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VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ:
Kterýž vytrhl nás z moci temnosti

a přenesl do království milého Syna svého.
Kol. 1,13

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

Milé sestry, milí bratři,

připomeňme  si  poselství  křesťanských  Velikonoc  zamyšlením,  napsaným  před 
čtyřiceti čtyřmi lety:

Pán Bůh nám poskytuje mnoho dobrého, ale my umíme vše zneužít pro své sobecké 
cíle. Nemusíme být přímo vrahy, ale jak často nás ovládá nenávist, závist, ochota pomlouvat 
jiné lidi. Vrcholem toho je, myslíme-li si i jako křesťané, že Pána Boha vlastně nepotřebujeme 
a nemusíme brát  ohled na jeho rady.  Pán Bůh nás ale nenechává v zajetí  tmy.  Poslal  své 
proroky a poslal  i svého Syna,  který nás vytrhl z moci temnosti.  Nebylo to lehké. Kristus 
musel sestoupit do lidské bídy, nechat se  přibít na kříž. Svou sebeobětí a láskou však umožnil 
vznik obecenství církve. Kde se křesťané v jeho jménu shromažďují, aby naslouchali Božímu 
slovu, tam se přibližuje království Boží.  Kde Kristus svítí  svým evangeliem,  tam temnost 
ztrácí svou moc. Chceme být i my svědky, aby také jiní našli cestu ke Kristu?

Požehnané, vnitřní radostností naplněné velikonoční svátky přeje

Petr Melmuk, farář

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

OKÉNKO (NEJEN)  PRO DĚTI:

Seřaďte správně velikonoční poselství (jde o 4 krátké věty):
Ježíše, - se! - Nazaretského, - Hle, - „Neděste
- ho - místo, - vzkříšen, - položili. - zde.
- Hledáte - který - Řekl - není - kam
- jim: - toho - byl - ukřižován. - Byl

Nápověda:  První je krátká věta  končící dvojtečkou, pak následují uvozovky a tři další věty- 
srov. Mk 16)

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

Požehnané velikonoční svátky  přeje 
Vaše staršovstvo



Program FS ČCE v Telči od velikonoc do podzimu r.2012
-------------------------------------------------------------------------- 

Plánované sborové akce:

1.6. účast na akci „Noc kostelů“ – program v kostele sv.Ducha 
9.6.         sborový  zájezd  do  kraje  v povodí  Jihlavy  a  Svratky  (Ivančice, 

Rajhrad, Heršpice, Klobouky, Nosislav)

10.6. slavnostní rodinná neděle na ukončení školního roku (Telč, kostel 
sv.Ducha) a potom jako obvykle výtvarná činnost a další aktivity ve 
sborovém domě.

28.7.-3.8. setkání rodičů s dětmi ve Slavonicích
26.8. tradiční shromáždění u Studánky Páně na Javořici
8.9. slavnostní  setkání  s pořadem:  (Ne)známá  místa  na  jihu  Evropy 

(první část pětiletého programu–Valdenská údolí pod vrcholky Alp)

Seniorátní a celocírkevní akce:
7.-10.6. zasedání synodu 
 16.9. seniorátní setkání všech generací 

Jiné kulturní a vzdělávací akce:
6.7. vzpomínková akce v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké 

Lhotě: Ženy pod Husovou kazatelnou v Betlémské kapli
5.-8.7. pracovní soustředění historické společnosti Veritas v Telči
1.9. Putování do Velké Lhoty s programem: Cestou, necestou 

(připomínka spojení evangelíků v předtoleranční době) a virtuálním 
výletem do Ameriky-Kalifornie

Koncertní sezóna ve Velké Lhotě:  26.5., 14.7., 4.8., 25.8., 15.12. 2012 



Jubilanti v r.2012:
  
12.2. Marie Lahodná /D/ 75 let
19.2. Marie Dušková /S/ 65 let
25.2. Eva Melmuková /T/ 80 let

20.3. Jana Vojtajová /T/ 70 let

  1.4. Hana Konvičková /D/ 75 let
10.4. Karel Endl /T/ 65 let
20.4. Jan Štěpánek /T/ 60 let

 7.5. Vlasta Chadimová /S/ 85 let

26.6. Zdeněk Straka /D/ 65 let
30.6. Alžběta Vítů /D/  90 let

13.7. Miroslav Makovička /S/ 85 let

11.10. Vladimír Šimánek /D/ 70 let
14.10. Blažena Berková /T/ 75 let

  9.11. Jan Kolman /S/ 65 let
12.11. Marie Makovičková /S/ 85 let

12.12. Marie Nováková /T/ 70 let

 Křty v r.2011:
11.12. Filip Horký  z Dačic  (v Telči)

Úmrtí v r.2011:
15.1. Emil Kolman (Mutná) 87 let
  8.6. Jaroslav Růžička (Slavonice) 78 let
25.7. Jiří Špinar (Třešť) 72 let
26.9. Libuše Vondráková, roz. Nováková  (Telč) 80 let



Revize kartotéky FS ČCE v Telči

V r.2011  proběhla  zásadní  revize  kartotéky  našeho  sboru,  a  to  tak,  že 
jsme požádali  všechny naše dosavadní členy o podpis na novém kartotéčním 
lístku s tímto textem: „Přeji si jako člen (členka) FS ČCE v Telči být v kontaktu 
se svým sborem, podílet se na jeho existenčním zajištění (příspěvek solidarity) a  
účastnit se dle svých možností jeho života“

Umožnili  jsme  přitom  jednotlivcům,  aby  nevyplněním  tohoto  lístku 
vyjádřili  i  svůj případný nezájem o setrvání  v obecenství  sboru. Citujeme pro 
ilustraci ze dvou dopisů, které někteří členové sboru  ostatním osobně předávali:

„…jste ve věku, kdy jako dospělí lidé rozhodujete samostatně o všem ve 
svém životě. Vyrostli jste v našem sboru  (případně v době spojení našich sborů 
v sousedním  velkolhoteckém),  při  vyučování  a  bohoslužbách,  na  táborech,  
zájezdech i při jiných příležitostech. Při konfirmaci jste potvrdili, že se hlásíte ke 
svému křtu a chcete i dál hlouběji poznávat cestu Ježíše Krista. 

Svůj  postoj  je třeba vyjádřit  i  potvrzením přání plné členské účasti  na 
sborovém životě. Přikládáme proto podklad pro vaši trvalou evidenci ve sboru a 
prosíme o jeho vyplnění a odevzdání ještě v tomto kalendářním roce, abychom 
měli přesnou a jasnou sborovou kartotéku.“ (pro mladé lidi nad 18 let, kteří byli 
konfirmováni).

„…jako dospělí lidé rozhodujete samostatně o všem ve svém životě. Před  
lety jako děti jste byli pokřtěni v Českobratrské církvi evangelické. Nebylo to 
ještě Vaše osobní rozhodnutí, ale přání těch Vašich blízkých, kteří chtěli, abyste 
byli zahrnuti do modliteb církve a mohli poznat cestu Kristovu. Náš sbor se Vám 
snažil  v této známosti  a růstu pomoci, ale z důvodů známých jen Vám a těm, 
kteří o Váš křest kdysi požádali, jste tuto pomoc nepřijali vůbec nebo ji opustili.

Dnes je třeba vše znovu rozvážit. Zamyslete se proto, zda chcete vyplnit  
přiložený  podklad pro  Vaši  trvalou evidenci  v našem sboru  a odeslat  jej  na 
adresu  Farní  sbor  ČCE,  588  56  Telč  I/21.“ (pro  ty,  kteří  nebyli  ve  stálém 
kontaktu se sborem).

V obou  případech  jsme  upozornili,  že  své  členství,  na  které  by  příp. 
Rezignovali,  mohou  kdykoli  v budoucnu  obnovit  a  platnost  jejich  křtu  není 
zpochybněna.

Výsledkem této revize je současný stav, kdy vykazujeme 154 členů  sboru 
místo  původních  203.  V této  souvislosti  si  přítomní  na  výročním  sborovém 
shromáždění uvědomili, že je nyní sice členů sboru méně, ale situace je zcela 
přehledná a všichni mohou být účastni podle svého dobrovolného rozhodnutí.



Změny ve Slavonicích

Na konci  r.2011 sdělila  ses.  Božena  Makovičková,  že  by ráda  předala 
starost o rekreaci někomu mladšímu, neboť lidské síly nejsou neomezené. Od 
1.1.2012  má  tedy  rekreaci  ve  Slavonicích  na  starosti  oficiálně  paní  Věra 
Nechanická (bydlí v sousedním domě), které jsme vděčni za její vstřícný přístup. 
Nelze nepřipomenout, že se právě ses. Makovičková spolu  se svým manželem 
starali o sborový dům se stejnou péčí jako o svůj vlastní a vytvářeli rekreantům 
skutečné zázemí domova, kam se ti, kteří přijížděli, vždy rádi vraceli. 

V důsledků  úmrtí  i  odstěhování  některých  pravidelných  účastníků 
bohoslužebných  shromáždění  se  od  března  2012  konají  bohoslužby  ve 
Slavonicích kromě svátků pouze 1. neděli v měsíci. 

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

Záměr sloučení  FS ČCE ve Velké Lhotě u Dačic s FS ČCE v Telči

Na  schůzi  10.1.2012  přijalo  staršovstvo  FS  ČCE  ve  V.Lhotě  u  Dačic 
následující  usnesení:  staršovstvo  vážně  uvažuje  o  sloučení  sboru  se  sborem 
v Telči  a  pověřuje  br.administrátiora  T.Vítka,  aby v této  věci  zahájil  jednání 
s FS ČCE v Telči.

Zástupci  telčského  sboru  odpověděli  takto:  …na  schůzi  staršovstva 
telčského sboru v pondělí 23.ledna t.r. jsme věnovali pozornost Vašemu návrhu.  
Shodli jsme se na tom, že jej  nelze zásadně odmítnout. Jsme jediný sousední  
sbor v seniorátu a navíc jsme tento vývoj předvídali. Ovšem bude třeba velmi  
podrobné další projednání, zejména také Vaše jasné vyjádření, že je sloučení  
velkolhoteckého  sboru  s telčským  sborem  přáním  (nikoli  jen  „vážným 
uvažováním“) členů velkolhoteckého sboru (to  si  lze jistě řádně  vyjasnit  na  
výročním sborovém shromáždění FS ČCE ve Velké Lhotě u Dačic).

Váš návrh předložíme výročnímu sborovému shromáždění telčského sboru  
v neděli  5.  února  2012  a  podáme Vám zprávu  o  stanovisku  členů  telčského 
sboru v této záležitosti.

Z výročního sborového shromáždění telčského sboru bylo sděleno toto: 
Výroční  sborové  shromáždění  souhlasí  s odpovědí  svého  staršovstva  a  dále 
považuje  za  nutné,  aby  br.  administrátor  předjednal  celou  záležitost  se  ses.  
farářkou Mgr. Frühbauerovou t.č. na mateřské dovolené.

Následovalo  vyjádření  velkolhoteckého  výročního  sborového 
shromáždění:
…V  neděli 18.března  t.r.  jednalo  Výroční  sborové  shromáždění  sboru  velká  
Lhota u dačic a jednohlasně přijalo usnesení: „Výroční sborové shromáždění  



FS ČCE ve Velké Lhotě u Dačic souhlasí se záměrem připojení sboru ke sboru  
Telč a pověřuje staršovstvo k jednání v této věci.“
Po  předchozí  dohodě  s Vaším  kazatelem  Petrem  Melmukem  si  vás  dovoluji  
požádat  o  ustanovení  několikačlenné  pracovní  skupiny  ze  zástupců  Vašeho  
staršovstva, která by započala jednání o praktických otázkách týkajících se věci 
spolu s podobnou skupinou ze zástupců sboru Velká Lhota.
Ve Velké Lhotě máme naplánovánu schůzi staršovstva až na úterý 27.března.  
Proto,  prosím,  navrhněte  některé  (nejlépe)  povelikonoční  termíny  možné 
schůzky těchto pracovních skupin….“

Na to pak reagovalo telčské staršovstvo na své schůzi dne 19.2. takto: 
…na základě jednání výročního sborového shromáždění Vašeho sboru a jeho 
usnesení ve věci připojení Vašeho sboru ke sboru v Telči sdělujeme jména členů 
pracovní  skupiny  ze  zástupců  našeho  staršovstva  pro  jednání  o  praktických 
otázkách týkající se této záležitosti. Jsou to: Dana Kameníková (kurátorka), Dr.  
Petr Melmuk(farář),  Jaroslava Čeloudová (pokladní  sboru) a Richard David  
(člen  staršovstva).  S poradním  hlasem  bude  přítomna  jako  moderátorka 
historické  společnosti  Veritas  Dr.  Eva  Melmuková  (Veritas  je  garantem 
Evangelického  tolerančního  areálu).  Pro  jednání  navrhujeme  termín  úterý 
8.května.“



Evangelický měsíčník Český bratr, rozšiřuje formy své existence. Kromě 
papírového časopisu a náhledů v pdf formátu na webových stránkách www.e-
cirkev.cz má nyní své webové stránky: www.ceskybratr.cz
Daniela Ženatá, šéfredaktorka časopisu Český bratr

Synod Českobratrské církve evangelické má také své stránky na internetu na 
http://synodcce.cz/
Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění Českobratrské církve 
evangelické, složený z volených poslanců z jednotlivých seniorátů, tedy nižších 
správních celků církve.

Náš sbor se připojí k Noci kostelů 2012 -  www.nockostelu.cz
Letos budou české kostely v pátek 1. června na Noc kostelů otevřeny již 
počtvrté. Minulý rok se do této akce zapojila téměř třetina sborů Českobratrské 
církve evangelické. Tato ekumenická tradice má počátek v roce 2005. O 
mimořádném zájmu české veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 
300 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během této akce v loňském 
roce.



Bohoslužby o velikonočních a svatodušních svátcích 2012:

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

Hod Boží velikonoční 8.4. (s     vysluhováním sv. Večeře Páně):  
Telč   8.30 hod. (sborový dům)
Dačice 13.30 hod.
Slavonice 13.30 hod.

Pátek 20.4. (s vysluhováním sv.Večeře Páně)
DD Budíškovice 13,30 hod.

Neděle   22. 4.  
Dačice 13.30 hod. (místo neděle 15.4.)

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.

DPS Dačice  svatodušní bohoslužby s VP   v pátek    1.6..  14,30 hod.
DD Budíškovice  svatodušní bohoslužby s VP   v pátek    8.6.   13,30 hod. 

    
Pravidelné bohoslužby v     jednotlivých střediscích sboru:   
Telč:          -     každou neděli v 8.30 hod.

-     kostel sv.Ducha (letní období)   nebo
- sborový dům, nám. Zachariáše z Hradce č. 21 ( zimní období) 

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

Slavonice:   -    1. 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  

č.ú. 1465652329/0800 (pro dary, salár, jj)
email: telc@evangnet.cz ; http://telc.evangnet.cz

www.facebook.com/pages/FS-ČCE-v-Telči


