) Josef s Marií tedy přinesli Ježíše do jeruzalémského chrámu, tehdy
jediného Božího chrámu na celém světě. A neudělali to proto, že by se jim zachtělo nebo že by tam
měli náhodou cestu. Chtěli splnit povinnost, kterou jim ukládal Zákon.
S předpisy Zákona je to asi tak, jak to vyjadřuje nápis na některých místech a místnostech:
„Slušní lidé zde nekouří a ti ostatní to mají zakázáno“. Někoho by třeba ani nenapadlo něco takového
dělat, totiž kouřit druhým lidem pod nos, ale těm silným a bezohledným kuřákům je to třeba
připomenout.
Otevřeli jste už někdy Starý zákon? Možná se vám zdálo, že těch předpisů je tam až příliš mnoho
a jsou až příliš detailní. Možná vás napadlo, že Starý a Nový zákon jdou jen těžko dohromady – Starý
zákon se samými „musíš“ a „nesmíš“ se nám nerýmuje s novozákonními texty o lásce. A třeba jste si
říkali, že by nebylo od věci celý ten Starý zákon škrtnout, vymazat a vypustit z Písma.
Nebyli byste jediní, takové pokusy už tu byly. A vždycky ztroskotaly na tom, že jejich
navrhovatelé neuměli Starý zákon správně číst. Nečetli v něm právě ve světle Nového zákona, a
zvláště evangelií.
Vezměme v úvahu jeden fakt: Ježíš Kristus se narodil jako Žid a vyrůstal ve společenství
židovského národa. Své nejbližší spolupracovníky – apoštoly – si vybíral právě mezi svými
soukmenovci. Židovský národ byl totiž Bohem vyvolen a veden k tomu, aby z něj přišel na svět Boží
Syn.
Čím byl veden? Především Zákonem, tedy věrností tomu, čemu dnes říkáme Starý zákon. Tento
soubor biblických knih, zabírající dobu od prvopočátků světa do 2. století před Kristem, by se dal
shrnout do jedné věty: Nezapomeňte na Boha.
Až se pečlivě začtete do Písma – a doporučuji začít Novým zákonem – najdete zde co chvíli
odkaz na Starý zákon: „Jak bylo předpovězeno…“ „Jak bylo psáno…“ „Jak pravil prorok…“ Tak
pochopíte, proč si Bůh připravoval starozákonní lid na přijetí novozákonních událostí. Ježíš Kristus se
totiž z řad ostatních náboženských vůdců, zakladatelů, reformátorů a vůbec velkých osobností vymyká
právě tím, že se na jeho příchod lidé připravovali a že se na něj těšili – tak jako stařeček Simeon.
Už to někdo přede mnou řekl, ale já to rád zopakuji: Starý zákon můžeme chápat jako nádobu,
jejímž obsahem je Nový zákon. Sama o sobě je prázdná, ale obsah se bez ní sotva udrží pohromadě.
Až někdy zabrousíte i do starozákonních stránek, zkuste to, co se tam píše, vztáhnout na Krista.
Není to vždy snadné, ale věřte mi, že s otevíráním nových stránek se před vámi otevřou nové obzory.
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Děkujeme za to, že prošlapáváte cestu
Vážení a milí organizátoři, koledníci, rodiče i dárci,
Tříkrálová sbírka 2017 je již za námi a nyní budeme společně sledovat využívání jejích plodů,
děkujeme!
I letošní koledování bylo radostné, povzbuzující, ale náročné. Ovlivnilo ho počasí či chřipky a vy
všichni jste si často museli doslova prošlapat cestu závějemi k těm, kterým jste předávali radostné
poselství o narození Krista. Charita ČR vás letos evidovala opět více než loňských 60 tisíc. Děkujeme!
Ocenění si zaslouží nejen tato vynaložená fyzická námaha, ale také ona neutuchající snaha jít za lidmi
a hledat třebas i nové cesty, jak s nimi sdílet naši křesťanskou radost.
Ale naše díky chceme směřovat i k vám, rodiče a všichni dospělí průvodci koledníků. Vy jste ti,
kteří mají hlavní podíl na tom, že se Tříkrálová sbírka dostala do všech koutů naší republiky a že je
největší akcí svého druhu v ČR. Pomáháte organizovat, vysíláte do kolednických skupinek své děti a i
jinak se podílíte na zdaru toho všeho.
V neposlední řadě chceme poděkovat i vám, štědří dárci tříkrálového koledování. Důvěřujete
církvi, důvěřujete Charitě, a z toho máme radost!
S úctou k tomuto lednovému snažení Vám žehnají
Vaši čeští a moravští biskupové

Úspěšně otevírání přeje o. Zdeněk Drštka
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Přehled koledování:
Diecéze nebo arcidiecéze
Arcidiecéze olomoucká
Arcidiecéze pražská
Diecéze brněnská
Diecéze českobudějovická
Diecéze královéhradecká
Diecéze litoměřická
Diecéze ostravsko-opavská
Diecéze plzeňská
Koleda celkem
Tříkrálový koncert
Celkem

Počet evid. Počet úředně ověřených
pokladniček
5 323
5 323
100,0%
1 584
1 584
100,0%
4 750
4 702
99,0%
1 430
1 427
99,8%
3 794
3 750
98,8%
914
914
100,0%
2 905
2 890
99,5%
1 147
1 147
100,0%
21 847 21 737 99,5%
42810
DMS

Aktuální výnos
25 905 894,- Kč
6 020 522,- Kč
23 624 097,- Kč
6 085 970,- Kč
14 871 440,- Kč
2 349 405,- Kč
15 552 737,- Kč
4 396 151,- Kč
98 806 216,- Kč
1 220 085,- Kč
100 026 301,-Kč

Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty vaše
diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5
% pokrývá režii sbírky.
Do doby, než se centrálně zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte prosím uvedené
hodnoty pouze za orientační. (uvedený stav je k 25.1.2017)
Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 v brněnské diecezi
Oblastní charita Blansko
Oblastní charita Břeclav
Oblastní charita Hodonín
Oblastní charita Jihlava
Oblastní charita Rajhrad
Oblastní charita Tišnov
Oblastní charita Třebíč
Oblastní charita Žďár nad S.
Oblastní charita Znojmo
Služby Brno (dříve OCH Brno)
Koleda celkem

413
510
644
404
627
320
485
493
485
369
4 750

413
510
644
356
627
320
485
493
485
369
4702

100,0%
100,0%
100,0%
88,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,0%.

1 957 596 Kč
2 704 340 Kč
2 845 435 Kč
1 506 121 Kč
3 670 142 Kč
1 462 197 Kč
2 416 865 Kč
3 058 807 Kč
2 016 318 Kč
1 986 276 Kč
23 624 097 Kč

Vedoucí skupinky
Hercik V.
Kolmanová M.
Husták V.
Plunderová H.
Adámek J.
Buláková P.
Kadlec V.
Prokopová J
Hronková H.
Krejčová M.
Pelikán K.
Jirásek T.
Havlová A.
Kovářová J.
Kadlec J.
Městský Úřad
Farní kavárna
DPS

částka
7305
6648
6517
6507
6473
6075
5 655
5 516
5 295
4 936
4 262
4 015
4 005
2 836
2 672
2 565
1 873
1 335

ulice
Svatojánská, Foitova, 28.října, Hornomyslovská
Slavíčková, Tyršova, Mládkova, Zahradní, Nám. Hrdinů, Maškova
Komenského
Křížova, Luční, 9.května, Srázná
Jihlavská, Beringerova, Havlíčkova, Nerudova, Kovářská
Zachariášova, U Matky Boží
Hradecká, Družstevní
Myslibořská, Za Stínadly, Třebíčská
Hornomyslovská, 28.října, Kostelnomyslovská, Polní
Radkovská, U Háje
Jana Žižky, Jana Husa, Štěpnická, Oldřichovo nám.
Masarykova, Na Posváné, Staňkova
Květinová, Jiráskova
Mlýnská, Tobiáškova, Furchova, Svatoanenská, Rybniční.....
Příční, Dačická, Špitální, Radkovská

Tříkrálová sbírka 2017 podle obcí

Telč
Mrákotín
Sedlejov
Mysliboř
Urbanov
Nevcehle
Radkov
Řásná
Černíč
Ořechov
Zadní Vydří
Žatec
Studnice
Krahulčí
Dobrá Voda
Řídelov
Olší

98062
19930
10068
9500
8000
6800
6365
5843
4979
4245
4000
3805
3550
3483
3470
3169
3000

Mysletice
Myslůvka
Lhotka
Volevčice
Doupě
Strachoňovice
Dolní Dvorce
Borovná
Dyjice
Dyjička + Rozsičky
Slaviboř
Stranná
Kostelní Myslová
Celkem

2975
2967
2941
2680
1938
1880
1629
1620
1613
1459
1450
831
626
222 878,- Kč

Tříkrálová sbírka 2017 Telč
Do letošní Tříkrálové sbírky se v Telči zapojilo 23 skupinek (na Městský Úřad přijeli z Oblastní
charity z Jihlavy).V mrazu 7.ledna vyšli koledníci z Telče a zapůjčení ze Studnic ( Krejčovi a Vítovi) a
z Nové Říše (Kovářovi) k domovům dárců. Ti byli štědří a koledníky už očekávali. Sice jsme zaostali
za loňskou rekordní částkou asi o 3000Kč, ale i tak sbírka byla úspěšná. Bohužel nám odrůstají děti a
tak je obtížné vytvářet jednotlivé skupinky. V této situaci se nám naštěstí vyhnula chřipková epidemie
a tak jsme 17 ročník TKS zvládli. Ještě jednou velké díky všem dárcům a obětavým koledníkům.
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Děkujeme Vám za podporu Tříkrálové sbírky!
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Zprávy z jednoty Orla
Orel hrál florbal i na Silvestra
Na Silvestra vyslyšeli starší žáci pozvání na
florbalový turnaj patera Štrajta. Sešlo se zde 6 týmů, které věkově reprezentanty telčského Orla
jednoznačně převyšovali. Ve skupině po jednom vítězství s Brtnicí a jedné prohře s Horní Cerekví se
ve čtvrtfinále potkali s týmem Flordragons Třešť. Ten dokázali těsně porazit. Bohužel v dalších
zápasech už se našim hráčům nepodařilo brankově prosadit a po dvou dalších prohrách vybojovali
čtvrté místo.
Celkové umístění:
1. Lamy - Nevcehle
2. Orel Třešť
3. Vedle - Horní Cerekev
4. Orel Telč
5. Flordragons Třešť
6. Brtnice – Střížov
Pinec v orlovně
Druhý lehce mrazivý Pinec v orlovně se konal v neděli 15. ledna a z obvyklých 14 hráčů na první
místo tentokrát dosáhl Láďa Šaman z Brtnice. Mezi 4 nejlepší se ještě probojovali Martin Tupý na
druhém místě, Dana Hemzová na třetím a Vašek Boček na čtvrtém. Celkové výsledky a pár momentek
najdete na webové stránce www.oreltelc.cz/pinec.
Protože mrazivé počasí ke stolnímu tenisu přímo vybízí a zájem neutichá, Orel Telč pořádá další
Pinec v orlovně v neděli 12. února od 14 hodin. I tentokrát bude připraven třetí stůl vhodný pro děti,
začátečníky a nebo jen tak pro rozehřátí. Takže se nemusíte bát s sebou vzít i děti. Pokud se chystáte
přijít, nezapomeňte se jako obvykle zavčas přihlásit (kowy@centrum.cz, 602661023).
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k založení diecéze

Co je vlastně diecéze?
Samotné slovo pochází z řeckého dioikéin, což znamená „spravovat dům“. Jak říká Kodex
církevního práva, je diecéze částí Božího lidu, která je svěřena do pastýřské péče biskupovi a je
vymezena určitým územím tak, že zahrnuje všechny věřící, kteří na tomto území přebývají. Pokud
opustíme formulace církevních dokumentů, dá se jednoduše říci, že diecéze je území, na němž všichni
žijeme své povolání Bohem a máme ve vzájemné lásce a pomoci vytvářet rodinu, v níž se všichni lidé
mohou cítit milováni a přijímáni.
Když slavíme narozeniny blízkého člověka, je jejich nedílnou součástí ohlédnutí se zpět, často
nejen k historii rodičů a prarodičů, ale ještě do vzdálenější historie. Při takových slavnostních
setkáních jsou vypravovány a sdíleny příběhy, které připomínají důležité či humorné události členů
rodiny, a tak jsou posilovány rodinné vazby a jistota vzájemnosti. Toto zakořenění v minulosti otvírá
dveře k budoucnosti. Bez této historické paměti je budoucnost člověka omezena na nejbližší, obvykle
biologicko- materiální obzor sebe sama, který se pak stává zdrojem jak přehnaných nadějí , tak
strachu a obav. Ve společenství věřících jde o ohlédnutí do mnohem hlubší minulosti.
Když se podíváme v historii naší diecéze trochu nazpět, v kolika lidech se díky existenci věřících
mohlo narodit, vyrůst a rozkvést něco krásného? Co všechno dokázala naše pastorační, katechetická,
mládežnická centra, centra pro rodinu, charita a další odbory, oddělení a organizace založené pro
pomoc věřícím i nevěřícím v jejich starostech?
A co udělat pro budoucnost brněnské diecéze, aby byla i nadále plná naděje?
Právě o tom píše svatý Pavel ve svém dopise křesťanům v Kolosách. Jeho dopis by se dal
parafrázovat asi takto:
„Tou nadějí jste vy, duchovně i tělesně plodní věřící, kteří projevujete milosrdné srdce, dobrotu,
pokoru, mírnost a trpělivost.
Vy, kteří dokážete vzájemně spolupracovat na všem, co je dobré.
Vy, kteří se dokážete i ve své různosti respektovat a navzájem si odpouštět lidská provinění. Tak
jako je odpouští Bůh vám.
Jste to vy, kteří jste poznali Boží lásku a radujte se z ní tak, že se stala ústřední hodnotou vašeho
života a cestou k dokonalosti.
Jste to vy, kterým v srdci nevládne zdánlivý pokoj bohatství a síly, ale pokoj Kristův. Vy, kteří
jste za něj vděčni a vyzařuje z vás.
Vy, kteří se nebojíte slyšet a přemýšlet o slovech, která vám říkají druzí a žijete v reálném světě,
do kterého jste zasazeni.
Jste to vy, kteří se snažíte svým životem zpívat Bohu písně vděčnosti a vším, co říkáte a konáte,
se připojujete k tomu, čím opěvoval svého Otce Ježíš Kristus.“

Milí přátelé,
brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. To je velká věc
v životě místní církve. V malém dějepisném okénku by se dalo
připomenout, že v době vlády Marie Terezie (1740-1780) byla na
Moravě jediná diecéze, a to v Olomouci. Patřila mezi největší a
nejrozsáhlejší v celém tehdejším mocnářství. Měla 525 farností, a
proto byla Morava zvolena jako první k plánované církevní
reorganizaci. Tehdejším záměrem bylo vytvořit dvě nová biskupství v Brně a v Opavě. Dne 5. prosince roku 1777 vydal papež Pius VI.
zvláštní bulu, kterou povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství, a jemu podřízené nové
Biskupství brněnské s ním mělo vytvořit moravskou církevní provincii. Tehdy rovněž plánované
opavské biskupství na své založení z politických důvodů čekalo až do 30. května 1996.
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Milý přátelé,
brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založen. Kéž je pro ni tím nejvzácnějším darem každý
z vás a diecéze ať je darem pro vás všechny.
Ať vám Bůh žehná.
Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
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Generální vikář Jiří Mikulášek slaví životní
výročí
Generální vikář brněnské diecéze a děkan
Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v
Brně Mons. Jiří Mikulášek oslaví 5. února 2017
významné životní jubileum. Mši svatou na
poděkování Bohu bude slavit s biskupy,
kněžími, jáhny a zaměstnanci biskupství v úterý
31. ledna 2017 ve 14.00 hodin v katedrále sv.
Petra a Pavla. V den svých narozenin v neděli 5.
února 2017 bude slavit mši v 10.30 hodin.
Jiří Mikulášek se narodil 5. února 1942 v Brně,
kde také maturoval na Průmyslové škole
elektrotechnické a poté byl osm let zaměstnaný
jako technik v brněnské 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 příležitost 225. výročí založení brněnské diecéze ocenil
generálního vikáře brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělením medaile sv. Petra a Pavla za obětavou
kněžskou službu.
Letos oslaví Mons. Jiří Mikulášek ještě jedno jedinečné jubileum - dne 15. srpna 2017 uplyne
dvacet pět let ode dne, kdy ho brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval generálním vikářem
brněnské diecéze. 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), Někdo
tě má rád (2015), v nichž přináší čtenářům krátké příběhy pro povzbuzení na jejich cestě k Bohu. Ve
studiu Radia Proglas namluvil také CD nazvané Ke tvé chvále zpívám, které doplňují další příběhy a
malá životní ohlédnutí.

Z farní knihovny
365 dní s papežem Františkem – Jorge Mario Beroglio
Už jsme si zvykli na to, že papež František se po zvolení odmítl
přestěhovat do papežského apartmánu v Apoštolském paláci, ale ubytoval se v
malém bytě Domu sv. Marty. V tamní kapli slouží každé ráno mši svatou, při
níž pronáší krátkou promluvu. Promluvy od Svaté Marty začalo záhy sledovat
mnoho lidí z celého světa, u nás především díky webovým stránkám české
sekce rádia Vatikán. Vycházejí z Božího slova a přinášejí nezředěnou zvěst
evangelia, ale je v nich přítomen i autentický František: jeho typické důrazy, zemité příměry i jezuitská
spiritualita.//Karmelitánské nakladatelství předkládá výběr nejsilnějších myšlenek z těchto ranních
bohoslužeb, s nadějí, že poslouží mnohým, kdo chtějí denně čerpat z pramenů Boží moudrosti a
zamýšlet se nad životem ve světle evangelia.
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Drakobijce – Juraj Hajkovský, Marek Domes
Mysleli jste si, že strhující duchovní četba pro kluky prostě neexistuje? Že kniha je buď duchovní,
nebo zajímavá? Drakobijce vás možná přesvědčí o opaku. Hlavním hrdinou je chlapec Artur, který
svádí odvěký souboj s drakem. S drakem, který sídlí v jeho srdci. Drak hrozitánsky řve a zákeřně
útočí, ale platí na něj balzám Poutníka. A kupodivu - tichý Poutníkův hlas je nakonec mocnější než
drakův řev... Kniha vznikla na Slovensku v prostředí hnutí otcové a synové a záhy se stala
bestsellerem. Sepsali ji otcové, kteří toužili být nablízku svým synům a předat jim něco z toho, co se
naučili ve svých životních zápasech o dobro. Je určena hlavně klukům ve věku 9 - 13 let, ale leckde
kniha poputuje v rodině z ruky do ruky, doslova napříč generacemi.
Provokující evangelia – Alessandro Pronzato
Od roku 1967, kdy vyšla poprvé, se kniha dočkala v Itálii už třiceti vydání, a přitom neztratila nic
na své aktuálnosti. Co jsme to jen s evangeliem udělali? &bdquo;Světlo se ztlumilo, aby příliš
neoslňovalo, sůl pozbyla chuti, protože tak to vyžaduje zdravý rozum, střelný prach navlhl, Slovo bylo
zneškodněno a paradoxy z evangelia ztratily svou výbušnost.&ldquo; Alessandro Pronzato stírá z
evangelijních příběhů nánosy prachu a zvykovosti, s níž je většinou vnímáme, takže se nám otevírají v
úplně novém světle a průraznosti. Nenechávají nás v klidu. V podání autora jsou pro nás evangelijní
příběhy znovu nepohodlné, otřásají našimi stereotypy, provokují nás k reakci a ke změně smýšlení. A
jestliže nás tato kniha vyburcuje k přemýšlení a touze po opravdovém životě podle evangelia, pak
splnila svůj účel. Alessandro Pronzato (*1932) je italský kněz a publicista. Teologii studoval v Casale
Monferrato, na kněze byl vysvěcen v r. 1956. Místní biskup a později i sám Pavel VI. objevili jeho
literární nadání a povzbudili ho, aby se věnoval také službě pera. Napsal desítky závažných i
humorných knih, které jsou překládány do všech světových jazyků.
Ve farní knihovně jsou k vyzvednutí fotografie ze střídání otců kaplanů a z primice P. J.Janalíka.

Z matriky
V měsíci lednu přijali svátost manželství:
Jiří Kotlík a Eva Bloudíčková
V měsíci prosinci nás předešli na věčnost:
Stanislav Vodička
Božena Kučerová
Marie Tomšů
Vlasta Severová
Marie Skálová

Uzávěrka příštího čísla je v neděli 19. 2. 2017
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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