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Postní doba
Již za krátký čas vstoupíme v polovině
února do doby postní. Někomu by se mohlo
zdát, že vlastně prožíváme postní dobu už od
září loňského roku. Jiný si možná vzpomene, že
první omezení přišla již v březnu. Ano, bude to
už rok, od doby kdy nový virus začal měnit náš
každodenní život.
Znovu jsme měli šanci si uvědomit, jak
křehký a vzácný je lidský život. Jak to, co bylo
tak samozřejmé a každodenní, je najednou
vzácné a často nedostupné. Možná letos máme
více než kdy jindy příležitost hluboce a plodně
prožít postní dobu.
Znovu si uvědomit, co je v životě opravdu
důležité, ba přímo nepostradatelné. Znovu očistit a prohloubit svůj vztah nejen k Bohu, ale
také ke svým bližním, zvláště pak těm, co s
námi bydlí pod jednou střechou a máme možná jedinečnou příležitost s nimi trávit více společného
času.
o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci únoru 2021
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude počet účastníků bohoslužeb omezen dle
platných pravidel. K účasti na následující nedělní bohoslužbě je možné se přihlásit,
buď v neděli písemně v kostele, nebo v následujících dnech na internetových stránkách farnosti. (záložka Přihlášení na bohoslužby), kde budou případně i bližší informace.
Dokud bude i nadále počet účastníků bohoslužby omezen na 10% kapacity kostela, konají
se všechny bohoslužby v kostele Matky Boží.
Plánované bohoslužby
každá sobota 17.00
každá neděle 7.30
9.00
10.30

Matka Boží
Matka Boží
Matka Boží
Matka Boží

2. 2. hromnice

8.00 Matka Boží
18.00 Matka Boží

17. 2. popeleční středa

8.00 Matka Boží
18.00 Matka Boží

v každou neděli od 14.30 do 15.00 v kostele Matky Boží možnost osobní modlitby a případné
přijetí eucharistie.
(bez záruky)

Srdíčko pro Afriku 2020
Tradiční koncert Srdíčko pro Afriku se o Vánocích uskutečnil v
on-line podobě. Jsme proto velice rádi, že jste nám i tak zachovali
svou přízeň! Stejně jako v předchozích letech byl výtěžek adresován
do sirotčince sv. Terezie v Loumbile (Burkina Faso). Letos jsme díky
vašim darům mohli odeslat neuvěřitelných 23 752 Kč, mnohokrát
děkujeme...
Centrum sv. Terezie v Loumbile funguje hlavně díky darům
mnoha dobrodinců. Zároveň se však snaží o částečnou soběstačnost chovem skotu, koz a drůbeže,
pěstováním spiruliny a dalších plodin a provozováním pizzerie, kde prodávají i chléb vlastní výroby. V
areálu sirotčince se nachází i základní škola pro děti ze sirotčince i okolí. V roce 2018 byly zřízeny jesle pro děti mladší 3 let. Přímo v areálu bydlí v současné době přes 50 dětí a dalších více než 400 je si rotčincem podporováno. Výtěžek z našeho koncertu je určen na podporu vzdělávání a hospodářských
aktivit.
Za Srdíčko Martina Janková a Ludmila Krejčová

Vlajka Burkiny Faso vypovídá hodně o této zemi. Sestává ze dvou vodorovných pruhů v červené a zelené barvě
a ze zlaté hvězdy, která je umístěna ve středu vlajky na pomezí pruhů. Použité barvy jsou typickou ukázkou panafrických barev, oficiální výklad však říká, že červená symbolizuje socialistickou revoluci a zelená přírodní bohatství
země. Burkina Faso byla do roku 1960 francouzskou kolonií a nesla název Horní Volta. Vlajka byla přijata v roce
1984, kdy byla země po sérii vojenských převratů přejmenována na Burkinu Faso, v překladu "Země spravedlivých". Doposud nebyla politická situace stabilizovaná a
dodnes je tento stát jednou z nejchudších zemí na světě.
Hlavním problémem je zde neutěšená sociální situace, negramotnost a vysoká inflace. Burkina Faso se
nachází ve střední Africe, má rozlohu asi 274 tisíc km čtverečních , což je asi 3,5 větší jak Česká
republika, a na tomto území žije více jak 17 milionů obyvatel.
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Jelikož letošní TKS 2021 byla z důvodu pandemie posunuta a probíhala bez tradičního koledování, nejsou doposud známy konečné výsledky sbírky.
Po Telči byly pokladničky rozmístěny na těchto místech a jsou řazeny abecedně:
COOP HB (Dačická)
DPS
kostel Matky Boží
Lékárna u sv. Anny
Městský úřad
Pekařství Marek
Sene Cure (domov důchodců)
Svoboda Parts (autodíly)
TESCO
Železářství Karel
CELKEM

10 286,- Kč
1 462,- Kč
19 124,-Kč
9 679,-Kč
4 598,-Kč
6 057,-Kč
996,-Kč
1 976,-Kč
11 059,-Kč
2 928,Kč
68 201,-Kč

Děkujeme všem dárcům za jejich dary a všem za ochotu umístit pokladničky ve svých objektech.
V příštím FV vám přineseme bližší výsledky z koledování na telečsku a v rámci diecézních charit
a přidáme i informaci na jaké účely budou tyto dary použity.

Děkujeme Vám všem za podporu
Z farní knihovny
Fratelli tutti – papež František
Hlavním tématem encykliky Fratelli tutti je „sociální přátelství, které
nikoho nevylučuje“ a „bratrství otevřené pro všechny“. Papež František
nejprve neobyčejně přesně a v souvislostech reflektuje nezdravé tendence
v současné globalizované společnosti, politice, hospodářství a médiích.
Na jedné straně vidí bezbřehý individualismus, ztrátu smyslu pro společné
dobro a vylučování starých, nemocných či nenarozených z našeho obzoru,
na straně druhé bezmezný konzum, magickou víru v to, že trh vyřeší sociální a ekonomické problémy, nebo sílící nacionalismus a populismus v politice.
Anonymní katolík + křesťan v záběhu – Thierry Bizot
Když známý televizní producent Thierry Bizot znovu objevil křesťanskou víru, napsal o tom kni hu Anonymní katolík. Její nečekaný úspěch ho přiměl, aby v psaní pokračoval a sdílel se svými čtenáři
3

své první kroky ve víře. Na internetových stránkách Croire.com si otevřel blog, kde už několik let
pravidelně popisuje život „konvertity“. Nejde o složité teologické úvahy, spíše o každodenní prožitky
autora, podané jeho osobitým a humorným způsobem: problém v práci, nečekané setkání, oslovující
rozhovor, neúspěšná autogramiáda… Kniha Křesťan v záběhu přináší výběr nejzdařilejších příspěvků
autorova blogu, v nichž je patrné, jak se odvíjí jeden obyčejný lidský život v každodenním zápase o
autentičnost, v prožívání vlastní křehkosti i nekonečného Božího milosrdenství.
Modlitby za umírající a zemřelé – Vojtěch Kodet
Umírání a smrt našich blízkých patří k zlomovým okamžikům našich životů. Jak v tu chvíli překonat bezradné mlčení? Kde najít vhodná slova? Knížka modliteb za umírající a zemřelé, vybraných Vojtěchem Kodetem, může pomoci těm, kdo umírají, i těm, kdo je doprovázejí, přijmout přirozenou úzkost ze smrti – s nadějí na život v nebi. Ten, který vstal z mrtvých, totiž svou smrtí přemohl
i naši smrt. Smrt nemá poslední slovo. Právě ty, které jsme milovali, je důležité provázet modlitbou,
láskou, odpuštěním i prosbou za odpuštění, když se s nimi na tomto světě loučíme. Některé modlitby
za zemřelé můžeme použít při každodenní modlitbě, v době zármutku nebo při návštěvě hřbitova,
zvláště okolo Dušiček. Modlit se je můžou jednotlivci, rodiny i menší společenství.

Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí
Drazí bratři a sestry v Kristu,
i když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, život nestojí. Pro naše mladé nastala
doba přihlášek na různé školy, střední i vysoké. Rád bych upozornil na naše církevní školy, jako jsou
arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově či Velehradě, ale i na Gymnázium Německého řádu
v Olomouci, nebo Střední školu pedagogickou a sociální sester dominikánek v Bojkovicích, ale taky
na Střední odbornou školu sv. Jana Boska v Kroměříži.
Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní škola praktického typu. Dnes máme
školu s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář a Za hradník, tříleté učební obory s výučním listem. Škola má internát, který vedou kněží salesiáni. Mám
radost, že mohu věřícím rodinám dát tuto konkrétní nabídku církevní pomoci s přípravou jejich dětí do
života ve zdravém náboženském prostředí.
Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbornou školu sociální v Olomouci. U
všech těchto škol jde o nabídku církve mladým lidem, kteří si školy vybírají podle svých představ. Je
tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je to kněžský seminář v Olomouci, který je určený pro
mladé muže, kteří chtějí nabídnout sami sebe ke službě Bohu a lidem.
Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete a už Vás
někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním,
jestli Bůh nevolá ke kněžství také Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je plný Božího dobrodružství
a stojí za to. Přihlášky do semináře, které je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března, získáte
prostřednictvím svého kněze.
Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní udělat důležitá
rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou našim mladým
v jejich odvážném hledání.
S přáním radosti z Kristova přátelství každému z Vás ze srdce žehná
+ Jan Graubner

____________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 2. 2021
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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