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Místo u stolu
Nedílnou součástí velikonočních událostí je
poslední večeře.
Při ní Ježíš, jak píše evangelista Jan, projevil
svým učedníkům lásku až do krajnosti. Zasedá ke
společnému stolu s těmi, kteří ho zanedlouho
opustí, s tím kdo se bude zapřísahat, že ho vůbec
nezná, dokonce i s tím, kdo ho zradí. Už zde
jasně ukazuje, že jeho láska je schopna překonat
jakékoli rozdělení hříchem. Někteří to později
pochopí, bohužel však ne všichni.
A jak jsme na tom my dnes? Věříme? Usilujeme překonávat láskou propasti rozdělení? Věřím, že se o to alespoň pokoušíme.
Požehnané velikonoční dny a odvahu překonávat láskou spolu s Kristem každé rozdělení
přeje svým farníkům
o. Josef Maincl
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Jásejme, přátelé, jásejme!
Snad mi, velevážení čtenáři, nebudete mít za zlé, když začnu drobným posteskem. Mám takový
dojem, že neumíme pořádně slavit; jako bychom se za svou radost styděli.
Napadlo mě to, když jsem se zamyslel nad Velikonocemi coby přelomem mezi postní a veliko noční dobou. Co to vlastně pro nás znamená? Někdy mi připadá, že chápeme Velikonoce téměř pouze
jako ukončení postu. Známe postní kázeň, prožíváme pobožnosti křížové cesty – ale co velikonoční ra dost? Jak ji dáváme najevo, jak ji uvádíme do života?
Na počátku velikonoční vigilie zazní podivuhodný zpěv, kterému se všeobecně říká
Exsultet. Pomineme-li slova Písma, která při
mši předčítáme, a vlastní mešní kánon neboli
konsekrační slova, patří Exsultet k nejstarším
liturgickým textům vůbec, které byly zachovány beze změny v průběhu dlouhých
staletí. Odborníci jej datují do počátku pátého
křesťanského století; někteří jej připisovali sv.
Augustinovi, pochází však podle všeho z
Říma, nikoli ze severní Afriky.
Pojďme se tímto zpěvem od začátku do
konce projít. Jedná se totiž o text velice hutný
a nosný.
„Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!“ –
takto začíná velikonoční chvalozpěv v češtině. První slovo latinského textu, ono „Exsultet“, které dalo chvalozpěvu jméno, totiž není
jen tak nějaké neslané, nemastné „hurá“.
Úplně přesný překlad tohoto latinského
slovesa by totiž byl „skákejte radostí“. A to už
musí být vážně něco neobyčejného, jsou-li
andělé vyzýváni k takovému projevu radosti!
A vůbec, neměli bychom se k nim připojit?
Samozřejmě že jde o velmi neobyčejnou
událost; oslavujeme totiž Kristovo vzkříšení.
A Velikonoce – oslava zmrtvýchvstání – jsou
nejdůležitějším svátkem liturgického roku
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právě proto, že Kristovo vzkříšení je nejdůležitější událostí světových dějin, všech těch miliard let
existence vesmíru.
Další pasáže nám budou povědomé. Možná si budeme říkat, že jsme něco přeskočili. Vždyť slova
„vzhůru srdce – máme je u Pána“ jsme zvyklí slýchat jinde – ano, správně, je to v prefaci, která má své
místo až v eucharistické liturgii.
Exsultet má ve své střední části skutečně prefační strukturu. Obsahuje totiž díkůvzdání za veliké
Boží skutky, které dosáhly svého vrcholu právě o velikonočních událostech, konkrétně o „Veliké
noci“. Až uslyšíte během velikonoční vigilie čtení z II. knihy Mojžíšovy, jak prošel Izrael Rudým mo řem, budete už díky chvalozpěvu vědět, proč se čte právě tento text.
Celkem čtyřikrát uslyšíme zvolání „to je ta noc“. Exsultet totiž spojuje vysvobození Izraelitů
z Egypta s naším vysvobozením z hříchu. A onen ohnivý sloup, který provázel Mojžíšův lid za noci
pouští, je ztotožňován právě s velikonoční svící – s paškálem.
Cože, šťastná vina, nezbytný hřích?!
Tato slova byla už pro mnohé posluchače kamenem úrazu. Jak to, šťastná vina? Copak může být
nějaké štěstí v tom, že se člověk proviní? A což teprve nezbytný hřích! Znamená to snad, že ke hříchu,
ke skutku, který vzdaluje člověka od Boha, je někdo nucen a odsouzen? Že nejme svobodní?
Nebojte se, Exsultet neútočí na lidskou svobodu. Ani se nesnaží vyslovit myšlenku, že by snad
byl někdo předem určen k tomu, aby spáchal hřích. Ani nezaměňuje dobro a zlo, nazývá-li vinu
šťastnou.
Vzpomeňme si, co napsal sv. Pavel do Říma: „Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko
štědřejší ukázala milost.“ (Řím 5,19) Bůh nechce, aby lidé zhřešili. Bůh si nepřeje zlo. Bůh nikoho
nenutí k tomu, aby se provinil. Ale každé zlo – i když zůstává zlem – je pro Boží moc a Boží lásku pří ležitostí k tomu, aby se projevilo dobro v míře mnohem větší a hojnější.
A právě to chtěl říci autor těchto provokativních slov velikonočního chvalozpěvu. Tak obrovský je
nepoměr mezi lidským selháním a Božím plánem spásy, tak nesrovnatelně převyšuje Kristovo
zmrtvýchvstání lidskou smrt jako následek odklonu od Boha, že všechny lidské viny se zdají být ve
srovnání s tím nepatrné, nicotné.
A nejen to – Bůh reagoval na lidský pád způsobem tak úžasným, že se zdá, jako by všechno to, co
vedlo k lidské spáse – tedy i pád, hřích a vina – bylo v konečném důsledku pro nás výhodné. Jinými
slovy: člověk zhřešil – a to je zlé. Ale pak přišel Kristus na svět, vtělil se, narodil, zemřel na kříži a
vstal z mrtvých. To je neskonale víc, než bychom si mohli přát nebo si představit. A za to, právě za to
velebíme Boha ve velikonočním chvalozpěvu.
Nebojte se tedy s nadšením poslouchat Exsultet a v duchu se připojte k díkůvzdání „blahodárné
noci, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem“. A hlavně se nezapomeňte radovat! Vždyť to je
poselství Velikonoc.
Jásejte, přátelé, jásejte!
Požehnané Velikonoce plné jásotu přeje
o. Zdeněk Drštka
Charitní sbírka
V sobotu 14. 4. 2018 od 9:00 do 14:00 hod. se uskuteční Charitní sbírka šatstva apod. v prostorách bývalého Školním statku v Telči,
vstup zadní bránou z ulice Batelovská!
Darované věci prosíme ukládejte do papírových krabic nebo pytlů pro snažší manipulaci při skladování a dopravě.
Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552
Děkujeme.
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Zpráva z jednoty Orla

Florbalisté Orla zářili v Měříně
Zimu každoročně uzavírá Měřínský florbalový turnaj, na kterém Orel Telč nemůže chybět. Letos
byl rozdělen na 2 skupiny. Mladší děti ze 6. a 7. tříd, kde se účastnilo 5 týmů a starší z 8. a 9. tříd, kde
se utkalo dokonce 7 týmů.
Úspěšnější byl tentokrát mladší tým, který sice ve skupině těsně 2:3 podlehl týmu z Kněžic, ale
jinak přemožitele nenašel. Na skóre nakonec zvítězil a z turnaje si odváží zlaté medaile před druhým
Měřínem „kluci“ a třetími Okříškami. Největší zásluhu na vítězném počtu gólů má Radek Trojan. Dále
v týmu hráli Martin Kovář, David Tomek, Dominik Hrčka, Šimon Bačovský a Matěj Dufek.
Tým starších se musel nejdříve probojovat ze skupiny, kde v tuhých soubojích po 2 remízách a 1
výhře uhájil druhé postupové místo. V semifinále vyřadil 2:1 Kněžický tým, ve finále si ale nedokázal
poradit s týmem Velké Bíteše a obsadil celkově druhé místo. Za starší se významně střelecky prosadil
Martin Kovář. Dále v týmu hráli Radek Trojan, David Tomek, Dominik Hrčka, Šimon Bačovský a
Matěj Dufek.
Orel měl účastníky na Axis Noční10
V sobotu 24. března se v Jihlavě běžel závod Axis Noční10 a Orel zde ani letos nechyběl. Jak ná zev napovídá, jedná se o běžecký závod potemnělou noční Jihlavou. Reprezentovali nás David Kovář
a Martin Tupý a z ledového vzduchu podél řeky Jihlavy si vydupali 73. místo v čase 50:01 a 79. místo
v čase 51:06 z celkového počtu 189 závodníků v kategorii. David Kovář po skončení závodu poznamenal: „Závod jak je víceméně po rovině je spíš jednodušší. Proto se mi běželo dobře. A v závěru jsem
si chtěl jít pro lepší umístění. A povedlo se. Podařilo se mi zaběhnout osobní rekord na 10 km.“
Novéna k Božímu milosrdenství
V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. Faustynu Kowalskou
(+1938 v Krakově), aby vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné
důvěře v Boží milosrdenství. Novéna k Božímu milosrdenství,
kterou ji Ježíš přikázal napsat a konat před svátkem Milosrdenství,
začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční.
Tato neděle je svátek Božího milosrdenství. Novéna uvedená v
deníčku sv. Faustyny byla poprvé vytištěna v Krakově v r. 1937,
rok před smrtí světice.
Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti
dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly
a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a
zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou
skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já
všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti
pro tyto duše pro mé bolestné utrpení.“
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Novéna spočívá v prosté modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství. V Deníčku sestry Faustyny je však
zaznamenána ještě rozšířenější novéna, kterou jí Pán Ježíš nadiktoval pro ni samotnou. Uvádíme ji zde také
pro ty, kteří se chtějí pomodlit novénu v této rozšířené verzi.
1. den: Modleme se o milosrdenství Boží pro celé lidstvo, zvláště pro hříšníky.
„Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře mého milosrdenství. Tím mě
utěšíš v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší.“
Nejmilosrdnější Ježíši, je ti vlastní slitovávat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na naše hříchy, ale na
důvěru, kterou klademe ve tvou nekonečnou dobrotu, a všechny nás přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího
srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme tě o to pro lásku, jež tě pojí s Otcem a Duchem svatým.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo a zvláště na ubohé hříšníky, vždyť celé lidstvo je uzavřeno v
nejslitovnějším Ježíšově srdci, a pro Jeho bolestné utrpení prokaž nám své milosrdenství, abychom
všemohoucnost tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen. Korunka k Božímu milosrdenství ...
2. den: Modleme se za kněze a řeholníky, skrze něž stéká Boží milosrdenství na lidstvo.
„Dnes mi přiveď duše kněží, řeholníků a řeholnic a ponoř je do mého nezměrného milosrdenství. Ony mi
dodaly sílu, abych vydržel hořké utrpení; skrze ně, jako skrze průtoky, stéká na lidstvo mé milosrdenství.“
Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom uskutečňovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici, na duše kněží,
řeholníků a řeholnic, a naplň je silou svého požehnání a pro lásku srdce svého Syna, v němž jsou tyto duše
uzavřeny, uděl jim svou sílu a světlo, aby dokázali vést ostatní po cestách spásy a aby společně zpívali ke cti
tvého nevyčerpatelného milosrdenství na věky věků. Amen. Korunka k Božímu milosrdenství...
3. den: Modleme se za všechny věrné křesťany.
„Dnes mi přiveď všechny zbožné a věrné duše a ponoř je do moře mého milosrdenství; tyto duše mě utě šovaly na křížové cestě, byly mi kapkou útěchy v moři hořkosti.“ Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem štědře
udílíš milosti z pokladnice svého milosrdenství, přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme tě o to pro nesmírnou lásku, jíž plane tvé srdce k nebeskému Otci.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako dědictví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení jim
uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby tvé nesmírné milosrdenství s celým zástupem andělů a svatých oslavovaly na věky věků. Amen. Korunka k Božímu
milosrdenství …
4. den: Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosrdenství.
„Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém utrpení a
jejich následná horlivost potěšila mé srdce. Ponoř je do moře mého milosrdenství.“ Nejslitovnější Ježíši, jenž
jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše pohanů, kteří tě neznají; nechť
je osvítí paprsky tvé milosti, aby i oni společně s námi oslavovali tvé podivuhodné milosrdenství, a nepro pouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího srdce.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo tě ještě neznají, ale jejichž duše jsou skryty v
nejslitovnějším Ježíšově srdci. Přitáhni je do světla evangelia. Tyto duše neví, jak velikým štěstím je tebe mi lovat. Učiň, ať i ony oslavují štědrost tvého milosrdenství na věky věků. Amen. Korunka k Božímu milosrdenství …
5. den: Modleme se za bloudící ve víře.
„Dnes mi přiveď duše odloučených bratří a ponoř je do moře mého milosrdenství. Hořkým utrpením drásali mé tělo i srdce – moji církev. Když se vracejí k jednotě s církví, hojí se mé rány, a tak zmírňují mé
utrpení.“ Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobro samo, ty neodpíráš světlo těm, kdo prosí, přijmi do příbytku
svého nejslitovnějšího srdce duše našich odloučených bratří a přitáhni je svým světlem k jednotě s církví a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího srdce, ale učiň, ať i oni oslaví štědrost tvého milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše našich odloučených bratří, zvláště na ty, kteří promrhali tvá dob ra a zneužili tvých milostí zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehleď na jejich chyby, ale na lásku
svého Syna a na jeho hořké utrpení, které pro ně podstoupil, neboť i oni jsou uzavřeni v nejslitovnějším Ježí -
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šově srdci. Učiň, ať také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na věky věků. Amen. Korunka k Božímu milosrdenství …
6. den: Modleme se za malé děti a duše, jež se jim podobají.
„Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše
jsou nejvíc podobné mému srdci, ony mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral. Viděl jsem je jako
pozemské anděly, kteří budou bdít u mých oltářů. Na ně vylévám milosti plnými proudy. Moji milost může
přijmout pouze pokorná duše; pokorným duším dávám svou důvěru.“ Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám
řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem...“, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše tiché a pokorné a duše malých dětí. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má
zvláštní zalíbení. Jsou vonící kyticí před Božím trůnem, vůní, jíž se sytí sám Bůh. Tyto duše stále přebývají ve
tvém nejslitovnějším srdci a neustále a navěky zpívají píseň lásky a milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou uzavřeny v příbytku nejslitovnějšího srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají tvému Synu; jejich vůně stoupá ze země
až k tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dobra, prosím tě pro lásku a tvé zalíbení v těchto duších,
požehnej celému světu, aby všechny duše společně zpívaly ke cti tvého milosrdenství na věky věků. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství …
7. den: Modleme se za ty, kteří uctívají Boží milosrdenství a šíří v ně důvěru, a tím se stávají živým ob razem milosrdného srdce Ježíšova.
„Dnes mi přiveď duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslavují mé milosrdenství, a ponoř je do
mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s mým utrpením a nejhlouběji pronikly do mého ducha.
Jsou živým odleskem mého slitovného srdce. V budoucím životě budou tyto duše zářit zvláštním světlem.
Žádná z nich se nedostane do pekelného ohně. Každou budu zvlášť bránit v hodinu její smrti.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jehož srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše, které
obzvlášť ctí a oslavují velikost tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha; v nejrůznějších trápeních a překážkách jdou vpřed s důvěrou ve tvé milosrdenství. Jsou s tebou sjednoceny a na svých
bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou přísně souzeny, nýbrž je v okamžiku skonu obejme tvé milosr denství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které oslavují a uctívají největší z tvých vlastností – tvé bezedné
milosrdenství, a které jsou skryty v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Tyto duše jsou živým evangeliem, mají
ruce plné milosrdných skutků a jejich srdce, přeplněné radostí, zpívá píseň milosrdenství Nejvyššímu. Prosím
tě, Bože, prokaž jim své milosrdenství, podle jejich naděje a důvěry v tebe. Nechť se na nich naplní příslib
Ježíše, který řekl, že duše, které budou uctívat jeho nevyčerpatelné milosrdenství, bude sám chránit v životě a
zvláště v hodině smrti jako vlastní slávu. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství...
8. den: Modleme se za duše v očistci, aby proudy krve Ježíše Krista mírnily a zkrátily jejich utrpení,
jímž splácejí dluhy své viny Boží spravedlnosti.
„Dnes mi přiveď duše, které jsou uvězněny v očistci, a ponoř je do propasti mého milosrdenství; ať prameny mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti.
Je ve tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obětuj je za ně.
Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich
dluhy.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku tvého nejsli tovnějšího srdce duše z očistce, které jsou ti velmi milé, které však musí splatit dluh tvé spravedlnosti. Nechť
proudy krve a vody, které vytryskly z tvého srdce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavová na moc tvého milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, jež jsou skryty v nejslitovnějším srdci Ježíšově.
Prosím tě, pro bolestné utrpení Ježíše, tvého Syna, a pro hořkost, jíž byla zaplavena jeho nejsvětější duše,
prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem tvé spravedlnosti. Nehleď na ně jinak než
skrze rány Ježíše, tvého nejmilejšího Syna, neboť věříme, že tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství …
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9. den: Modleme se za vlažné duše, jež byly příčinou strašných bolestí Krista Pána v Getsemanech
„Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraňují mé srdce nejbolestněji. Největšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duší. Ony byly příčinou, že jsem
řekl: Otče, odejmi ode mě tento kalich, je-li to Tvá vůle. Poslední záchranou pro ně je utéci se k mému milosrdenství.“ Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku tvého nejmilovanějšího srdce
vlažné duše. Ať se tyto chladné duše, které se podobají mrtvolám a naplňují tě takovým odporem, rozehřejí v
ohni tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství, přitáhni je do výhně své
lásky a daruj jim svatou lásku, vždyť ty můžeš všechno.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na vlažné duše, uzavřené v nejslitovnějším srdci Ježíšově. Otče milosrdenství, prosím tě, pro hořké utrpení tvého Syna a pro jeho tři hodiny trvající umírání na kříži dovol, aby také
ony oslavovaly propast tvého milosrdenství. Amen. Korunka k Božímu milosrdenství ...
Korunka k Božímu milosrdenství se modlí na růženci: Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i
Ducha svatého“ a pokračuje modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát opakuje desátek,
složený z modlitby „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho
Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče náš a desetkrát opakované
věty „Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem“ na zrnkách pro Zdrávas. Korunka je
pak zakončena modlitbou, která se skládá z třikrát opakovaného: „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.“

Z farní knihovny
Modlitba s Terezií od Ježíše – Milada Jiřina Burgetová
Jednoho dne mě chtěl Pán potěšit, a tak mi s velkou láskou řekl,
abych se netrápila, neboť v tomto životě nemůžeme být stále v tomtéž rozpoložení; že jednou budu horlivá, a jindy vyprahlá; jednou zneklidněná, a
jindy v klidu i v pokušeních, abych mu však důvěřovala a nebála se. (Ž
40,18)
Svatá Terezie měla mimořádný dar ukazovat na krásu vnitřního života, přivádět druhé lidi k Bohu a k modlitbě a uvádět do tajemství života s
ním. Své nadšení a fascinaci Bohem přenášela i na druhé. Záměrem této knihy je představit smysl a
význam modlitby, modlitební a duchovní rozvoj a každodenní život s Pánem podle učení svaté Terezie
– to vše z praktického hlediska, které by čtenáři pomohlo v jeho modlitební praxi a posílilo jeho
duchovní život. (z úvodu autorky)
Zakusit Otcovo objetí – Jack Frost
Jack byl člověk, který všechno říkal správně, všechno dělal správně a navenek vypadal jako dokonalý exemplář znovuzrozeného, Duchem naplněného, celistvého člověka, který ze všech sil usiluje o
Boží království. Všechno bylo zdánlivě dokonalé. A přece byla v jeho srdci bolest, kterou sebevětší aktivita, nasazení či zakrývání nemohly schovat. Zoufale selhával a jeho rodina se rozpadala. A uprostřed této bolesti a selhání Jacka překvapil Bůh a mimořádným způsobem objal jeho život. Otec mu
zjevil hloubku své lásky k němu a to zcela proměnilo způsob, jakým Jack dosud fungoval v duchovní
službě i v rodině.“ (o autorovi John G. Arnott)
Autor otevřeně popisuje své setkání s Bohem i to, jak radikálně proměnilo jeho manželství, rodinu i duchovní službu. Současně odhaluje problémy, které mohou člověku bránit prožívat důvěrný
vztah s Bohem jako milujícím Otcem. Tato kniha, která vychází z osobní zkušenosti a opírá se o
Písmo, zavede čtenáře hluboko do Boží přítomnosti, v níž se mu může dostat toho, po čem celý život
volal – zakusit Otcovo objetí.
Otče, odpusť jim – Anselm Grün
Člověk v posledních okamžicích života většinou neříká banality, natož Boží Syn! Právem
křesťané po staletí rozjímají o posledních Ježíšových slovech na kříži, vždyť se nás hluboce dotýkají.
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Vlévají nám naději, že díky Ježíšovu sebedarování je možné dojít odpuštění a spásy, že se nám otevřela cesta do Boží blízkosti, a to i tváří tvář rozkladné síle hříchu a smrti.
Anselm Grün nám zde nabízí vynikající pomůcku k postní duchovní obnově. Můžeme z ní čerpat
po celou dobu postní, ale i jen pro víkendovou rekolekci, lze ji použít soukromě i ve společenství.
Farní pouť
Farní pouť letos připravujeme na státní svátek v úterý 8.5. 2018.
Program pouti: Slavkovice u Nového Města na Moravě – poutní kostel Božího milosrdenství, Zelená hora, Žďár nad Sázavou – bazilika Nanebevzetí Panny Marie a Obyčtov.
Odjezd se plánuje v 7 hodin ráno. Přihlašovat se můžete ve farní knihovně v neděli
8.dubna po ranní a deváté mši svaté nebo na telefonu 736739 026 – p. Trojanová.

Drazí čtenáři,
telčský pěvecký sbor Santini pod vedením Anežky Tiché jistě
netřeba dlouho představovat. V Telči a okolí působí od roku 2008, nyní
na jaře oslaví své desáté jubileum. Za tu dobu stihl odehrát více než
150 koncertů a nespočet doprovodů liturgie. Za předpokladu každotýdenní dvouhodinové zkoušky a 9 dnů soustředění každý rok to dělá minimálně 1840 prozpívaných hodin, což je nějakých 76,6 dne. A to nepočítáme projekty ve spolupráci s ostatními sbory hlavně z Třebíče,
jako byl symphonic-art rockový projekt Harmonia Laudes, či uvedení
Mozartova Requiem. S těmito projekty a vůbec s několika dalšími významnými lety sboru je neodmyslitelně spjato jméno Karla Tomka
z Třebíče. Karel byl několik let dirigentem sboru a i v současnosti se podílí na nácviku a provedení
skladeb s doprovodem orchestru.
Za tu dobu stihl sbor vydat 3 CD, nacvičit kolem 12 mší a spousty větších či menších význam ných autorů duchovní hudební literatury. Jeho členové nashromáždili kolem 120 kg notového materiá lu a hlasivky léčili zhruba 236 litry Vincentky. Nic z toho by nebylo možné bez obrovské podpory
sponzorů a věrných posluchačů, kterým patří upřímný a velký dík.
Přijměte tedy prosím srdečné pozvání na společnou oslavu 10. narozenin sboru, která se uskuteční v sobotu 14. 4. 2018 v 16.00 v kostele Jména Ježíš v Telči.
za Santini Jana Karpíšková
Z matriky
V měsíci březnu přijali svátost křtu:
Johana Trojanová
Dušan Horváth
František Šiller
Matouš Krejčí

V měsíci březnu nás předešli na věčnost:
Marie Tomšů
Marie Šenková

______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 22. 4. 2018
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz
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