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Doba proměny
Letošní jaro nám připravilo řadu mimořádných
situací, které asi nikdo z nás neočekával a možná jsme
si je ani nedokázali představit. Dlouhá řada rychle se
měnících omezení, zákazů, příkazů a nařízení proměňovala a vlastně ještě stále proměňuje náš každodenní
život. Čas se však nezastavil a to co jsme prožili a
prožíváme se krok za krokem stává součástí našich
vzpomínek. Na co budeme jednou vzpomínat však
vlastně záleží především na nás samotných. Bude v naší paměti nejhlouběji vtištěn dlouhý seznam
omezení ve kterých nebylo vůbec jednoduché se zorientovat, strach z toho co teprve přijde, obavy o
život a zdraví těch kteří jsou nám drazí. Nebo radost z každého nového dne, vzpomínka na mimořádné
příležitosti, které nám tato doba poskytla.
Ano, na každém z nás záleží čemu přisoudíme ve své mysli větší důležitost. Přeji nám všem
abychom na dobu, kterou stále ještě prožíváme, jednou vzpomínali jako na čas mimořádných příležitostí, které nám byly dopřány.
Čas milosti kterým jsme procházeli spolu s Kristem jak píše i sv. Pavel v osmé kapitole listu Římanům. "Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani
žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky
Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu."
Rád bych vám také poděkoval za vaši vzájemnou ohleduplnost a vynalézavou lásku která je nejednou i pro mne samotného velkým povzbuzením.
o. Josef Maincl
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Pozvání na kněžské svěcení a primiční mši svatou
Milí přátelé, drazí farníci,
šest let v semináři se převalilo jako voda a rád bych Vás všechny pozval na kněžské svěcení a primiční mši svatou.
V sobotu 20. června přijmu z rukou diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení. Stane se tomu tak při mši svaté v 9 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Budu moc rád,
pokud mě při této slavnosti doprovodíte svojí přítomností nebo modlitbou.
V sobotu 20. června budeme od 19 hodin v kostele Jména Ježíš v Telči slavit bohoslužbu smíření. Jedná se o jednu z možných forem společného slavení svátosti smíření. Nejprve bude společná
část, při které budeme naslouchat Božímu slovu, poté bude zpytování svědomí a nakonec bude
možnost přijmout individuálně svátost smíření. Pozval jsem kromě našich kněží i několik zpovědníků
z okolí, tak můžete tuto bohoslužbu využít a přijmout třeba i po delší době svátost smíření.
V neděli 21. června budu slavit svoji první mši svatou na náměstí v Telči. Začátek mše svaté
bude v 15 hodin a poté bude pro všechny připraveno pohoštění v telčské Orlovně. Věřím, že se podaří
i přes všechna aktuální opatření, která budou v té době platit, v Orlovně prožít krásné chvíle. Samozřejmě budeme všechny opatření respektovat a na konci primiční mše svaté řeknu, jak to s pohoštěním
bude konkrétně. Mám v hlavě několik možných řešení, ale uvidíme, jak to doopravdy 21. června bude.
Při pohoštění v Orlovně budu udělovat novokněžské požehnání. Primiční mši svatou bude natáčet TV
Noe a přenášet na jejich YouTube kanálu, bude tedy možnost ji zhlédnout i online.
V neděli 28. června budu sloužit mše svaté v Mrákotíně, Radkově a Urbanově.
Těším se na setkání s každým z vás a nesu vás ve svých modlitbách.
Jan Patty Pavlíček

Na chystanou primici prosíme farnice o pomoc při napečení sladkého občersrvení na primiční
pohoštění. Prosíme, abyste přinesly pečivo v pátek 19.června od 17 hodin asi do 19,30 hodin do orlovny. Prosíme o upečení čajového pečiva bez krému vzhledem k možnému teplému počasí. Těšíme
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se na Vaši pomoc na tuto krásnou slavnost, na kterou se naše farnost s budoucím novoknězem
Janem Pavlíčkem připravuje. Případné informace na tel. čísle 723 920 187

plánovaných akcí a pořád nevíme, co bude. Je nám to líto, ale musíme se s tím vyrovnat.
Děkujeme, že pomáháte
Za Orel jednota Telč Jana Křížková
Z farní knihovny

Charitní sbírka
V sobotu 13. 6. 2020 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční Charitní
sbírka šatstva a pod. v prostorách bývalého Školním statku v Telči, vstup
nebo vjezd nejlépe zadní bránou z ulice Batelovská.
Darované věci prosíme ukládejte do papírových krabic nebo pytlů
pro snažnější manipulaci při skladování a dopravě.
Případné informace lze získat na tel. č. 732 157 552
Děkujeme.

Adopce stolů pro orlovnu
Vážení přátelé, vyhlášení „Adopce stolů pro telčskou orlovnu“ se k našemu překvapení povedlo. Je to
jeden z několika zázraků, které se při rekonstrukci orlovny staly. Adopce se kromě telčské farnosti zúčastnilo 27 dárců. Chceme vyjádřit velký dík vám
všem, co se do této akce zapojili a tím vyjádřili velikou podporu všem těm, kteří do rekonstrukce pustili. Je to velké povzbuzení, že nejsou sami.
Stoly již posloužily na plese v orlovně 8. 2. 2020. Skládací nohy nám připravily chvíle napětí,
protože dorazily na poslední chvíli. Vše se ale stihlo a stoly na plese obstály na jedničku. Věříme, že
nakoupené stoly budou dlouho sloužit nám všem!
Ještě několik čísel, která mluví za vše.
Začínali jsme s 20 000,- Kč od věrného sponzora.
Farnost darovala 15 000,- Kč při počátku adopce.
Byla uskutečněna sbírka 5. 1. 2020 na stoly a vybralo se 17 449,-.Kč
Farní kavárna na stoly získala 991,-.Kč
Ostatní dárci věnovali 66 000,-Kč
Celkem tedy 119 440,-. Kč
Je to velké překvapení, jaké hodné lidi v Telči máme. Je to více, než bylo na stoly potřeba. Pořídili se také ubrusy. Ještě necháme vyrobit cedulky na stoly dárců, co uhradily celý stůl a soupis všech
dárců. Je několik dárců, kteří chtějí zůstat v anonymitě.
V orlovně toho ještě spousta k vylepšení, i když základ k užívání je hotový. Už se dají bez problémů konat kromě divadel a koncertů i svatby, oslavy a další události.
V blízké době se v orlovně uskuteční setkání po primici Jana Pavlíčka 21. 6. 2020. Pokud nám
v tom koronavirus nezabrání.
Bohužel jsou peníze potřeba pořád, a tak kdo by měl zájem orlovně finančně pomoci, má pořád
příležitost. Peněžní dary můžete poslat na číslo účtu: 2900491887/2010, hotově zanést do firmy
KKMAKLER Křížova 171, 58856 Telč nebo přímo Janě Křížkové tel. 776 278 508. Darovací
smlouvu vyhotovíme.
Nyní je těžké v orlovně plánovat další události, protože karanténa nám zrušila spoustu na3

Ve škole Ducha Svatého – Jacques Philippe
Jak se otevírat Duchu Svatému, nebránit se jeho působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se jím vést? Jak vnímat Boží vnuknutí, jak odpovídat
na Boží volání?
Na podobné otázky hledá autor svěží a praktické odpovědi. Svá tvrzení
opírá o Boží slovo, ale i o zkušenosti velkých osobností církve, zejména
Františka Saleského, Louise Lallemanta, Terezie z Lisieux a Faustyny
Kowalské.
Madony ve tři ráno – Rachel Bartonová
Těhotenství může být překvapující proces. Mít dítě změní život jako nic jiného. Je to doba, kdy
při setkání s přáteli, příbuznými, lékaři, ale i při čtení časopisů těhotná žena věnuje pozornost především otázkám jako: Co musím mít? Co potřebuji udělat? Co bych měla cítit? Uprostřed víru událostí
je v té době třeba nalézt smysl pro vnitřní klid. Vnitřní napětí té doby je možno proměnit v něco
duchovního, v něco, co přinese hlubší kontakt s Bohem. Je možné věnovat pozitivní pozornost svým
emocím, vychutnávat zkoumání svých vnitřních zážitků a jasně rozlišovat, co je dobré pro ženu
samotnou, pro její dítě a pro její rodinu.//Kniha Madony ve 4 ráno je určena všem matkám. Zachycuje
autorčiny vlastní zkušenosti s těhotenstvím, narozením dítěte a začátkem narůstání rodinného života.
Autorka chce čtenářkám pomoci, aby porozuměly zázraku zrození nového člověka a aby objevily zázrak, kterým je modlitba. Nabízí jim nápaditou podporu a inspiraci. Pomáhá poznávat duchovní a
emocionální stránku zkušenosti s těhotenstvím, porodem a opatrováním kojence. Výklad je provázen
mnoha příklady a obrázky, které přispívají k duchovní reflexi každodenních událostí. Autorka vychází
z křesťanské tradice, nabízí modlitbu a meditaci jako cestu poznávání vlastní zkušenosti čtenářek. Pomoc nabízí pro dobu, kdy je duchovních rad nejvíce třeba. Ačkoli jsou meditace speciálně zaměřeny
na těhotenství a mateřství, naleznou v nich nový pohled na duchovní stránku těhotenství a mateřství
ženy všech věků. //Tato kniha je určená všem matkám. Rachel Bartonová ji napsala na základě vlastních zkušeností s těhotenstvím a mateřstvím. Jejím cílem je, aby matky porozuměly zázraku, který se
v nich odehrává, a tuto zkušenost pak dokázaly zohlednit i v modlitbě. Přináší informace o tom, jakým
způsobem mohou ženy na základě své zkušenosti s rodičovstvím začít objevovat duchovní i citovou
stránku svého života. Řada instrukcí má široké využití pro duchovní život jedince. Autorka vychází
z křesťanské tradice, do svých komentářů však zahrnuje i moudrost ostatních světových vyznání a
světských myslitelů.
Na orlích křídlech – Elias Vella
Další kniha o modlitbě? Vždyť o ní byly napsány už tisíce knih. Proč si tedy troufám psát znovu
na toto téma? Vždycky, když čekám na letišti, přemýšlím, proč existuje tak velké množství parfémů...,
pečiva.... a všechny mají svou vlastní vůni či chuť. Všechny jsou výborné, a přece odlišné. Tato kniha
se nechce omezit na poskytnutí teologických informací. Mým záměrem je předat vám zkušenost s
Ježíšem, "vtáhnout" vás do ní, umožnit vám, abyste se s ním nově setkali.
__________________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 6. 2020
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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