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Stalo se v Nazaretě
V měsíci březnu nás čeká oslava události, která
změnila dějiny lidstva mnohem zásadnějším způsobem
než současná pandemie. K prosté dívce v Nazaretě přichází anděl, aby ji pozval mimořádným způsobem k
účasti na díle vykoupení. Celou postní dobu se vlastně
připravujeme k tomu, abychom dokázali, tak jako Maria, přijmout Boží pozvání, vyjádřit svůj souhlas s jeho
plánem, který dokáže od základů změnit život člověka.
Bylo by škoda odmítnout, nepřijmout Boží výzvu, promeškat neopakovatelnou příležitost. Proto se učme
Bohu naslouchat a důvěřovat. Nemůže být pro náš život
lepší volba, než souhlas s Božím plánem.
Přeji všem svým farníkům, aby po vzoru Marie,
dokázali citlivě naslouchat Božímu hlasu a odvážně vyjádřit své odhodlání jít cestou, na kterou je Bůh zve.

o. Josef Maincl

8.00 Matka Boží
17.00 Matka Boží

25. 3. Zvěstování Páně

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)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k postní době
Milé sestry, milí bratři,
žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry
mediální zprávy, které vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho
života, ne zcela odpovídající tomu, který většina lidí opravdu
prožívá. Zahlcováni všemi možnými informacemi nemáme
často ani čas v klidu rozlišit jejich důležitost a vstřebáváme
negativní balast, který nás zneklidňuje a ubírá vnitřní pokoj a
životní energii. A právě do naší aktuální situace znějí osvobozující slova evangelia: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu…“ Stojíme na prahu doby
zvláštní přípravy na slavení velikonočních událostí. Doby
pokorné pravdivosti k sobě, k druhým i k Bohu. Doby, , kdy
máme pravdivě poznávat trpícího Pána a sebe v jeho službě.
Toto poznání pravdy na jednu stranu bolí, na druhou stranu nás
činí svobodnými. Čtyřicet dní teď před námi stojí jako velká
příležitost k obnově jedinečného a zcela základního vztahu s Trojjediným Bohem, který započal naším křtem. Obnova křestního vyznání o Velikonoční vigilii má tento náš proces postní obnovy dovršit.
Po prohloubení našeho obrácení a po smíření s Bohem v upřímně přijaté svátosti pokání by nás
Bůh měl nalézt jako společenství svých přátel, které chce po Ježíšově vzoru odmítat každé pokušení a
růst ve vzájemné lásce a věrnosti nebeskému Otci.
Sestry a bratři: „Obraťme se a věřme evangeliu.“
Ze srdce Vám k tomu žehnám.
Váš biskup Vojtěch

Bohoslužby v měsíci březnu 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

Tříkrálová sbírka 2021
Letošní " covidová" TKS byla již od začátku jiná než v minulých
letech. Z možnosti jak sbírka proběhne ( jako vždy, nebude, jinak), se
uskutečnilo on line koledování s možností přispět formou DMS, poslat příspěvek na účet, nebo přímo do pokladniček rozmístěných po
Telči. Díky vstřícnému přístupu všech, které jsem požádal o pomoc
(viz níže) se koledování podařilo a za to jim a všem dárcům patří
velké díky!
Mnozí z nás si na koledníky a jejich zpěv zvykli a letos jim
opravdu chybělo radostné povzbuzení. Přes všechna omezení se ale
celá akce podařila a v pokladničkách jsme v Telči napočítali 68 201,Kč, což je více jako polovina loňské sbírky.
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Úspěšně se také zapojily okolní obce a hledaly různé způsoby, jak sbírku uskutečnit. Zaslouží obdiv a poděkování. Darované částky byly v některých obcích vyšší než loni. Někde ale umístění
pokladničky z různých důvodů nebylo možné. I jim děkuji za ochotu se sbírky zúčastnit.
Po Telči byly pokladničky rozmístěny na těchto místech a jsou řazeny abecedně:
COOP HB (Dačická)
10 286,- Kč
DPS
1 462,- Kč
kostel Matky Boží
19 124,-Kč
Lékárna u sv. Anny
9 679,-Kč
Městský úřad
4 598,-Kč
Pekařství Marek
6 057,-Kč
Sene Cure (domov důchodců)
996,-Kč
Svoboda Parts (autodíly)
1 976,-Kč
TESCO
11 059,-Kč
Železářství Karel
2 928,Kč
CELKEM
68 201,-Kč

Telč
Mrákotín
Mysliboř
Radkov
Olší
Sedlejov
Žatec
Černíč
Krahulčí
Myslůvka
Zadní Vydří
Ořechov

68 201,16 078,7 040,5 541,-

Nevcehle
Studnice
Dyjice
Řásná
Mysletice
Slaviboř
Borovná
Volevčice
Strachoňovice

5 300,5 200,4 770,4 740,4 512,-

3 700,3 100,-

2 970,2 757,2 030,1 800,1 710,900,740,-

4 500,4 480,4 350,-

Celkem

154 419,- Kč

Celkově Tříkrálová sbírka vzhledem k dané situaci dopadla dobře a i poloviční výtěžek v těchto
podmínkách je velký úspěch.
Děkuji všem dárcům a všem kdo věnovali svůj čas a pomohli s organizací!
Přeji vám všem zdraví a radostnou mysl v této zvláštní době.
Jaroslav Kadlec místní koordinátor TKS.
Pracovníci Oblastní charity Jihlava rozpečetili tento týden poslední stacionární pokladničky, které
byly v průběhu letošní Tříkrálové sbírky
„Není to atakování rekordní sumy z loňské jubilejní dvacáté Tříkrálové sbírky, kdy se našim skvělým koledníkům podařilo na Jihlavsku, Telečsku a Dačicku vybrat téměř 2.080.000 Kč, ale dostali
jsme se po mírně skeptických prognózách na příjemnou cifru. A asi vás zajímá celková částka? Můžeme s povděkem konstatovat, že naše Oblastní charita Jihlava eviduje k dnešnímu datu 18. 2. 2021 příjemné překvapení ve výši 1.055.832 korun.“, uvedl hlavní koordinátor Roman Mezlík.
Veškerý výtěžek Tříkrálové sbírky vybraný na území Jihlavska, Telečska a Dačicka zůstává na
tomto území a jihlavská Charita, která zde poskytuje své služby, bude financovat předem uveřejněné
záměry:
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Podpora rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb ul. Mahenova 16 v Jihlavě – úprava
prostor pro služby Bárka – domácí hospic a odlehčovací službu Adapta
Nákup nových vozidel pro domácí hospic Bárka
Zajištění materiálů a provozu Dobrovolnického centra
Posílení vozového parku terénních služeb pečujících zejména o seniory
Podpora služeb OBLASTNÍ CHARITY JIHLAVA
První průběžný výtěžek Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze (v Jihomoravském kraji a
části Kraje Vysočina) je ke dni 15. 2. 2021 celkem 17 282 438 korun. Celková částka je složena z 3
859 064 korun, které lidé poslali Diecézní charitě Brno prostřednictvím online kasičky a z 13 423
374 korun, které přispěli do volně přístupných pokladniček na veřejných místech.

Děkujeme Vám všem za pomoc a podporu
Z farní knihovny
Potřebuji tvou lásku – Ross Campbell
Jedná se o čtvrté vydání českého překladu publikace, která se řadí
mezi nejúspěšnější tituly zabývajících se výchovou dětí. Tuto knihu ocenili mnozí rodiče, pedagogové a další lidé, přicházející do styku s dětmi
mezi druhým a dvanáctým rokem. Autor, který je profesorem pediatrie a
psychiatrie na universitě v Tennessee, pomáhá ve své práci porozumět důležitosti bezpodmínečné lásky pro zdravý vývoj dítěte. Kniha obsahuje
množství příkladů a pomáhá tak vidět nejen význam role rodičů, ale stává
se praktickou přiručku pro každodenní kontakt s dětmi.
Křížová cesta – Petr Vrbacký
Křížová cesta sepsaná spirituálem Teologického konviktu v Olomouci, P. Petrem Vrbackým vyniká svou hloubkou a precizně formulovanými myšlenkami, které jsou pro autora typické. Jeho úvahy
o kříži a o poselství křížové cesty jsou plody osobní modlitby, stejně jako aktuálními glosami našeho
životního stylu. To vše ve velmi působivém podání, které je zbaveno zbytečných slov. Ukazuje nám,
že křížová cesta není jen historickou událostí, ale především skutečností, kterou v různých obměnách
prožívá každý z nás, často v roli přímého účastníka.
Encyklopedie dobrých skutků – Kristýna Plíhalová
Jako rodiče máme povinnost svým dětem vytříbit povědomí o tom, co je dobré a co špatné. Učíme je překonat se. To člověk někdy musí, překročit svoje pocity a potřeby a udělat Dobrý skutek.
Dobrým skutkům nás nejlépe učí osobní příklad, ale co kdyby na to existovala obrázková příručka? A
tak vznikla Encyklopedie dobrých skutků, abecední seznam několika způsobů, jak překročit vlastní
touhy a potřeby a udělat něco dobrého pro své okolí. Doufám, že bude užitečná vám i vašim dětem.
Poslední aktuální informace ze dne 10.2.2021 ohledně prodejny v Kostelním Vydří
Milí zákazníci,opět pro Vás máme otevřené výdejní okénko ve dnech Po a Pá - 9,00 - 12,00 hod.
St - 13,00 - 17,00 hod.
Své objednávky můžete realizovat prostřednictví našeho eshopu: www.ikarmel.cz, na adrese vydri@kna.cz, nebo telefonicky na čísle 384 420 295 (v době výdejního okénka).
Předem děkujeme za objednávky a tím i podporu našeho knihkupectví.
Štěpánka a Jana
___________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 3. 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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