
Bohoslužby o velikonočních a svatodušních svátcích:

Velký Pátek 6.4. (s vysluhováním sv. Večeře Páně):
Dačice        14.00 hod. (Dům pečovatelské služby; včetně dětského pásma)
Telč 18.00 hod. (sborový dům)

Hod Boží velikonoční 8.4. (s     vysluhováním sv. Večeře Páně):  

Telč   8.30 hod. (kostel sv. Ducha)
Dačice 13.30 hod.
Slavonice 13.30 hod.

Slib staršovstva – neděle 15.4.:

Telč   9.15 hod. (kostel sv. Ducha)

Hod Boží svatodušní 27.5. (s     vysluhováním sv. Večeře Páně):  

Telč   8.30 hod. (kostel sv. Ducha)
Dačice             13.30 hod.
Slavonice        13.30 hod.    

Pravidelné bohoslužby v     jednotlivých střediscích:  

Telč: - každou neděli v 8.30 hod.
                       - sborový dům, nám. Zachariáše z Hradce č. 21 (zimní období)  nebo 

kostel sv.Ducha (letní období)
Dačice: - 1. a 3. neděli v měsíci ve 13.30 hod.

- sborová místnost, Palackého náměstí č. 58 (ve dvoře)
Slavonice: - 1. a 3. neděli v měsíci ve 13.30 hod.

- sborový dům, Žižkova ul. 221
DPS Dačice dle dohody (4x ročně s VP)
DD Budíškovice dle dohody (1x měsíčně)

Vydává a rediguje: 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči 

pro svou potřebu 
nám. Zachariáše z Hradce 21 
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Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské,
Tak bude i Syn člověka tomuto pokolení.

     L 11, 30 

Milé sestry, milí bratři,

Jonáš ze stejnojmenné knihy Starého zákona byl prorokem, který  měl volat obyvatele 
pyšného a mocného města tehdejší doby - Ninive -  k pokání. Měl sdělit, že se dostaví 
důsledky zlých činů a nespravedlivého způsobu života. Nechtělo se mu do toho úkolu. Jak 
víme z biblické zvěsti, nakonec tam přece došel a slova o soudu vyřídil. Obyvatelé, v čele 
s králem, se však zastyděli za podvody, sobectví, tvrdost srdce a činili pokání. Chtěli žít 
jinak a zabránit katastrofě, která se pomalu blížila. Podařilo se. Jen onen prorok Jonáš, na 
kopci nad městem, tehdy ještě čekal, že přece dojde ke zničení města, čekal na jakyśi 
akční „krvák“, který se nedostavil.

Znamení Jonášovo, tak jak o něm čteme v evangeliu podle Lukáše,  se týká Ježíše 
samotného. Blížící se velikonoční svátky nám to chtějí s větší naléhavostí připomenout. 
Ještě je čas k pokání, ke změně života nás lidí tam, kde jsme vsadili na hodnoty jiné, ještě 
je čas s tím něco dělat. Zítra může být pozdě. Ježíšův celý život  ukazuje k Bohu a jeho 
milosti,  která  doposavad  trvá.  Ježíšova  cesta  probolené  lásky k  bližním,  tak jak  si  ji 
budeme připomínat na Velký Pátek v souvislosti s utrpením na golgotském kříži, zůstává 
cestou pravé lidskosti  a  podanou rukou Boží  pro člověka.  Ještě  je  čas i  pro nás,  lidi 
21.století, lidi všelijak zmatené, chybující, často pohodlné a do sebe zahleděné. Smíme se 
spolehnout na to, že Ježíš Nazaretský, ukřižovaný a vzkříšený, má pro nás, lidi od svého 
nebeského Otce slova věčného života.  Protože samotnému Bohu na nás lidech záleží, 
proto máme  šanci. Využijme ji.

Požehnané prožití velikonočních svátků
Přeje

Petr Melmuk, farář

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velikonoční okénko (nejen) pro děti:
Seřaďte správně slova (věta z evangelia podle Jana, 15.kapitoly):

lásce, –  já – v –  přikázání - lásce. –   Zachováte-li  - Otce – a – v –  má – jeho – 
zachovávám –  zůstanete – svého – přikázání, – mé – jako – zůstávám

(Pomůcka: Věta začíná: Zachováte-li a končí: lásce.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hluboce prožité a vnitřně radostné velikonoční svátky přeje Vaše staršovstvo

Jubilanti FS ČCE Telč- r.2007 :

26.1. KOLMANOVÁ Libuše 85 let Antoňová 
(Mutná - DD Budíškovice)

5.2. AMBROŽ František (Dačice) 70 let
13.2. LAHODNÁ Marie (Dačice) 70 let Molínová
19.2. DUŠKOVÁ Marie (Dačice) 60 let Veisensteinová
25.2.  Doc.Dr.MELMUKOVÁ Eva (Telč) 75 let Šašecí

5.3. MACKU Jaroslava (Slavonice) 65 let
6.3. NĚMEC František (Telč) 85 let
20.3. VOJTAJOVÁ Jana (Telč) 65 let Gottliebová

1.4. MUDr.  KONVIČKOVÁ Hana (Dačice) 70 let Křížová
10.4. ENDL Karel (Třešť) 60 let

7.5. CHADIMOVÁ Vlasta (Slavonice) 80 let

26.6. STRAKA Zdeněk (Dačice) 60 let
30.6. VÍTU Alžběta (Dačice) 85 let

13.7. MAKOVIČKA Miroslav (Slavonice) 80 let
22.7. LINHARTOVÁ Květoslava (Dačice) 70 let Benedová

26.9. KOVÁŘOVÁ Blažena (Telč) 95 let Zabloudilová

11.10. ŠIMÁNEK Vladimír (Dačice) 65 let
14.10. BERKOVÁ Blažena (Telč) 70 let Kovářová

12.11. MAKOVIČKOVÁ Marie (Slavonice) 80 let Tomíšková

12.12. NOVÁKOVÁ Marie (Telč) 65 let Straková
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sídlo historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace Veritas v Telči

Historická  společnost  Veritas  jako  nezisková  organizace  se  zabývá  zkoumáním 
historie naší reformační minulosti. Prezentuje mj. i podněty Kruhu českých duchovních 
tradic, což znamená možný dohovor o nosných křesťanských tradicích země, ve které 
žijeme. Jak uvádí již sám název, v popředí jejího zájmu stojí podněty české reformace, ale 
sleduje i bohatou další tématiku. Byla založena v r. 1992;  své oficiální sídlo má v Telči 
v našem sborovém domě. Spravuje po odborné stránce také Evangelický toleranční areál 
ve Velké Lhotě u Dačic a pořádá mj. již 11 let týdenní pracovní soustředění mladých 
historiků.  Bližší  informace  o  historické  společnosti  Veritas  lze  zjistit  na  webových 
stránkách: http://veritas.evangnet.cz



Staršovstvo 2001-2007

V tomto roce dochází  v našem sboru k částečné výměně generací.  Někteří  zkušení 
dlouholetí obětaví pracovníci končí svou aktivní službu ve staršovstvu. 

Je  mezi  nimi  jak  dosavadní  kurátor  br.  Miroslav  Makovička  ze  Slavonic,  tak 
místokurátor br. Jaroslav Novák z Telče. Oba byli sboru po léta oporou a víme, že ve své 
účasti na životě sboru pokračují způsobem přiměřeným postupujícímu času, stejně jako 
sestry  Marie  Lahodná  (dlouhodobě  pečuje  zejména  o  přípravu  k sv.Večeři  Páně 
v Dačicích) a Jaroslava Živná (pravidelně doprovází zpěv písní dačických shromáždění). 
Ani  ostatní  z věrných,  kteří  zůstávají  mezi  námi  (z  presbyterů  během  posledního 
volebního období odešli cestou všelikého těla br. František Karpíšek a ses. Drahomíra 
Korandová),  jsou i  nadále pevným článkem sborového obecentsví.  Myslíme na sestry 
Ivanku Budíčkovou, Marii Hrabovskou, Vlastu Chadimovou, Jiřinu Tomíškovou, Libuši 
Vondrákovou. Všem sbor děkuje za jejich práci a raduje se z toho, že vzájemné vztahy 
dětí jednoho Otce zůstávají zachovány ku prospěchu všech.

Volba staršovstva

Na  první  schůzi  nově  zvoleného  staršovstva  v  pátek  23.  února  v Dačicích  se 
odsouhlasilo,že

a)  v  kraji  Vysočina  (Telčsko)  budou  na  základě  proběhlé  volby  z  pěti  zvolených 
kandidátů funkce rozděleny takto:

Členové: Čeloudová Jaroslava Náhradníci: Nováková Marie
Kameníková Dana Paclíková Věra
Svoboda Milan

b) v Jihočeském kraji (Dačicko, Slavonicko) budou na  základě proběhlé volby ze sedmi 
zvolených kandidátů funkce rozděleny takto:

Členové: David Richard Náhradníci: Krtková Marta
Chocholouš Ladislav Linhartová Květoslava
MUDr. Konvičková Hana
Kopřivová Zdeňka
Semorádová Jaroslava

Za kurátorku byla zvolena sestra Dana Kameníková z Telče.
Za místokurátorku byla zvolena sestra MUDr.  Hana Konvičková z Dačic 
Za pokladní byla zvolena sestra Jaroslava Čeloudová z Telče.

Program FS ČCE v Telči od velikonoc do podzimu r. 2007:

Plánované sborové akce:

15.dubna: slib nově zvoleného telčského staršovstva (přijede seniorátní kurátor 
br. Vojtěch Zikmund z Nového Města na Moravě)

2..června:  zájezd do okolí Vírské přehrady (Brtnice, Horní Vilémovice, Černvír, 
Pernštejn, Zubštejn, Prosetín, Olešnice, Rovečné, Vírská 
přehrada,Veselí)

6.července: vernisáž výstavy M.J.Hus a husitství v kostele sv.Ducha v Telči (zřejmě 
v rámci plánovaného Křesťanského léta v Telči)

5.-12. července: setkání mládeže v Telči 
9.-11. července: setkání dětí ve  Slavonicích 
26.srpna: zájezd ke studánce Páně na Javořici (pořádá FS ČCE v Horních Dubenkách)

Seniorátní  a celocírkevní akce:

27.-29.dubna: seniorátní dny mládeže 
9.-10.června: seniorátní den dětí v Moravči
10.-13. května: 32. synod ČCE v Praze 2 - Vinohradech

Jiné kulturní a vzdělávací akce:

12.dubna, 18 hod.: 3. přednáška o historii Dačic (doc. Eva Melmuková)
Červen-září: Koncertní sezóna ve Velké Lhotě od jara do podzimu (9.6., 14.7., 21.7., 

28.7., 18.8., 8.9., 15.9.; vždy od 19,30 hod.,více informací: 
www.sweb.cz/jitpep)

13.-20.července: mezinárodní setkání „mladých historiků“ v Telči
(téma: Československo a NDR v letech 1968 -1990;  pořádá historická 
společnost Veritas)

 9. září:           Putování do Velké Lhoty: turistický pochod s programem v cíli; 
starty: Markvarec a Dobrá Voda (pořádá historická společnost Veritas; 
podrobnější informace budou v místním tisku a na internetu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Začínáme nový cyklus Zpravodaje

Pravidelní  čtenáři  našeho Zpravodaje  si  určitě  povšimli,  že se změnila  jeho titulní 
stránka i číslování.

Od podzimu minulého roku započala totiž samostatná cesta FS ČCE ve Velké Lhotě 
u Dačic,  s nímž jsme téměř deset  let  žili  ve společném sdružení  (unii).  Loňským 20. 
číslem Zpravodaje tohoto sdružení skončila tedy určitá etapa a nyní začíná nová. Smíme 
se nyní věnovat důkladněji jednotlivým našim střediskům, jak je titulní list připomíná. 
Jinak skladba Zpravodaje respektuje už vžitý způsob, aby se usnadnila orientace všem 
zájemcům a informace dobře posloužily. Kdo by se chtěl o věcech týkajících se našeho 
sboru ještě zevrubněji dozvědět, může tak učinit na internetové adrese: telc.evangnet.cz



Jubilant s manželkou
(prožili spolu více než půl století)

Připomínáme blížící se osmdesátiny br. kurátora Miroslava Makovičky

Br.  Miroslav  Makovička  se  narodil  jako  deváté  dítě  z deseti  sourozenců 
13.července 1927 v Radlicích na „Kuřince“, kde spolu s rodiči žili v chalupě, kterou jim 
tatínek postavil. V těchto místech  se dodnes konají křesťanské tábory pro děti a mládež. 
Při  osidlování  pohraničí  po  roce  1945  se  rodina  přestěhovala  do  Mutišova  a  začala 
hospodařit na zemědělské usedlosti. I tam bydlelo dost rodin z ČCE a tak se zde mladí 
začali v neděli scházet, číst bibli, hrát hry apod. Tam se také br. Makovička seznámil se 
svou budoucí manželkou Boženou Žlučovou. Svatba se konala v r.1953. Společně pak 
koupili domek ve Slavonicích, do kterého se jim v období 1954-65 narodilo 6 dětí. I když 
uživit šest „hladových krků“ dalo spoustu práce a shánění, našli si rodiče čas na to, aby 
dětem vyprávěli  o  Bohu a  vedli  je  k víře.  Dnes  jsou všechny děti  vdané  či  ženaté  a 
manželé Makovičkovi se mohou radovat z 23 vnoučat a zatím 3 pravnoučat. Vnoučata 
jsou  vedena  k víře  a  většina  z nich  pracuje  porůznu  „na  vinici  Páně“,  což  je  zřejmě 
největší radostí br. kurátora i jeho manželky.

Br.  Makovička  se  od  mládí  činně  účastnil  sborového  života,  nakonec  jako 
dlouholetý kurátor (od r. 1977) telčského sboru. Spolu se svou manželkou Boženou tvořili 
také bezpečné zázemí veškerých aktivit v kazatelské stanici ve Slavonicích. Vzájemně se 
přitom  ve  vzácné  shodě  doplňovali:  on  pečoval  o  zajišťování  bohoslužeb  v případě 
potřeby a o sborový dům, ona vedla děti v nedělní škole a starala se o bratry a sestry, kteří 
k nám přijížděli k nabrání nových sil. Pokud zdraví dovoluje, pokračují oba manželé i 
nadále  v různé službě ve  sborovém společenství.  Myslíme  na  ně s vděčností  a  láskou 
v radostném a upřímném obecenství sborové rodiny.

momentky ze setkání
bývalých táborníků

z Velké Lhoty
ve Slavonicích

nejmladší účastníci
dětské vánoční slavnosti
ve sborové místnosti v Dačicích

úvodní přednáška z cyklu
Cesta Dačicemi 16. stol.

v dačickém muzeu


