Bohoslužby o velikonočních a svatodušních svátcích:
Květná neděle 16.3.
Telč
8,30 hod. (sborový dům)
Dačice
13,30 hod. (sborová místnost)
Slavonice
13,30 hod. (spojeno s pásmem dětí a mládeže)
Velký Pátek 21.3. (s vysluhováním sv. Večeře Páně):
Telč
18.00 hod. (sborový dům)
Dačice
14.00 hod. (Dům pečovatelské služby; včetně dětského pásma)
Hod Boží velikonoční 16.4. (s vysluhováním sv. Večeře Páně):
Telč
8.30 hod. (kostel sv. Ducha)
Dačice
13.30 hod.
Slavonice
13.30 hod.

ZPRAVODAJ
Farního sboru ČCE v Telči

Hod Boží svatodušní 4.6. (s vysluhováním sv. Večeře Páně):
Telč
8.30 hod. (kostel sv. Ducha)
Dačice
13.30 hod.
Slavonice
13.30 hod.
Neděle 6.července – slavnostní bohoslužby
Telč
8,30 hod. (kostel)
V ostatních střediscích se v tento den výjimečně
bohoslužby nekonají,všichni jsou zváni na společné bohoslužby v Telči
Po bohoslužbách následuje pořad: Ohlas M.Jana Husa v Evropě

Telč

Pravidelné bohoslužby v jednotlivých střediscích sborové unie:
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 - každý měsíc dle dohody
Vydává a rediguje:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči
pro svou potřebu
nám. Zachariáše z Hradce 21
588 56 Telč
Tel.:567 243 888
email: telc@evangnet.cz
http://telc.evangnet.cz

Dačice

Slavonice

VELIKONOCE 2008 - č.3
http://telc.evangnet.cz a http://evangnet.dacicko.cz

Co jsme slýchali a o čem víme,
to, co nám otcové vyprávěli,
nebudeme tajit jejich synům.
Budeme vyprávět budoucímu pokolení
o Hospodinových chvályhodných činech,
o mocných skutcích a divech, jež konal.
Ž 78, 3-4

Neprosím však jen za ně,ale i za ty,
kteří skrze jejich slovo uvěří;
aby všichni bylo jedno
jako ty, Otče ve mně a já v tobě,
aby i oni byli v nás, aby tak
svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
J 17, 20,26

Milí bratři a milé sestry,
naše velikonoce slavil lid Boží Staré smlouvy, o němž čteme ve Starém zákoně, jako
svátky „Pesach“. Tehdy si věřící připomínali vyvedení lidu z egyptského otroctví a cestu
do země zaslíbené, na níž je provázelo Desatero Božích přikázání. Generace po generaci
se měla na smysl tohoto dění vyptávat starších věkem a tak mělo být svědectví předáváno
po dlouhá staletí.
V Novém zákoně právě o těchto svátcích dochází k převratné události. Už ne pouze
předběžné symbolické vyvedení z dočasného otroctví, ale zásadní vysvobození z otroctví
hříchu a smrti. Cestu nám prorazila obětovná láska Ježíše Krista, z Pesachu se pro
křesťany staly Velikonoce. Tak jako kdysi mělo být Boží vedení připomínáno z generace
na generaci, nyní tím výrazněji měl být zvěstován z pokolení na pokolení nový život
v Ježíši Kristu.
Tak se mnohdy opravdu dálo. V době, kdy se po tolerančním patentu naši předkové
hlásili ke své víře, slyšíme rádi a s úctou např.: „Otec mne v tom vyučil a koupil mi
knížku“; „Učila mne moje babička“; Od mého děda jsem k tomu veden a cvičen byl“;
„Matka a můj děd mne cvičili“. I dnes může nejeden z nás vděčně vzpomínat na ty, kteří
nás třeba už předešli cestou všelikého těla, ale ukazovali nám, každý svým způsobem, na
cestu vedoucí k životu.
Toto připomínání se děje pravidelně každoročně i v rodině církve. V tomto duchu se
těšíme na vzájemná setkávání obdarovaných Boží láskou při našich velikonočních
shromážděních. A vy, kterým nemoc nebo jiná stejně vážná příčina zabrání v účasti,
budete v obecenství s námi.
Plné prožití velikonočních svátků přeje
Eva Melmuková, emer.farářka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Velikonoční hádanka:
Rozlušti následující věty: Caoe maie daáetaee ? Jaáe vaáema heoa zeraaedaíema .
Oenaie maue uarečaielaie tařeiaceeate sateřaíebarenaýecha.

Jubilanti v r.2008 ve FS ČCE v Telči:
21.1. Jaroslav Růžička
21.1. Jaroslava Živná

(DPS Slavonice)
(Dačice)

75 let
75 let

2.2.
5.2.
6.2.
8.2.
19.2.

Dačice)
(Dačice)
(Telč)
(Dačice)
(Mutná)

70 let
75 let
65 let
80 let
70 let

20.3. Jaroslava Hlatká

(Markvartice)

80 let

16.5. Jana Norková
24.5. Ladislav Šimánek

(Telč)
(Dačice-Otín)

85 let
70 let

23.7. Emil Kolman

(Mutná)

85 let

16.8. Marie Přibylová

(Telč)

65 let

25.9. Drahoslav Lahodný
26.9. Bohumil Dušek

(Dačice)
(Dačice)

80 let
65 let

26.11. Zdenka Svobodová
30.11. Rudolf Hájek

(Telč)
(Dačice)

60 let
65 let

1.12. Eliška Vítů
5.12. Blanka Endlová
25.12.Božena Makovičková

(Mrákotín)
(Třešť)
(Slavonice)

85 let
60 let
80 let

Milan Konvička
Drahoslava Přibylová
Dana Hauzarová
Milan Plucar
Ladislav Šimánek

Křty v r.2007:
Matouš Jurka (Telčsko: Stonařov)
Pohřby v r.2007:
Otto Kolář (Telč) 64 let
Miroslava Mandelíková (Dačice) 65 let
Libuše Kolmanová (DD Budíškovice, dříve Mutná) 85 let
(V r. 2007 ještě zemřel z členů FS ČCE v Telči MUDr. Josef Mařík ze Slavonic)

Hledejte v evanegliu podle Matouše, kapitola 27 a zjistěte, kdo a proč měl ta slova říci.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Radostně prožité velikonoční svátky přeje Vaše staršovstvo

Výstava „Evropské setkání v Telči –
11.konference evropských protestantských muzeí r.2001

Program FS ČCE v Telči od velikonoc do podzimu r.2008
Plánované sborové akce:

Dopoledním seminářem (10 hod., přednáškový sál Univerzitního centra) a odpolední
vernisáží (14,30 hod., Státní zámek- Justiční sál) bude zahájena výše uvedená výstava.
Pořádá ji Historická společnost Veritas spolu s Městem Telč, Státním zámkem v Telči a
Univerzitním centrem.
Smyslem výstavy, která potrvá do 31.května 2008, je připom,enout významnou
událost z r.2001, kdy právě v Telči a Velké Lhotě u Dačic byla v zastoupení České
republiky pořádána 11.Konference evropských protestantských muzeí s četnou
mezinárodní účastí.
Konference evropských protestantských muzeí se pořádají od r.1991, a to střídavě ve
Francii, kde iniciativa vznikla, nebo v některé jiné evropské zemi. Z těchto 9 konferencí
mimo Francii se konaly 4 v Německu a po jedné v Itálii, V.Británii, Maďarsku, České
republice a Švýcarsku.
Na výstavě v Justičním sále telčského zámku se seznámí návštěvníci se všemi místy
konání konferencí (včetně r.2008 už osmnáct) i jejich zajímavostmi.
Aktivní účast přislíbili i sousedé z Rakouska, kteří na výstavě podají informace z dějin
protestantismu ve své zemi.
Výstava bude přístupna denně kromě pondělí v době 10-12 hod. a 13-16 hod..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------K čemu slouží naše příspěvky solidarity
(informace, ale i podnět)
Většina našich členů ví, že i náš sbor jako každý jiný se musí postarat sám o své
běžné potřeby i nutné opravy a stavební akce (v poasledně uvedené souvislosti lze hledat i
další příspěvky- státní či církevní). Kromě nevalorizovaného platu faráře nedostává Farní
sbor odnikud nic. Na kompenzaci tohoto platu však musí odvádět určitý podíl ústředí do
tzv. personálního fondu. Proto ve sboru platí jako ve velké rodině: musíme hospodařit
rozumně, ale samozřejmě také zajistit jako jednotlivci sborovou práci, o kterou stojíme.
Aktivní členové sboru to dobře vědí a nechtějí ohrozit naši společnou činnost.
Prosíme proto, uvažte své možnosti a svůj příspěvek solidarity upravte tak, aby
našemu společnému hospodaření skutečně pomohl (doporučení naší církve v této věci
je,aby členové dávali asi 1 % ze mzdy). Těm,kteří to tak už dělají z vlastní vůle, upřímně
děkujeme.
Vaše staršovstvo

23.května:
7.června:

15.června:
22.června:
6.července:
24.srpna:

návštěva br. Bernarda Martina, faráře ze Švýcarska (hovoří česky)
s přednáškou v Telči, Dačicích i Slavonicích
zájezd na Táborsko (Chýnovská jeskyně, Chýnov-připomínka díla
sochaře Fr.Bílka; Kozí Hrádek, Tábor (centrum, individuálně: muzeum,
podzemí aj.), Sezimovo Ústí –památník prez.Eduarda Beneše,
Choustník –zřícenina hradu s rozsáhlým výhledem a zajímavou
historickou událostí
rozhovor s konfirmandy v Dačicích
konfirmace v Telči
pořad: Ohlas M.J.Husa v Evropě, kostel sv.Ducha v Telči
zájezd ke Studánce Páně

Akce dětí a mládeže byly opakovaně projednány ve staršovstvu. Došlo
k určitému generačnímu přelomu. Účastníci mnoha let pravidelného letního a někdy i
zimního setkávání ve Velké Lhotě dospěli a většinou se rozlétli po České republice,
někdy i do zahraničí. Na prožitá setkání rádi vzpomínají a snaží se úplně neztratit
vzájemný kontakt.
Počítá se s postupným vytvářením nového cyklu s mladšími a nejmladšími, z nichž
většina je ještě v předškolním věku. Předstupněm tohoto nového cyklu se mají stát
rodinné neděle, které se konají vždy poslední neděli v měsíci v Telči, a to už od počátku
roku 2008.
Seniorátní a celocírkevní akce:
19.4.:
presbyterní konference v Pelhřimově
15.-18.5.: synod ČCE v Praze
20.9.:
seniorátní setkání všech generací
8.11.:
konvent Horáckého seniorátu
21-22.11. 90 let ČCE - shromáždění v Praze (u Salvátora)
Jiné kulturní a vzdělávací akce (Veritas):
10.-31.5.:
výstava:Evropské setkání v Telči – 11. Konference evropských
protestantských muzeí r.2001, Telč-zámek (podrobnější informace na
str.6)
11.-18.7.:
pracovní setkání mladých historiků v Telči
13.9.:
Putování do Velké Lhoty
Koncertní sezóna ve Velké Lhotě:
koncerty: 24..5.; 12.7.; 19.7.; 26.7.; 23.8.; konec srpna (bude upřesněno).; 6.9.; 13.12.
zvláštní akce: velkolhotecká svatba z 30.let 20.stol. : 21.6.

Z dávných dob: poslední setkání u Studánky Páně před jeho zákazem počátkem
50. let (obnoveno r.1990). Účastníci z našeho sboru: Telč, Dačice, Slavonice.
Vánoční slavnost a rodinná neděle v Telči

Z dob méně dávných: návštěva syn. seniora (M.Hájek) v Telči o tři desetiletí později

