
K blížícímu se Dni nemocných
 
Letošní rok pro mě v Telči začal velmi specifickým způ-

sobem.  Ráno  a  dopoledne  1. ledna  se  nijak  nevymykaly
z běžného rytmu slavení. Odpoledne mě však poprosila o ná-
vštěvu rodina vážně nemocného člověka.

Jsem velmi vděčný dobrému Bohu, že jsem tomu senio-
rovi mohl posloužit jako kněz, tedy oslavit s ním a jeho nej-
bližšími svátost nemocných. A přišel jsem právě tak akorát
včas – druhého dne dodýchal. A díky své rodině odešel do
Otcova domu připraven.

Pomazání  nemocných  je  veliký  dar.  A  obzvláštním
pokladem je  zvláště  pro  vážně  nemocné.  Jsou  to  mnohdy
lidé, kteří už nemohou komunikovat ani přijímat potravu –
nelze jim tedy posloužit  svátostí  smíření  ani  eucharistií…
Mohou ale přijmout právě pomazání nemocných. A je to pro
ně krom jiného znamením, že na ně církev nezapomněla, že i
pro ty, které svět mnohdy odepisuje, má laskavé slovo a dar

svátostné milosti.
Je velice dobré a důležité uvědomit si, že i nemocní, staří, dožívající lidé jsou Boží děti a patří

mezi nás, patří do našeho společenství. Sami už nemohou podávat žádné výkony, třeba se ani nedoká-
žou modlit spolu s ostatními, ale Bůh na ně nezapomněl. A nahlédneme-li do evangelia, zjistíme, že
Kristus se s nemocnými přímo ztotožňuje (viz Mt 25,36).

11. února s celou církví  každoročně prožíváme Světový den nemocných.  Svatý otec František
k němu letos píše:

„Učedník Jan, který s Ježíšem sdílel vše, ví, že Mistr chce všechny lidi dovést k setkání s Otcem.
On může svědčit o tom, že Ježíš se setkal s mnoha lidmi nemocnými jak na duchu, kteří byli plni se-
bestřednosti (srov. Jan 8,31–39), tak i na těle (srov. Jan 5,6). Všem daroval milosrdenství a odpuštění,
nemocným i fyzické uzdravení, znamení hojného života v království, kde bude osušena každá slza.
Tak jako Maria jsou i učedníci povoláni, aby se starali jedni o druhé, ale nejen to; vědí, že Ježíšovo
srdce je otevřené všem bez výjimky. Všem musí být hlásáno evangelium o Božím království. Všichni,
kdo to potřebují, mají pocítit křesťanskou lásku, protože jsou to lidé, Boží děti.“

A rád bych v papežových slovech zdůraznil ono »všechny lidi«. Ke každému člověku chce Kris-
tus přijít, každého chce navštívit a obdarovat Boží láskou a milosrdenstvím.

Chtěl bych vás proto požádat: Možná máte ve svém okolí, mezi svými příbuznými, známými,
sousedy někoho, kdo by třeba stál o návštěvu kněze, o svátosti, o posilu v nemoci – o setkání s Božím
milosrdenstvím. Moc prosím, zkuste toho člověka oslovit a zeptat se, zda by měl zájem. A dejte nám o
tom na faru vědět.

Můžete tím prokázat velikou službu nám i jim – my kněží také pochopitelně nevíme o všech
nemocných, starých, připoutaných na lůžko nebo jinak handicapovaných. Třeba se jedná o člověka,
kterého jste  byli  zvyklí  potkávat  –  ale  najednou už nevychází  z domu.  Třeba to  může být  někdo
z vašich blízkých, jehož jste se na sklonku jeho života ujali. Třeba se někomu nemocnému náhle nato-
lik přitížilo, že musel být odvezen do nemocnice.

Pomozte nám, prosím, tyto lidi najít a zkontaktovat. A nebojte se, že byste nás obtěžovali – to roz -
hodně ne! Věřte nám, že přijdeme nebo přijedeme rádi. Když jde o člověka, o Boží dítě s nesmrtelnou
duší, jdou všechny ohledy stranou.

Kéž je pro nás blížící se Světový den nemocných impulzem k novému zájmu o všechny potřebné
v našem okolí. Kéž uděláme všechno pro to, aby i k nim přišel Pán.

Předem moc děkuje
o. Zdeněk Drštka

Bohoslužby v měsíci únoru 2018

Pá 2. 2. 2018 Hromnice                 8:00 Matka Boží
              17:00 Jména Ježíš

So 3. 2. 2018               17:00 Jména Ježíš
Ne 4. 2. 2018 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 10. 2. 2018               17:00 Jména Ježíš
Ne 11. 2. 2018 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

Pá 14. 2. 2018 Popeleční středa                 8:00 Matka Boží
              18:00 Jména Ježíš

So 17. 2. 2018               17:00 Jména Ježíš
Ne 18. 2. 2018 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

So 24. 2. 2018               17:00 Jména Ježíš
Ne 25. 2. 2018 7:30 Jména Ježíš

9:00 Jména Ježíš
              10:30 Matka Boží

(bez záruky)

Farní Charita

      Letošní tříkrálové koledování provázelo skoro jarní počasí a 18
skupinek "Tří králů" v Telči posílených o koledníky ze Studnic a Nové
Říše od dárců získali rekordní částku 116 549,- Kč (o 18 000,- více
než loni). Nejúspěšnější byla skupinka rodiny Adámkovi, která kole-
dovala na náměstí  a v přilehlých ulicích,   kde přispěli  i  turisté. Od
štědrých dárců získali 10 270,- Kč . 

O oblibě TKS svědčí celkově vyšší dary i v okolních obcích. Dě-
kujeme všem koledníkům a dárcům za štědrost. Z vybraných peněz
poskytne Oblastní charita Jihlava pomoc manželům Bínovým z Říde-
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lova, kterým na konci roku shořel dům. Jsme rádi, že úspěšně začínáme 25. rok činnosti farní charity v
Telči. 

Jaroslav Kadlec - vedoucí FCH. 

Výsledky TKZ 2018

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 uve-
dené hodnoty pouze za orientační. (uvedený stav je k 25. 1. 2018)

Výsledky Tříkrálové  sbírky 1.  -  14.  ledna 2018 na jižní  Moravě a na východě Vysočiny
(brněnská diecéze)

 

Organizace
Počet

pokladniček

Počet
rozpečetěných

pokladniček

Aktuální výnos
[Kč]

     
Oblastní charita Blansko 412 412 100,0% 2 106 080 Kč
Oblastní charita Břeclav 520 520 100,0% 2 946 093 Kč
Oblastní charita Hodonín 655 655 100,0% 3 064 423 Kč
Oblastní charita Jihlava 400 371 92,8% 1 700 223 Kč

Oblastní charita Rajhrad 661 642 97,1% 4 050 818 Kč

Oblastní charita Tišnov 329 302 91,8% 1 480 827 Kč

Oblastní charita Třebíč 503 476 94,6% 2 485 286 Kč

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 507 507 100,0% 3 313 085 Kč

Oblastní charita Znojmo 503 503 100,0% 2 252 594 Kč

Služby Brno 420 420 100,0% 2 386 116 Kč

Koleda celkem 4 910 4 808 97,9% 25 785 545 Kč

Jak se koledovalo na jihlavsku (částky v Kč.)

3  4

Diecéze nebo
arcidiecéze

Počet 
pokladniček

Počet
rozpečetěných

pokladniček

Aktuální výnos
[Kč]

     
Arcidiecéze olomoucká 5 455 5 455 100,0% 28 386 938 Kč
Arcidiecéze pražská 1 699 1 659 97,6% 7 089 067 Kč
Diecéze brněnská 4 910 4 808 97,9% 25 785 545 Kč
Diecéze českobudějovická 1 618 1 607 99,3% 7 104 688 Kč
Diecéze královéhradecká 3 985 3 908 98,1% 17 310 552 Kč
Diecéze litoměřická 940 908 96,6% 2 769 412 Kč
Diecéze ostravsko-opavská 3 003 2 974 99,0% 17 620 093 Kč
Diecéze plzeňská 1 152 1 152 100,0% 5 034 762 Kč

Koleda celkem 22 762 22 471 98,7% 111 101 057 Kč

Tříkrálový koncert 33 139 DMS   1 823 831 Kč

Celkem    112 924 888 Kč

Arnolec  7 154 
Batelov, Švábov, Rácov, N. Ves,
Bezděčín   48 564 

Bohuslavice   7 763 

Brtnicko   126 196 
Č. Rudolec, Radíkov, 
Markvarec, Matějovec, Lipnice   22 260 

Cejle   10 218 

Červený Hrádek   11 080 

Čížov   6 112 

Dačicko   288 285 

Dlouhá Brtnice   12 698 

Dolní Cerekev   34 935 

Dolní Vilímeč   5 775 

Hladov   8 420 

Horní Dubenky, Janštejn   5 964 

Jamné   19 196 

Jersice   3 960 

Jindřichovice  3 360 

Kamenice u Jihlavy   69 537 

Knínice  6 605 

Kostelec u Jihlavy   13 362 

Kozlov   18 585 

Krasonice   9 357

Luka nad Jihlavou  78 363 

Nová Říše  31 694 

Puklice  16 083 

Rančířov  11 643 

Rantířov  15 494 

Rozseč  7 233 

Rybné  4 420 

Slavonicko  51 276 

Stará Říše  39 078 

Stonařov, Vílanec, Pavlov  26 768 

Studená a okolí  88 726 

Telčsko  252 837

Třešťsko  204 170

Vápovice  4 770

Velký Beranov  21 466

Větrný Jeníkov  5 848

Věžnice  8 632

Vyskytná nad Jihlavou  14 987

Vysoké Studnice  15 465

Vystrčenovice  8 512

Zdeňkov  3 943

Zhoř, Stáj, Nadějov  49 429



Záměry Oblastní charity Jihlava

Příspěvek na rekonstrukci budovy Žižkova 108, Jihlava pro účely provozování sociálních služeb
pro sociálně znevýhodněné občany. - 500 000 Kč 

Projekt záchranné sítě na Jihlavsku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes
tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Personální a materiální zajištění provozu humanitární
činnosti. - 400 000 Kč 

Charitní pečovatelská služba Kamenice, Luka nad Jihlavou, Telč, Nová Říše, Kostelec - nákup
vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů. - 150 000 Kč 

Osobní asistence Dačice - pomáhá lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním
zvládat každodenní činnosti. - 15 000 Kč 

Charitní šatník Dačice pro lidi v nouzi. - 15 000 Kč 
Příspěvek na Dobrovolnické centrum, které podporuje  činnost dobrovolníků v charitních služ-

bách a na akcích Charity. Zajištění materiálu a provozních nákladů. - 30 000 Kč 
Prevence pro školy - Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava - 20 000 Kč 
Bárka - Charitní domácí hospicová péče Jihlava, rozvoj služby a nákup vybavení. - 20 000 Kč 

Tříkrálová štědrost na telčsku:

Postní almužna

Nejen na území brněnské diecéze postní dobu
pro  věřící  opět  obohatí  možnost  návratu  ke
starobylé postní tradici – almužně. Pastorační
akce  bude  zahájena  na  Popeleční  středu  14.
února  2018  a  potrvá  až  dokonce  postního
období. Jde o dobrovolnou duchovní formaci
věřících,  která  je  pořádána  se  souhlasem
České biskupské konference.

Lidé tak budou moci to, co si odřekli během
postu,  věnovat  v  podobě  peněžité  postní
almužny na pomoc bližním v nouzi. Tyto dary
církev  použije  prostřednictvím  Charity  na
pomoc potřebným.

Kristus  nám  zjevil  Boha  jako  Otce  plného
milosrdenství.  V  období  postu  se  pozornost
věřících, víc než kdykoli jindy, soustřeďuje na

skutky milosrdenství, mezi které patří i materiální pomoc bližnímu. České slovo almužna vzniklo z
řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství. „Almužnou“, činěním dobra – tím, že se něčeho
postem vzdáme, můžeme obohatit ty, kteří to nejvíce potřebují. Tím, že se zříkáme něčeho ve prospěch
bližního, uskutečňujeme zároveň základní přikázání lásky.
Dobročinná  akce  Postní  almužna  probíhá s  doporučením České  biskupské  konference  i  na  území
brněnské diecéze.  Zapojit  se  do ní  může každý.  Od Popeleční  středy je  možné  vyzvednout  si  ve
farnostech papírové pokladničky – postničky, do kterých pak po celou postní dobu můžeme vhazovat
peníze  pro  potřebné.  Tyto  prostředky  budou  poté  použity  Diecézní  charitou  Brno  a  oblastními
Charitami na účely, které je možné označit na každé postničce.
Na 2. neděli velikonoční se postničky přinášejí zpět do kostelů. Je vhodné je při obětním průvodu
odevzdat pověřené osobě.
Postničky jsou určeny jak pro jednotlivce,  tak pro rodiny,  kde mohou být vhodným nástrojem při
výchově dětí k solidaritě a vnímání potřeb lidí v nouzi.
Velice si vážíme každého Vašeho daru ve prospěch potřebných!
Přejeme Vám co nejvíce obohacujících prožitků radosti z pomáhání druhým.

Milé sestry a milí bratři,

postní doba je – slovy Benedikta XVI. – cestou k formování srdce.
Všichni jsme v tomto období slovy Písma vyzýváni k modlitbám, k
postu a  k almužnám.  Když  dodržujeme postní  tradici  a  zříkáme se
pokrmů nebo jiných věcí, můžeme si přitom snadněji uvědomit tíživou
situaci, v níž žijí mnozí naši bližní, kteří strádají. Měli bychom jim po-
máhat nejen modlitbou ale také konkrétní pomocí. Jednou z možností
je i letos postní almužna. Na Popeleční středu nebo na první neděli
postní si mohou zájemci vyzvednout v kostele papírovou pokladničku
na vkládání postní almužny, která bude následně použita Diecézní cha-
ritou Brno a jejími oblastními charitami na pomoc lidem v nouzi. Tyto

postní pokladničky jsou vhodným prostředkem i pro výchovu dětí v rodinách k solidaritě a vnímání
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Telč                      116 549,-
Mrákotín                21 062,-
Sedlejov                 10 600,-
Mysliboř                 10 315,-
Urbanov                   9 105,-
Nevcehle                 7 800,-
Radkov                    7 628,-
Řásná                       6 148,-
Černíč                      6 078,-
Zadní Vydří              5 675,-
Ořechov                   4 923,-
Krahulčí            4 600,-
Žatec                        4 403,-
Dobrá Voda              3 710,-
Olší                          3 619,-
Mysletice                 3 277,-
Studnice                   3 200,-
Řídelov                    3 200,-

Lhotka                  3 050,-
Myslůvka                     2 837,-
Borovná               2 210,-
Volevčice             2 072,-
Kostelní Myslová        1 975,-
Doupě                   1 871,-
Dolní Dvorce       1 860,-
Slaviboř  1 630,-
Dyjice                    1 234,-
Dyjička + Rozsičky     1 158,-
Stranná                 1 048,-

Celkem             252 837,- Kč

Děkujeme Vám všem za podporu
Tříkrálové sbírky v roce 2018



potřeb sester a bratří v nouzi. Každý dárce může označit konkrétní účel, na který bude jeho almužna
použita.

Postní almužna je projevem dobrovolné duchovní formace. Nenahrazuje dar, který věnujeme do
sbírky při bohoslužbách na potřeby církve, tyto dary zůstávají zachovány.

Všem vám – a zvláště dětem – děkuji za modlitby i projevy solidarity s druhými.
Ze srdce žehná

biskup Vojtěch Cikrle

Zpráva z jednoty Orla

Farní karneval v orlovně

V sobotu 3. února se orlovna v Telči zaplní mas-
kami a kostýmy. Tradiční tvůrci farního karnevalu ve

spolupráci s Orlem Telč opět zvou všechny děti na  Farní karneval, který se zde uskuteční  od  14
hodin. Čeká na vás spousta her, soutěží, tancování pro děti a samozřejmě i oblíbená tombola. Nebude
chybět ani posezení pro rodiče. Vstupné dobrovolné. Na místě možnost koupi občerstvení.

       Pinec v orlovně
Další sezóna „Pince v orlovně“ je v plném proudu. Na druhý turnaj, který proběhl v neděli 7. led-

na přišlo 10 hráčů a opět jsme strávili příjemné odpoledne doplněné hrou stolního tenisu. Zdá se, že
suverénem turnajů se stává Pavel Nováček z Dačic, který tentokrát těsně ale přeci, opět obhájil první
místo. To na druhém už se hráči střídají. Tentokrát patří Telči díky Martinu Tupému. Stejně tak třetí,
které vybojoval Daniel Janek. Pokud jste se nemohli účastnit, nezoufejte.  Další turnaj bude opět v
neděli 11. února od 14 hodin. Zveme všechny, kteří by si chtěli zahrát stolní tenis, ať už hrají pro ví -
tězství nebo ne. Občerstvení zajištěno, kapacita turnaje omezena. Přihlaste se zavčas na kowy@cent-
rum.cz nebo 602661023. Fotky ze všech turnajů, stav registrace na další turnaj a nově celkovou vý-
sledkovou tabulku letošního ročníku najdete na www.oreltelc.cz/pinec.

Z farní knihovny

Odvážné srdce – Juraj Vojtáš
Strhující příběh Willa, chlapce z divočiny,  který se vydá zachránit

dívku Caru z moci hrozného draka. Jeho otec má jako jediný sílu po-
stavit se smrtícím nestvůrám. Skrývá přitom před synem hrozné tajem-
ství…

V dračím sídle  musí  mladý  hrdina  čelit  nejtvrdší  zkoušce  svého
života.  Drak  mu  učiní  nabídku,  o  jaké  se  mu  ani  nesnilo.  Podaří  se
Willovi odolat?

Kniha slovenského autora přibližuje zrod mladého hrdiny, ale i úsilí jeho otce, který bojuje za
svého syna a touží znovu získat jeho srdce. Hledáme-li zlatou nit celého příběhu, je jí  právě vztah otce
a syna.

Jak si Pán Bůh postavil Betlém – E.Monasterio
Poetické dílko E. Monasteria vychází česky poprvé, zatímco ve Španělsku se dočkalo od roku

1995 již patnácti vydání. Žánrem připomíná Exupéryho Malého prince: tváří se jako kniha pro děti, ale
osloví spíše dospělé čtenáře, vnímavé pro duchovní hodnoty v hávu krásné literatury. 

„Bůh se rozhodl narození svého Syna vysílat v přímém přenosu každý prosinec a v každém srdci,
ve kterém by bylo místo pro betlém. Tak vymyslel Vánoce. Je to doba, kdy Bůh staví v  duších betlém.
Prosí nás jen o to, abychom mu uvolnili nějaký čistý koutek, otevřeli okna a pohlédli k nebi…“

 „Ježíšku, jmenuji se Zabulón, je mi dvanáct a jsem pastýř jako můj táta. Podle anděla si mě Hos-
podin vybral, abych byl jednou z figurek v betlémě, protože se lidem musí vysvětlit, že jediný neuži-
tečný životy jsou životy lidí, který tě nechtěj hledat. Jsou jako ptáci bez křídel. A taky aby se lidem
řeklo, že Bůh si někdy vybírá lidi hloupý, aby popletl ty chytrý.“

Z matriky

______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 18. 2. 2018
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz
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V měsíci lednu nás předešli na věčnost:
Jaroslav Křen
Milan Cvrček
Dezider Bulák
Růžena Vítková
Josef Sejrek
Blažena Štěpánková

Orel Telč  a Společenský klub Prostor
pořádá přednášky v Orlovně – Jihlavská ulice

pátek 16. února v 17 hodin
Expedice NABONA 2017
Cestovatelská přednáška Národní parky Namibie & Botswany Jiřího Pykala 

neděle 18. února  v 17 hodin
Spojené arabské emiráty 
Cestopisná beseda a videoprojekci s  Marií Gregorovou

neděle 25. února v 17 hodin
Naše cesta do Santiaga
vypráví Petr Balát, farář z Brtnice 

mailto:kowy@centrum.cz
mailto:kowy@centrum.cz
http://www.oreltelc.cz/pinec

