Bohoslužby o vánočních svátcích a na Nový rok:
neděle 16.12. dětská vánoční slavnost ve Slavonicích (při bohoslužbách) - 13,30 hod.
sobota 22..12.:DPS Dačice: bohoslužby s VP a dět.vánoční .slavností - 14 hod.
neděle 23.12.:Telč, sborová místnost; bohoslužby - 8,30 hod.
úterý 25.12.: Telč kostel sv. Ducha bohoslužby s VP - 8,30 hod.
Dačice, bohoslužby s VP, a dět. vánoční slavností - 13,30 hod.
Slavonice:: bohoslužby s VP - 13,30 hod.

ZPRAVODAJ
Farního sboru ČCE v Telči

středa 26.12.:Telč, bohoslužby v kostele sv.Ducha s dět. vánoční slavností - 8,30 hod.
neděle 30.12. Telč, bohoslužby ve sbor. místnosti - 8,30 hod.
úterý 1.1.2008:Telč, sbor. místnost bohosl. s VP - 8,30 hod.
Dačice, bohoslužby s VP - 13,30 hod.
Slavonice, bohoslužby s VP - 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)
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči
pro svou potřebu
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588 56 Telč
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Text: Mt 1,1.16:
Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
Jákob pak měl syna Josefa muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus
Milé sestry, milí bratři,
je to veliká řada jmen, o které se můžeme dočíst v Ježíšově rodokmenu tak, jak
ho podává evangelista Matouš. Nejde o přesný historický záznam, těžištěm je jistě zvěst o
tom, že Ježíš je ten zdávna očekávaný Mesiáš. Vědomě tak navazuje na počátky
izraelského lidu, tedy na Abrahama. Je zde také několikrát podtrženo, že pochází z rodu
Davidova, tedy z rodu, s kterým byly tak silně spojovány mesiášské tužby a očekávání.
Dostáváme se pak až k samotným Ježíšovým rodičům, o kterých nám Bible podává jen
velmi málo informací.
Matouš psal kdysi do židovského prostředí, kde lidé znali starozákonní texty a
mnohá zaslíbení. Chtěl zdůraznit, že s Ježíšovým příchodem do našeho světa souvisí
naplnění a dovršení Zákona. Ten, který přichází, bude od počátku svého života ohrožen
jako kdysi Mojžíš, ale v Boží síle bude jasně a zřetelně odkazovat k svému nebeskému
Otci. V něm se na tomto světě objevila podaná Boží ruka i nám samotným. A právě z
toho se určitě smíme radovat i o letošních vánočních svátcích.
Petr Melmuk, farář
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Rozluštíte to, když poznáte, jak zprávu číst : řešení si ověříte u proroka Izajáše (kapitola
9).
Nápověda: jako první zvolte L v prvním řádku, pak pokračujte s I ve třetím řádku, pak
možná pochopíte ,jak dál postupovat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Požehnané, bezstresové prožití vánočních svátků vám všem přeje
Vaše staršovstvo

V Dačicích se při celkových opravách na dvoře domu Palackého nám. 56, kde
máme pronajatou sborovou místnost, vybudovala nová přístupová cesta ke vchodu do
tamější sborové místnosti včetně zábradlí, které bude velmi dobře sloužit návštěvníkům
bohoslužeb, zvláště v zimních měsících. Děkujeme za to Městu Dačice.
Ve Slavonicích ve sborovém domě přetrvávaly problémy s čerpadlem. Obětavou a
bezplatnou prací vyřešil situaci manžel ses. D.Kameníkové, jemuž patří velký dík za
vstřícnost a obětavost. Péčí emer. kurátora br. Makovičky se znovu skví nápis na
sborovém domě a díky jeho iniciativě přibyly na zahradě, místo již rozpadajících se, dvě
pěkné dřevěné lavice a stůl. Br. L.Chocholouš pěkně opravil dveře do zahradního
domečku (také ve Velké Lhotě opravil bezplatně poškozenou informační tabuli o tzv.
horní faře).
Rekreace
Kromě obvyklých návštěv rekreantů (mj. byl v létě Telči na rekreaci i nynější
patriarcha Církve československé husitské Dr.T.Butta se svou manželkou) jsme rádi, že
jsme mohli uvítat opakovaně i skupinu těch, kteří přijeli s kombinovaně postiženými
lidmi, tentokrát do Slavonic (dříve jezdívali do V.Lhoty). Velmi prakticky se v této
souvislosti uzpůsobila sborová místnost (předělila závěsem), takže se dobrá věc podařila.
Co se událo v seniorátu a ČCE od jara do podzimu
V září odešla z Moravče dosavadní seniorka Horáckého seniorátu Ester Čašková na
nové působiště do sboru Praha – Vinohrady. Náměstek seniorky Jan Keřkovský byl od
září na 3 měsíčním zahraničním pobytu ve Švýcarsku, a tak funkce seniora zastával do
konventu náhradník seniorátního výboru, farář Zdeněk Šorm, který od minulého roku
působí v Novém Městě na Moravě. Konvent Horáckého seniorátu, konaný 10.listopadu
ve Velkém Meziříčí zvolil pak na další období za seniora faráře Jana Keřkovského;
náměstkem seniora byl zvolen farář Zdeněk Šorm z Nového Města na Moravě. Tím je
seniorátní výbor na další období zase kompletní. V Horní Krupé si letos v říjnu
připomínali již 160 let od postavení tehdejší toleranční modlitebny.
V červnu skončil ve službě faráře Jan Široký ze Sázavy (myslíme na něj s přáním
Božích sil do budoucna, nyní v listopadu zemřela po těžké nemoci jeho manželka) a v
září přišel do seniorátu jako nová posila Petr Gallus, který byl instalován ke službě faráře
v neděli 18.listopadu..
Letošní seniorátní setkání všech generací se konalo v sobotu 15. září ve Sněžném.
Letošní téma bylo: Odpovědnost křesťanů za životní prostředí.
Velká ekumenická akce, na níž se ČCE podílela, se uskutečnila v neděli 28. října na
Řípu. Celou akci mohli zájemci sledovat i v televizi na ČT 2.
První toleranční pastor ve Velké Lhotě
Poslední záříjovou neděli si ve Velké Lhotě slavnostně připomněli 225.výročí prvních
oficiálních bohoslužeb po nástupu kazatele Daniele Boczka ze Slovenska (tehdy tzv.
Horních Uher). Uznání každého tolerančního sboru záleželo právě na úředním potvrzení
prvního pastora. I když pobyt Daniela Boczka ve Velké Lhotě byl poměrně krátký,
získaná vnější jistota už zůstala zachována. (více na: evangnet.dacicko.cz).

návštěvníci měli příležitost ověřit si znalosti na testu, kde měli zatrhnout správnou
odpověď ze tří nabízených možností. Nová byla výstavka na kruchtě horního kostela o
tolerančních modlitebnách. Moderátorka Historické společnosti Veritas dr.E.Melmuková
tam zájemcům poskytla důležité informace o těchto stavbách. Kdo si vše včetně
fotografické dokumentace prohlédl, mohl si natrvalo dobře uvědomit, že např. do r.1861
se žádná nově postavená modlitebna nemohla nazývat kostelem. Jistě zajímavým
pokusem přiblížit historii české reformace byly hlasy pamětníků, hovořící z magnetofonu
v tzv. dolním kostele. Šlo konkrétně o čtyři osobnosti z rané toleranční doby, které
vzpomínaly na návaznost předávání evangelia v letech, kdy se sice úředně nekázalo slovo
Boží v tolerančních modlitebnách, ale kdy slovo Boží znělo snad o to jasněji z úst těch,
kteří se v něm dokázali dobře orientovat a pro ně neváhali riskovat dokonce svůj vlastní
život. Ke slovu přišlo i video. Kameníkovi z Telče promítali na dolní faře v místnosti,
která je zázemím expozice, dokumentární 20 minutový film o dějinách české reformace
na Telčsku i Dačicku. Přidali k tomu ještě sestřih z mezinárodního setkání Konference
evropských protestantských muzeí konané v Telči a Velké Lhotě v r.2001.
V neděli 30. září proběhlo pěkné ekumenické setkání tzv. Reformační větrání kostela
a varhan v římskokatolickém kostele sv.Linharta v Lidéřovicích na Dačicku. Převor
P.Gorazd Cetkovský O.Carm. pozval tentokrát k ekumenické akci doc.dr.E.Melmukovou
jako emeritní farářku ČCE a zároveň historičku, která se věnuje problematice české
reformace odborně již dlouhou dobu. Tématem byla česká reformace se specielním
zaměřením na Jednotu bratrskou, která si letos připomíná 550 let svého vzniku. Více než
30 účastníků tohoto sejití si společně za doprovodu varhan zazpívalo postupně mj. i písně
z dílny české reformace; písně, které jsou rovněž součástí římskokatolických zpěvníků.
Shromáždění bylo pro účastníky duchovním obohacením; někteří se přitom dozvěděli
informace, které dosud sami nevěděli a celá akce gradovala v touze po vzájemném
respektu různých duchovních tradic v rámci křesťanství.
Blahopřejeme sestře prof.PhDr.Dagmar Čapkové, Dr.Sc.,Dr.h.c.
Mnozí z nás si pravděpodobně s radostí i vděčností uvědomili při vysílání ČT ze
slavnosti ve Vladislavském sále 28.října t.r., že mezi vyznamenanými byla i vynikající
znalkyně díla J.A.Komenského, která šíří podněty této osobnosti nejen doma, ale i v
zahraničí. Nás přitom hřeje vědomí zvláštní blízkosti. Sestra Dagmar Čapková je, byť
nyní vzdálenou, členkou našeho sboru, v němž byla v Telči v dospělosti pokřtěna. Myslí
na nás, o dění ve sboru má živý zájem a účastní se alespoň na dálku (čte pravidelně i náš
Zpravodaj).
Novinky z našeho sboru
S potěšením můžeme sdělit, že se podařilo uskutečnit plánovanou akci: posuvné dveře
ve sborové části domu č.21 v Telči. Dveře jednak zabraňují úniku tepla ze sborové části
domu, jednak už nebudou cítit benzínové výpary aut, při výjezdu z garáže domu č.21.
Investice nepřekročila 5.000 Kč.
V kostele sv.Ducha došlo k několika vylepšením: v zadní místnosti br. J.Novák a
emer.far.br.Dr.J.Melmuk provedli nátěr střechy, opravu omítky, vybílení, celkový úklid,
zařídili napojení elektřiny před vernisáží výstavy; v prostoru pod kruchtou pak provedli
opravu omítky, vybílení i přesun lavic. Br. Kameník ve spolupráci s br.Novákem zase
vyměnil v apsidě okenní vitráže v oblouku a celkově zpevnil jednotlivá skla.

Jak šel čas v telčském sboru od jara do podzimu
První velkou společnou akcí byl zájezd v sobotu 2.června do oblasti kolem Vírské
přehrady. Program byl opravdu bohatý. Nejprve jsme se zastavili na kratičkou prohlídku
v Brtnici, kde k nám přistoupily dvě milé sestry z jihlavského sboru. Potom jsme
pokračovali do tolerančního sboru v Horních Vilémovicích, kde nás velmi pěkně přijal
br. farář Leonardo Teca. Odtud jsme už spěchali na prohlídku hradu Pernštejna a vzápětí
jsme si dopřáli i značný turistický výkon, zdolání rozsáhlé zříceniny hradu Zubštejna, kde
se v dobách pronásledování scházeli tajní evangelíci. Účastníci projevili mimořádnou
fyzickou zdatnost a elán bez ohledu na věk a zdravotní potíže. Byli jsme snad posledními
návštěvníky této zříceniny, která má být nyní z bezpečnostních důvodů uzavřena. Potom
jsme navštívili tři toleranční sbory v oblasti, kde dění kolem tolerančního patentu začalo –
Olešnici, Prosetín a Rovečné (čtvrtý sbor – Veselí – je vzhledem k blízkosti Vírské
přehrady pro zájezdový autobus prakticky nedostupný). Všude jsme byli přátelsky přijati,
v Olešnici pak i pohoštěni. S mnoha krásnými zážitky jsme se večer vraceli domů.
Začátkem července si vyzkoušelo několik menších dětí a jejich doprovodu, jak
bychom si měli zařídit novou „babiččinu chaloupku“ ve Slavonicích. Protože jsme v
tomto roce původně ještě počítali s Velkou Lhotou jako obvykle, nemohli jsme po změně
situace použít ve Slavonicích celý objekt, kde už byli rekreanti. Díky jejich pochopení
jsme však mohli alespoň nouzově vyzkoušet, jak to budeme moci do budoucna
uskutečňovat.
Podobně (také v červenci) se konalo mimořádně v Telči i Pracovní soustředění
mladých historiků. Vstřícný postoj telčského sboru včetně konkrétní pomoci (z telčského
sboru poskytly možnost ubytování sestry J.Čeloudová, Z.Čeloudová a D.Kameníková)
umožnil provedení již dříve připravované akce historické společnosti Veritas, která se
měla původně konat rovněž jako obvykle ve Velké Lhotě.
Mezitím 8.července byla slavnostně otevřena vernisáž výstavy „Husitství ve své
vlastní výpovědi“. Průvodní slovo (doc. E.Melmuková) bylo doprovázeno čtením textů
z husitské doby a vše bylo ještě obohaceno krátkými hudebními skladbami. Výstava,
kterou si účastníci nejenom ze sboru se zájmem prohlédli, má zvláštní charakter. Kromě
závěrečných čtyř pozdějších vyjádření zde nalezneme opravdu výhradně původní
prameny – vlastní výpovědi husitů.
Čtvrtou neděli v srpnu jsme se jako každoročně setkali ve shromáždění u Studánky
Páně na Javořici. Stejně jako při červnovém zájezdu jsme umožnili účast i některým
bratřím a sestrám z velkolhoteckého sboru.
V neděli 9. září se konalo Putování do Evangelického tolerančního areálu ve Velké
Lhotě a zpět. Šlo o aktivitu Historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace
Veritas. Aktivně se ovšem přitom zapojili členové Farního sboru ČCE v Telči; někteří z
nich (včetně současné kurátorky D.Kameníkové) jsou totiž zároveň členy Veritas. Akce
se konala v rámci 5.Festivalu řemesel a vyznání, kde své programy nabízely církve i
občanská sdružení z Pelhřimovska, Jindřichohradecka, Dačicka i Telčska. Vzhledem k
velmi nepříznivému počasí byla ze dvou nabízených tras využita prakticky pouze jižní, tj.
Dačická. Ta začínala v Markvarci. Součástí této obce byla kdysi židovská čtvrť, a tak v
blízkosti je v lese skrytý starý židovský hřbitov. Cesta pokračovala přes Lipnici a Radlice
do Velké Lhoty. Ve Velké Lhotě samotné byl po návštěvě vyhledávaného Zahradnictví
Kopřiva a po občerstvení v hospodě U Kožaka připraven pestrý program. K němu patřila
návštěva stálé expozice „ Česká reformace v evropském kontextu “ v tzv. horním kostele;

červnový sborový zájezd
jsme právě v tolerančním
sboru v Horních Vilémovicích

na snímku dole statečně zdoláváme
zříceninu Zubštejn
Putování do Evang.toler.areálu ve V.Lhotě a zpět (9..9.)
Na snímku vlevo část židovské obce v Markvarci, kdysi tam stála židovská synagoga;
vpravo pohled na část kruchty horního kostela ve Velké Lhotě , kde byla nová výstavka
o tolerančních modlitebnách

na snímku dole
shromáždění u Studánky Páně
(26.8.)

Ekumenické setkání
v Lidéřovicích (30.9.)

vernisáž výstavy
„Husitství ve své vlastní výpovědi“
v Telči 8.7.

Dačice – nový přístup a zábradlí do
sborové místnosti

