
Bohoslužby o vánočních svátcích a na přelomu roku:

Pátek 19.12 (vysluhování sv.Večeře Páně, dětská vánoční slavnost):
DPS Dačice 14.00 hod.

Neděle 21.12.(dětská vánoční slavnost):  
Telč        9.00 hod. (kostel sv.Ducha)
Slavonice            13,30 hod.

Hod Boží vánoční 25.12. (     vysluhování sv. Večeře Páně):  
Telč     8.30 hod. (kostel sv. Ducha)
Dačice 13,30 hod.
Slavonice 13,30 hod.

Druhý svátek vánoční 26.12. (bohoslužby se svatebním shromážděním):
Telč     8.30 hod. (kostel sv. Ducha) 

Neděle 28.12.
Telč        8,30 hod.          (sborový dům)

Středa  31.12. (Silvestr:
Telč       18,00 hod.         (sborový dům)

Nový rok 1.1.2009 (vysluhování sv.Večeře Páně):
Telč 8,30 hod. (sborový dům)
Dačice     13,30 hod.
Slavonice     13,30 hod.

Pravidelné bohoslužby v     jednotlivých střediscích:  

Telč:  -8,30 hod. každou neděli, sborový dům; od května kostel sv.Ducha
Dačice:         -13,30 hod. 1.a 3. neděli v měsíci, sbor.místnost, Palackého nám. 58 
Slavonice:    -13,30 hod. 1.a 3. neděli v měsíci, sbor.dům, Žižkova 221
DPS  Dačice  dle dohody (4x ročně s VP)
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A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi

J 1,14a

Milé sestry, milí bratři,

připomeňme si tentokrát vánoční zvěst trochu jinak. Nejprve slovy, která kdysi 
pronesl jeden z  nejlepších českých filozofujících herců, Jan Werich. Přesto, že se sám 
nehlásil  k žádné z církví,  s překvapením můžeme zjišťovat,  že poselství  o  Boží  lásce, 
která do našeho světa nenápadně a skrytě vstupovala v Ježíši  Kristu,  bylo i  pro něj 
důležitým základem. Posuďte sami:

„Přesto, že žijeme ve světě, ve kterém měníme hodnoty slov i činů tak, aby jak slova, 
tak činy vyhovovaly a zapadaly do mozaiky našich programů – tj. přesněji těch kterých 
ideologů těch kterých hospodářských situací, plánů, výhledů, záměrů, prostě kdy říkáme 
a tiskneme jen jak se nám to hodí – zbyla tu jedna instituce v civilizovaném světě, jedno 
údobíčko, kdy se nám v mysli vynoří pojem lidí dobré vůle.
A v tom je zbyteček naděje pro lepší svět.
Filozofie vystavěná na lásce k bližnímu trvá několik tisíc let.
Prošla mnohýma rukama.
Špinavýma rukama lidí zlé vůle, kteří ji překrucovali, vulgarizovali, ale ona ta základní 
myšlenka už všechno přežila...“

Dnes se již čím dál méně  děti chtějí učit na vánoce básničky. A přece se nám 
mnohé mohou vynořit v mysli, třeba básničky, které jsme kdysi sami říkali. Připomenu 
jednu z nich, která zdůrazňuje to, co je na vánocích opravdu podstatné:

Tak jako světla stromků planou, tak hoří jasně v duši mé
radost nad zvěstí požehnanou, ze které se dnes těšíme.
Ať všechny zvony mocně znějí, aby je každý uslyšel,
ať ve své písni vyprávějí, že dobrý Ježíš světem šel.
Vítejme Pána po všem světě, vítejme krále věčného.
Skloňme se všichni u dítěte z Boží lásky nám daného.
Svá vděčná srdce otevřete, aby moh´do nich lásku dát
a potom vděčně spolu jděte v modlitbě Bohu děkovat.

Petr Melmuk, farář

Vánoční okénko (nejen) pro děti:
DO SVÉHO NIC NOC SPOMENUL
Sestavte  z písmen se zmatenou větou smysluplné sdělení!
/Nápověda: jinými slovy vyjádřete myšlenku: to všechno už tady bylo;
ostatně je to zapsáno v Ekumenické bibli: Kaz 1,9/

Požehnané prožití vánočních svátků vám všem přeje
Vaše staršovstvo

Archivy ČCE

Anketní dotazník ústředního církevního archivu ČCE o současném stavu a budoucnosti 
sborových archivů ČCE:

Archivní fondy nejen sborů ČCE, ale i jejich předchůdců, archivů luterské a 
reformované církve (jako tomu např.  je ve Velké Lhotě u Dačic),  skrývají  mnoho 
z významných  informací  z minulosti  těchto  sborů,  zpráv  o  různých  osobnostech, 
vývojových souvislostech apod.

Vzhledem k tomu,  že i  tyto archivy musí  podléhat předpisům běžným ve 
státních  archivech,  rozběhla  se  v celocírkevním  měřítku  akce  vedoucí  k zajištění 
podmínek  správného  uložení  archiválií,  jejich  zpracování  a  odborné  využitelnosti. 
Archiv  telčského  sboru  podmínkám  vyhovuje;  historická  společnost  Veritas  navíc 
odborně dozírá na archiv sboru ve Velké Lhotě,  který svým bohatstvím od konce 
18.století nepoměrně mladší archiv telčský samozřejmě převyšuje. Tam bude ještě 
třeba některé věci dořešit.

Výstava: Toleranční modlitebny

V prostorách Krajského úřadu v Jihlavě byla ve středu 26.listopadu otevřena 
zajímavá  výstava  „Toleranční  modlitebny  v kraji  Vysočina“  (do  5.12.2008)  Tuto 
výstavu, která se stane putovní, vytvořila a o ní zasvěceně hovořila ses.Mgr. Marta 
Procházková  z Národního  Památkového  ústavu  v  Brně.  V letošním  č.12  časopisu 
Český Bratr  právě ona zdůraznila, že ty opravdu hodnotné stavby naší církve by měly 
být neprodejné a péči o  ně by měla převzít celá ČCE.  Zájemci si mohou zakoupit 
v ceně 50 Kč celý soubor 13 barevných pohlednic těchto tolerančních modliteben.

Z akcí historické společnosti Veritas

Výstava  „Evropské  setkání  v Telči  –  11.  Konference  evropských 
protestantských  muzeí  v r.2001“  se  konala  v ohlášeném  termínu  ve  dnech  10.-
31.května 2008. Na semináři i dopoledním slavnostním shromáždění se podíleli i naši 
partneři z Muzeí města Hornu v Rakousku.

Pracovní setkání mladých historiků v Telči ve dnech 11.-18. července mělo 
tentokrát komorní charakter a věnovalo se mj. i přípravě trasy připravované naučné 
stezky mezi Šachem, Radlicemi a Velkou Lhotou.

Místo  Putování  do Velké Lhoty se v tomto  roce soustředila  pozornost  na 
dokončení střední části naučné  stezky Cesta valdenské a české reformace v úseku 
Klepákův  mlýn,  Brandlín,  Radlice,  rozcestí  u  cihelny  k Šachu,  Šach,  Velká  Lhota, 
Poldovka.  Práce byla dokončena zejména díky dlouhodobé iniciativě a pracovnímu 
nasazení  br.  Zdeňka  Kulíka  25.  října,  kdy  se  první  skupina  zájemců  seznámila 
s instalovanými sedmi informačními tabulemi uvedeného úseku trasy. Její slavnostní 
oficiální otevření se bude konat v pátek 15.května 2009 odpoledne.



Stavební úpravy v telčském sboru v r.2008

Ve Slavonicích se daří zásluhou manžela  ses. kurátorky Dany Kameníkové řešit 
situaci s čerpáním vody ve sklepě.  Na podzim se pak slavoničtí  rozhodují pro výměnu 
podlahové krytiny ve sborové místnosti. Nejen oni mají radost z  nového linolea. Probíhá 
také na žádost Města Slavonice výměna pozemků u sborového domu. V jeho blízkosti 
totiž povede pěší cesta  na základě  Regulačního plánu městské památkové rezervace.

V Telči se  uskutečňuje stavební akce rekonstrukce sborové kuchyně. Zásluhou 
br. Milana Svobody se daří získat v červnu od Jeronýmovy Jednoty na tuto akci dokonce 
o 5.000 Kč více, než jsme žádali. Je položena nová krytina (linoleum), realizovány nové 
rozvody vody, elektroinstalační práce, obklady v sociálním zařízení včetně nového WC, 
další vybavení kuchyně včetně ledničky a mikrovlnné trouby. V Telči se ještě projednává 
plánovaná  akce   odvlhčení  a  vymalování  kostela  sv.Ducha.  Zatím  máme k dispozici 
projekt a podali jsme žádost o finanční podporu této akce. 

Obchod v Telči

 Zdá se, že se situaci po ukončení činnosti knihkupectví a antikvariátu a po 
zkušebním  provozu  chorvatské  zlatnické  firmy  v prostorách  sborového  domu  v Telči 
snad podařilo vyřešit.  Od 1.listopadu je zde obchod – prodej dětské obuvi a doplňků. 
Přejeme paní Kučerové z Telče, aby se jí dařilo, vždyť jde i o nabídku zdravotní obuvi, 
která má lidem pomáhat už od těch „dětských krůčků“.

Zprávy z konventu a seniorátu

 Listopadový konvent Horáckého seniorátu se mj. usnáší na tom, že bude žádat 
o místo seniorátního faráře, zřejmě  od r. 2010. Podmínky budou ještě upřesněny  na 
příštím konventu.  Podrobná zpráva o velkolhoteckém sboru a jeho činnosti obsahuje 
sdělení,  že sbor  může mít  zřejmě do  budoucna (až  přestane být  tzv.podporovaným 
místem)  faráře  asi  na  ½ úvazku.   V září   se  stal  novým farářem v Moravči  Daniel 
Matějka.

90 let ČCE

Ve dnech 21.-23.listopadu si ČCE připomněla v Praze 90 let své existence pod 
tímto názvem. V pátek 21.11.  začínalo ono vzpomínání  mezinárodním sympoziem na 
Evangelické teologické fakultě UK, jehož tématem byla role Písma v životě reformačních 
církví. V sobotu 22.11. pak následovalo slavnostní shromáždění v kostele U Salvátora na 
starém Městě, vernisáž výstavy k tomuto účelu, přednášky i panelová diskuse.

Poprvé vychází při této příležitosti unikátní publikace Česká synoptická Bible. 
Jsou to dva překlady Bible (Český ekumenický překlad a Bible kralická) v jedné knize. 
Kniha  má  vynikající  čitelnost  písma  a   každá  dvoustrana  končí  v obou  překladech 
stejným veršem,  takže není  potřeba opakovaně otáčet  stránku.  Objednávky vyřizuje 
Synodní rada ČCE.

Co jsme prožili v telčském sboru od jara do podzimu

Prvními společnými prožitky byly v Telči rodinné neděle. Na programu bylo 
vždy jedno z Ježíšových podobenství,  aktivně se přitom účastnily i děti. Zpívaly se 
písně z dětských zpěvníků i písně ukazovací. Po skončení bohoslužeb  bylo připraveno 
pohoštění  (zejména Čeloudovi,Kameníkovi  a Svobodovi)  a ses.Hana Kulíková měla 
pro děti  připraven výborný program (malování, vyrábění pěkných věcí, které si pak 
mohly odnést domů ).Rodinné neděle se konaly  zpravidla čtvrtou neděli v měsíci ve 
sborovém domě; v červnu a po prázdninách v září jsme se setkali v kostele sv.Ducha. 

23.května se podle plánu konaly celkem tři přednášky br. Faráře Bernarda 
Martina ze Švýcarska, a to ve Slavonicích, Dačicích i Telči – vše v jednom odpoledni a 
podvečeru. Vzhledem k tomu, že br. farář Martin hovoří česky, mohli jsme nerušeně 
sledovat  jeho  zážitky  i  poznatky  z křesťanského  prostředí  v zemích  blízkých  i 
vzdálených (nejvzdálenější bylo Mexiko).

7.června se konal ohlášený zájezd  na Táborsko. Většina účastníků zdárně 
zdolala krásnou a zajímavou, ale  fyzicky  náročnou Chýnovskou jeskyni a všichni pak 
mohli  obdivovat připomínku díla  sochaře Františka Bílka v jeho domě v Chýnově. 
Další  zastavení  bylo na Kozím Hrádku, který byl dlouho úplně ztracený v pahorku 
porostlém vegetací a společným úsilím byl znovu objeven a zrekonstruován. Stal se 
dojemným  a  působivým  památníkem  pobytu  M.Jana  Husa.  Když  jsme  přijeli  do 
Tábora, stačili jsme ještě prohlédnout muzeum a část výpravy navštívila i podzemí, 
potom ale naplno propukla bouřka a tak jsme pod proudy vody pospíchali k autobusu. 
Další bod programu - návštěva Památníku prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí 
byla obohacena promítáním filmů z různých období Benešova života, takže mnozí ze 
starších  účastníků  se mohli  „vrátit“  do  časů  svého  dětství  a  mládí.  Poslední  bod 
programu – hrad Choustník – zůstal už „nedobyt“, i když někteří stateční účastníci 
došli  až k jeho bráně, bohužel už zavřené. Toto zpoždění způsobené počasím však 
bylo bohatě vyváženo zážitky v Sezimově Ústí.

Ve stejném měsíci byl sbor svědkem konfirmace dvou chlapců z Dačic (Pavel 
Beneš a Lukáš Hron). Po rozhovoru se staršovstvem v Dačicích byli oba konfirmováni 
v kostele sv.Ducha v Telči 22.června.

6.července se konal po bohoslužbách v kostele v Telči pořad „Ohlas M.Jana 
Husa v Evropě“. Účastníci se mohli seznámit se zajímavou prací mladé francouzské 
badatelky z r.2001. Tato historička se velmi vážně zabývala souvislostmi a obsahem 
Husových dopisů z let jeho exilu (po vypuzení z Prahy) a potom z doby jeho uvěznění 
v Kostnici.

Poslední víkend v červenci byl věnován pobytu našich nejmladších v chatě 
uprostřed lesů (Zadní  Pouště u Třeště).  Bohatý program a radostná atmosféra se 
promítla i do pěkného posezení u ohníčku. Po nasycení ducha i těla se v neděli děti 
rozjížděly zpět domů s přáním v této činnosti pokračovat.

Jako už tradičně čtvrtou neděli v srpnu jsme jeli na shromáždění u Studánky 
Páně na Javořici. Tentokrát nám počasí celkem přálo a tak nerušeně probíhalo jak 
vlastní shromáždění, tak setkávání známých a přátel z různých míst.

Někteří   členové našeho sboru se viděli  ještě s dalšími  bratry  a sestrami 
z Horáckého seniorátu při setkání všech generací  20. září  v Horní  Krupé. Poměrně 
vzdálený toleranční sbor nedaleko Havlíčkova Brodu má modlitebnu opravdu na konci 
obce.  Jelikož se některé akce konaly v této modlitebně a jiné na dalších místech, 
zejména v centru obce, bylo nejen možné, ale i nutné se projít a přitom samozřejmě i 
pohovořit.



 Bernard Martin
přednáší v Dačicích

 

 
Z letošního zájezdu 

Konfirmace v Telči 

   

 

 Rodinná neděle v Telči

Husův den 

  Setkání s dětmi na  
Pouštích 

U Studánky Páně 


