
Křesťanův POVOLEBNÍ program
 
Ti, kdo vytvářejí pokoj, budou očekáváni v Boží náruči. 
Ti kdo jsou milosrdní, sami zakusí milosrdenství. 
Ti,  kdo  mají  těžkosti  proto,  že  dělají  dobré věci,  mají

otevřený Boží svět. 
Radujte  se  a  jásejte,  neboť  to,  co  vás  čeká  v nebi,

mnohonásobně  převýší  vaše  útrapy.  (srov.  Mt  5,1-12a,  re-
dakčně upraveno)

Není vůbec jedno,  jak dopadnou současné prezidentské
volby! Ale nějak prostě dopadnou. Tak či onak. A po vyhro-
cené  kampani  ve  společnosti  zůstane  vykopaný  příkop,
hořkost, pocity křivdy, možná zášť a nenávist. A u těch, jejichž
kandidát neuspěl, se navíc může dostavit strach z toho, co by
nový prezident mohl způsobit.

Jak se  k tomu postavit  jako křesťané?  Jak se  s tím vy-
rovnat?  Velkým bonusem a posilou pro nás křesťany je jisto-
ta, že naše pravá vlast, náš domov je u Boha, že tímto světem

jen procházíme. Nejsme tedy bytostně závislí na aktuální politické situaci, ať už je jakákoliv. A to nás
také  osvobozuje  a  uschopňuje  k tomu,  abychom  se  mohli  nasadit  proti  nenávisti, lži, nesprave-
dlnosti, zášti a rozdělení.

Zcela konkrétně k tomu můžeme přispět každý z nás na tom místě, kde právě jsme (i na sociálních
sítích)! Třeba tím, že po vyhlášení výsledku voleb nebudeme lidi z druhého tábora urážet, ponižovat,
nebudeme se jim vysmívat, nebudeme jakkoli sypat sůl do jejich otevřené bolavé rány a zklamání. Ne-
budeme kolem sebe šířit nenávist, odmítání, rozdělení a pohrdání. 

Vše toto jsou totiž zbraně našeho společného nepřítele. Nepřítele našeho štěstí: ďábla. On si přeje
naše rozdělení, naši vzájemnou nenávist, neodpuštění a zášť. „Čím hůř, tím líp“ je jeho heslo. A je mu
ukradené, kdo bude prezidentem, hlavně když se my mezi sebou co nejvíce budeme nenávidět.

Všichni dohromady jsme na jedné společné lodi v rozbouřeném moři dnešního světa. Navzájem
se potřebujeme a doplňujeme. Nenechme se proto rozeštvat a přivést k nepřekonatelné nenávisti. „Qui
bono“ – komu by to bylo ku prospěchu? Jak bylo uvedeno výše. Našemu společnému nepříteli.

Ježíš hlásá: „Blahoslavení ti, kdo jsou milosrdní, neboť sami zakusí milosrdenství. Blahoslavení
ti, kdo vytvářejí pokoj, neboť budou očekáváni v Boží náruči. Blahoslavení ti, kdo mají těžkosti proto,
že dělají dobré věci, neboť mají otevřený Boží svět. Radujte se a jásejte, neboť to, co vás čeká v nebi,
mnohonásobně převýší vaše útrapy“ (srov. Mt 5,1-12a).

Ano, protože nás čeká Boží otevřená náruč a jeho blízkost, můžeme být k druhým velkorysí, mi-
losrdní, můžeme vytvářet pokoj a nešířit posměch a pohrdání. Můžeme dělat všechny tyto dobré věci,

protože Bůh nám nabízí víc a nemusíme tak mít nekonečný strach z toho, co se stane, když bude zvo-
len jeden nebo druhý.

Můžeme se například společně spojit i v modlitbě Františka z Assisi a vzít si ji za svůj vlastní
konkrétní POVOLEBNÍ program:

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje:
– kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
– kde je křivda, ať přináším odpuštění,
– kde je nesvár, ať přináším jednotu,
– kde je omyl, ať přináším pravdu,
– kde je pochybnost, ať přináším víru,
– kde je zoufalství,   přináším naději,
– kde je temnota, ať přináším světlo,
– kde je smutek, ať přináším radost.

       Pane, učiň, ať nechci tolik
– být utěšován, jako spíše utěšovat,
– být chápán, jako spíše chápat,
– být milován, jako spíše milovat.

Neboť kdo dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.
Amen Převzato: www.vira.cz

Bohoslužby v měsíci  únoru 2023

        Čt        2. 2. 2023 Uvedení Páně do chrámu       8:00 Matka Boží              
        So        4. 2. 2023                                17:00 Matka Boží

Ne        5.  2. 2023     9:00 Jména Ježíš
17:00 Jména Ježíš

        So       11. 2. 2023                                17:00 Matka Boží
Ne       12.  2. 2023     9:00 Jména Ježíš

17:00 Jména Ježíš
        So        18. 2. 2023                                17:00 Matka Boží

Ne        19. 2. 2023     9:00 Jména Ježíš
17:00 Jména Ježíš

       St        22. 2. 2023 Popeleční středa                     8:00 Matka Boží
       So        25. 2. 2023                                                     17:00 Matka Boží

Ne        26. 2. 2023     9:00 Jména Ježíš
17:00 Jména Ježíš

                              (bez záruky)

                                     Farní věstník 
                                                                                         ÚNOR 2023

                                       Vydává Římskokatolická farnost Telč                
              ročník XXXI,  číslo 2                              
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Letošní  Tříkrálová  sbírka  byla  v  tradičním  duchu,  ale  pro  mnohé  v  dost  nelehké  době.  Ve
společnosti jsou hlavní témata inflace, ceny energií, válka na Ukrajině. Za této situace jsme vyslali
skupinky Tří králů do vašich domovů, aby přinesli požehnání a radost, popřáli štěstí, zdraví. Za to byli
vámi štědře obdarováni. Nejsou vám lhostejní ti nejpotřebnější, v Telči a okolí byla sbírka rekordní.
Do kasiček jste vložili o 40 000 Kč více než vloni. I tento rok se na sbírce podílely děti z MŠ Neru -
dova. Poprvé se také koledovalo v Hostěticích a Částkovicích. 

Poděkování patří všem dárcům, koledníkům a aktivním pomocníkům. Ta rekordní částka je
381 202 Kč.

Jaroslav Kadlec, místní koordinátor TKS

Jak jsme koledovali:

Kasičky Online koleda bezhotovostní dary

Arcidiecéze olomoucká 38 463 382,-        444 265,-              165 144,-
Arcidiecéze pražská   8 134 404,-                328392,-               175 851,-
Diecéze brněnská                            34 917 822,-                599392,-               409 926,-
Diecéze českobudějovická               10 923 306,-               141 265,-                66 260,- 
Diecéze královéhradecká                 24 513 234,-               280 514,-              150 144,-  
Diecéze litoměřická                  3 614 291,-               104 420,-                15 245,-  
Diecéze ostravsko-opavská              21 781 296,-                300 668,-             372 282,- 
Diecéze  plzeňská                  6 672 304,-                125 714,-               55 179,-  

Tříkrálový koncert                           1 526 790,- 

Celkem k 28. 1. 2023              154 322 951,- Kč

Děkujeme

3  4

Telč                           152 523,-
Mrákotín                      27 116,-
Krahulčí                19 266,-
Sedlejov                       16 681,-
Nevcehle                     15 810,-
Urbanov                      14 130,-
Mysliboř                      14 640,-
Radkov                        12 320,-
Řásná                           10 881,-
Hostětice, Částkovice    9 610,-
Černíč                           9 100,-
Žatec                             7 491,-
Olší                               6 960,-
Ořechov                 6 110,-
Studnice                       5 940,-
Myslůvka                      5 821,-
Řídelov                         5 020,-
Zadní Vydří                  4 941,-
Volevčice              4 152,-
Dobrá Voda                   3 913,-

Strachoňovice     3 780,-
Kostelní Myslová           3 393,-
Mysletice                        3 380,-
Borovná                  3 260,-
Lhotka                             3 000,-
Dolní Dvorce          2 800,-
Dyjice                       2 600,-
Slaviboř     2 540,-
Dyjička + Rozsičky        2 312,-
Doupě                      1 600,-
Stranná                    1 108,-

Celkem             381 202,- Kč



Zemřel Benedikt XVI. 
*  16. 4. 1927
+  31. 12. 2022

Sám jednou řekl: „Smrtí pro kaž-
dého z nás začíná plný život.“

Ze slov Benedikta XVI:

Člověk je vykoupen láskou.
To platí už i v čistě světské oblasti.
Když někdo ve svém životě zakusí 
velkou lásku,
jako by v tom okamžiku zažil „vykou-
pení“,
jež dává smysl celému jeho životu.
Nicméně si velmi brzy všimne, že lás-
ka jemu věnovaná  
jeho životní problém  sama o sobě ne-
řeší;
je napadnutelná a zranitelná.
Může být zničena smrtí.

Člověk potřebuje lásku naprostou.
Potřebuje jistotu, s níž může říci:
„Ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata,
ani nic přítomného, ani budoucího,
ani výška, ani hloubka,
a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit
od lásky Boží v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Řím 8,38-39).
Jestliže absolutní láska jako absolutně jistá existuje,
potom – a jedině potom – je člověk „vykoupen“,
ať se mu přihodí cokoliv.
Toto máme na mysli, když říkáme:
Ježíš Kristus nás „vykoupil“.
Smrtí pro každého z nás začíná plný život
Když dohasíná život,
ať v pozdním věku
či na začátku své pozemské existence
nebo z neznámých důvodů v nejlepších letech,
nesmíme v tom vidět jen zpečeťující biologický jev
nebo uzavřený životní osud,
ale znovuzrození a obnovené bytí,
které je darováno Zmrtvýchvstalým tomu,
kdo se úmyslně nevzpíral jeho lásce.
Smrtí končí pozemská zkušenost,
ale smrtí zároveň pro každého z nás
za hranicemi času
začíná plný a nepomíjející život.

Z knihy: 365 dní s Benediktem XVI., 

 Zprávy z jednoty Orla   

Pinec v orlovně v roce 2023

Lednový Pinec v orlovně se opět přesunul na ne-
děli a velice mu to prospělo. Sešlo se 13 hráčů, účast
kterou už dlouho nepamatujeme. A protože jsme se
dohodli, že budeme hrát v jedné skupině každý s kaž-

dým, všichni si užili pingpongu do sytosti. Prvních 8 hráčů ještě postoupilo ze skupiny a sehráli vzá-
jemné vyřazovací zápasy o nejlepší hráče. Protože Zdeněk Krejčí tentokrát chyběl, odvezl si vítězství
Petr Pokorný do Dolních Němčic. Druhé místo vybojoval Aleš Foitl z Telče a třetí nováček Zdeněk
Kaláb. Kompletní výsledky a fotky z posledního Pince najdete také na webu www.oreltelc.cz/pinec.

Na stejné webové stránce najdete také pozvánku na únorové setkání nad pingpongovými stoly.
Třetí Pinec v orlovně se uskuteční v neděli 12. února jako obvykle od 14 hodin až dokud neskončíme.
Zveme všechny, kteří přišli již v minulosti, ale i nováčky. Na čtyřech stolech je místa vždy dost. Pokud
nemáte, pálku vám rádi půjčíme.

65

http://www.oreltelc.cz/pinec


Pozvánka na mládežnický ples

SHM klub Telč Vás srdečně zve na tradiční mládežnický
ples. Ples se bude konat v sobotu 4. 2. 2023 v Sedlejově.

Letošní téma plesu zní „Řečtí bohové“. 
K poslechu a  tanci  bude hrát  kapela  JIP band a  hosté.

Lístky je možné zakoupit na www.ples.mladeznici.cz nebo na
místě. 

Těšíme se na Vás!!!

Orel jednota Telč a divadelní soubor Dráčata při DDM Telč 
si Vás dovolují pozvat na pohádku s písničkami: 

”Kopretinka s Bambulí” 

v neděli 5. února v 16.00 v Orlovně v Telči 
vstupné dobrovolné bude využito na opravy orlovny 

bar s občerstvením bude otevřený od 15.30 
Pozvěte své známé a přijďte si s námi užít nedělní odpoledne. 

První lidový ples

Městská  organizace  KDU-ČSL  Telč  zve  na
1. společenský lidový ples, který se uskuteční v sále
obecního úřadu v Černíči v sobotu 11. února.

Těšit se můžete na komornější prostředí, tom-
bolu a občerstvení v podobě řízku či guláše. 

K poslechu i tanci bude hrát Duo Pavel a Eva,
zlatým  hřebem  večera  je  předtančení  manželů
Horníkových. 

Vstupenku včetně místenky na sezení si můžete
za  200  Kč  koupit  v  Telči  v  občerstvení  Svačinka
(Masarykova 172)

Knižní tipy do Vaší knihovny

V tichu - Jan Graubner
Člověk nemůže stále přijímat informace, tak jako nemůže stále jíst.

Nejen žaludek potřebuje klid na trávení. Potřebujeme ticho, abychom mohli
být sami se sebou, abychom se mohli s odstupem vracet k tomu, co jsme
prožili či slyšeli, abychom si utříbili myšlenky, vytěžili poučení – abychom
to všechno probrali  s  Bohem, přijali  jeho výzvy a nakonec mu všechno
odevzdali. Bez rozjímání nám chybí hloubka a duchovní život živoří, pro-

tože ten se rozjímáním živí. Zakusíme-li ticho plné Boha, můžeme usnout v pokoji a radosti. Chvíle
skládání myšlenek, hledání formulací a hra se slovíčky není ztrátou času, ale momentem vnitřního růs-
tu a budování důvěrného vztahu s Bohem – zabydlením se v domě svého srdce, v němž prožíváme ra-
dost  ze  společenství  s  tím  nejvzácnějším  hostem.  S  ním  nebudeme  trpět  tísnivou  samotou  či
opuštěností,  protože  on  zůstane  s  námi.  A  kdyby  přece  přišla  zkouška  duchovní  prázdnoty  a
opuštěnosti, obejmeme-li Ježíše, který zakusil opuštěnost největší, nebudeme sami – budeme s ním. 

Co Bůh šeptá maminkám - Hana Pinknerová 
Fejetony Hany Pinknerové jsou lexikonem nápadů a inspirací, jak radostně i tvořivě zvládat vý-

chovu dětí a péči o domácnost. Laskavé příběhy pohladí po duši unavené maminky, povzbudí je a ujis-
tí o tom, že s Bohem nejsou nikdy na nic samy. Něžná svědectví maminky dvou dcer dodají ženám
energii a naději, že jejich neviditelná námaha má smysl. Jsou úžasné, jsou jedinečné, jsou milované.
Jsou maminkami na pravém místě, když milují, hrají si i vychovávají. 

365 dní se svatou Faustynou - Nejkrásnější stránky z Deníčku - Faustyna Kowalská
Deníček Faustyny Kowalské nás učí objevovat milosrdnou Boží lásku, kontemplovat ji v běžném

životě, což znamená jednoduše prožívat náš život s Ježíšem. Faustynina spiritualita je evangelní a vyu-
žívat ji může každý, bez ohledu na své povolání, vzdělání, věk či postavení. Tím, jak důvěřuje Bohu,
nás Faustyna učí odpovídat na lásku Boží, jež nás předchází. Naše odpověď spočívá v plnění Boží
vůle,  lásce  k  bližnímu,  církvi  a  eucharistii  i  v  úctě  k  Matce  Boží.
Knížka přináší v promyšleném řazení nejkrásnější citáty světice. Udělejme každý den v roce krůček
vstříc k Božímu milosrdenství v naší duši. 

Ke vzpomínce na zesnulého emeritního papeže Benedikta XVI.
365 dní s Benediktem XVI. - Joseph Ratzinger,Benedikt XVI.
Kniha je souborem 366 úryvků z různých papežových textů a promluv z posledních let. Úryvky

mají vést ke každodennímu zamyšlení. Kniha je proto rozdělena podle dní v jednotlivých měsících s
akcentem na významná období církevního roku (postní doba, Velikonoce, Letnice, svátky a slavnosti
během roku, advent, Vánoce). Vyšla vlastně pro rok 2008, ale může sloužit i pro kterýkoli jiný rok.
Texty jsou velmi srozumitelné; sestavovatelé celého souboru byli zřejmě vedeni záměrem adresovat
publikaci celému spektru čtenářstva. Tematika je vázána spíše na památky světců a denní biblické tex-
ty, nejde o systematický výklad otázek víry. 

___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli   19. 2. 2023
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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http://www.ples.mladeznici.cz/
mailto:k.kamenik@post.cz
https://eshop.cirkev.cz/autor/benedikt-xvi_324
https://eshop.cirkev.cz/autor/joseph-ratzinger_20
https://eshop.cirkev.cz/autor/faustyna-kowalska_90
https://eshop.cirkev.cz/autor/jan-graubner_191

