Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni
Číslo 12

Prosinec 2021, leden, únor 2022

ADVENTNÍ SLOVO

Milí farníci a lidé dobré vůle, vstoupili jsme do času adventu... Jakoby nám Pán řekl: „ Nebojte
se! Vstupte se Mnou do Archy, kterou je Srdce mé Matky a z které chci vystoupit na tento svět,
abych jej spasil.Vstupte i vy do této Archy, ve které já jsem ukrytý na devět měsíců a klaňte se
mi v této Arše záchrany. V čase nepokoje já vám dám svůj pokoj. V čase pocitu ohrožení já vás
budu pevně držet. Celý svět se dostává do varu. Vlivem strachu, pocitu ohrožení, kritičnosti,
zoufalství...A kde v tom všem jsem Já? Kolik je těch, kteří kleknou a odevzdají Mi svůj život s
důvěrou, jak to udělal Noe? Věděl, že má postavit loď, tušil, že se blíží situace, která nebude na
souši zvládnutelná. Nereptal, nebouřil se, ale konal... Vstupte se mnou do Archy Srdce mé
Matky a já vás zachráním, neboť proto jsem přišel na svět. Milujte mne už teď, aby Vaše radost
z mého příchodu na svět, na nějž se v adventu připravujete, byla opravdu hluboká. Váš
Ježíšek.“
Přeji nám všem, abychom s radostí a důvěrou v dobrotu Matky, která svým „Ano“ dovolila
Bohu vstoupit do jejího života, i my vstoupili do jejího neposkvrněného Srdce a klaněli se tam
Bohu, který přichází. K tomu ať nám pomohou zvláště texty proroka Izaiáše. A také třebas i
sobotní večerní čas v našem farním kostele, kde vždy od 18 hodin se klaníme Pánu, zpíváme
chvály, a modlíme se růženec, někdy též nešpory, a tak se necháme Pánem připravovat na
setkání s ním o Vánocích. Přeji Vám všem požehnaný Advent.
Otec Jiří
PŘÁNÍ Z REDAKCE
Pokojné prožití svátků vánočních,hojnost Božího požehnání
a ochranu Panny Marie v roce 2022.

ROZPIS BOHOSLUŽEB VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH Z TŘEBONĚ
pravidelné bohoslužby
Farnost
Třeboň
Stráž nad Nežárkou
Majdalena
Chlum u Třeboně

Neděle

Všední dny

9.00, 18.30

Út, St, Čt, Pá 18.30
So 9.00 (1.)

9.00
11.00
11.00

Pozn. Z důvodu rekonstrukce hlavního oltáře v Mláce je kostel do odvolání uzavřen.

FARNÍ KALENDÁŘ
Aktuální informace, fotografie ze života farnosti i archiv starších Farních listů naleznete na
www.trebon.farnost.cz .
Pravidelné události
Středa - Adorace Nejsvětější svátosti vždy od 17.30
První pátek v měsíci - v 17.30 prvopáteční adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Druhý čtvrtek v měsíci - mše sv. za Mobilní hospic sv. Kleofáše
Před každou mší svatou modlitba růžence.
Další oznámení a informace
Příležitost ke svátosti smíření je před každou mší svatou v týdnu.
Svátosti křtu, manželství, pomazání nemocných, po domluvě s duchovním správcem nebo farním
vikářem.
Vzhledem k nejisté situaci ohledně pandemie koronaviru sledujte v průběhu roku vydána různá vládní
opatření, které se mohou týkat i konání bohoslužeb.

VÁNOČNÍ SVÁTKY 2021
ROZPIS BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TŘEBONĚ
Pátek 24. 12. Třeboň
Stráž n/Než.
Chlum u Třeb.
Třeboň

16.00 hod. - Štědrovečerní mše sv.
před Slavností Narození Páně u sv. Alžbety
22.00 hod. - Vigilie Slavnosti Narození Páně (Půlnoční mše sv.)
22.00 hod. - Vigilie Slavnosti Narození Páně (Půlnoční mše sv.)
24.00 hod. - Vigilie Slavnosti Narození Páně (Půlnoční mše sv.)

Sobota 25. 12. Třeboň
Stráž n/Než.
Chlum u Třeb.
Majdalena

9.00 hod. - Slavnost Narození Páně
9.00 hod. - Slavnost Narození Páně
11.00 hod. - Slavnost Narození Páně
11.00 hod. - Slavnost Narození Páně

Neděle 26. 12. Třeboň
Stráž n/Než.
Chlum u Třeb.
Majdalena

9.00 hod. - Svátek Svaté Rodiny
9.00 hod. - Svátek Svaté Rodiny
11.00 hod. - Svátek Svaté Rodiny
11.00 hod. - Svátek Svaté Rodiny
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Pondělí 27. 12.

Třeboň

Úterý 28. 12.
Pátek 31. 12.

Třeboň
Třeboň

18.30 hod. - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty,
Svatojánské žehnání vína
9.00 hod. - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
15.00 hod. - Mše sv. na poděkování za uplynulý rok

Sobota 1. 1. 2022

Třeboň
Stráž n/Než.
Chlum u Třeb.
Majdalena
Třeboň
Třeboň
Stráž n/Než.
Chlum u Třeb.
Majdalena
Třeboň

9.00 hod. - Slavnost Matky Boží Panny Marie
9.00 hod. - Slavnost Matky Boží Panny Marie
11.00 hod. - Slavnost Matky Boží Panny Marie
11.00 hod. - Slavnost Matky Boží Panny Marie
18.30 hod. - Slavnost Matky Boží Panny Marie
9.00 hod. - Slavnost Zjevení Páně
9.00 hod. - Slavnost Zjevení Páně
11.00 hod. - Slavnost Zjevení Páně
11.00 hod. - Slavnost Zjevení Páně
18.30 hod. - Slavnost Zjevení Páně

Neděle 2. 1.

SYNODA O SYNODALITĚ
Když si nagooglujete odkaz vademecum-synoda-cz-fin, tak se vám objeví celý dokument „Za církev synodální:
společenství, spoluúčast a poslání“. K základní informaci o synodě by mohly posloužit některé citace z
dokumentu:
„Synoda“ je v tradici církve velmi staré a úctyhodné slovo. Označuje společně prožívané putování Božího lidu.
Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí.
Svoláním této synody vyzývá papež František celou církev k zamyšlení a zve všechny pokřtěné k účasti
na synodálním procesu, který začíná na diecézní úrovni.
Téma synody zní „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání“. Tři rozměry tématu jsou tedy
společenství, spoluúčast a poslání a všechny tři jsou přitom vzájemně silně provázány.
Zvláště důležité je, aby tento proces naslouchání probíhal v duchovním prostředí, které napomáhá otevřenosti
při sdílení i naslouchání. Proto vás vybízíme, abyste místní zkušenost synodálního procesu postavili na
rozjímání Písma, liturgii a modlitbě. Tak se naše cesta vzájemného naslouchání může stát opravdovou
zkušeností s rozlišováním hlasu Ducha Svatého. Toto pravdivé rozlišování přitom může probíhat jen tam, kde
je prostor pro hlubokou reflexi a kde vládne duch vzájemné důvěry, společné víry a sdíleného cíle.
První fází synodálního procesu je naslouchání v místních církvích. Po zahajovací slavnosti v Římě v sobotu 9.
října 2021 byla v neděli 17. října 2021 zahájena diecézní fáze synody. Jako pomůcku pro tuto úvodní fázi
synodální cesty napsal generální sekretář biskupské synody kardinál Mario Grech v květnu roku 2021 každému
biskupovi dopis, v němž ho vyzval, aby jmenoval koordinátora nebo tým, který místní fázi naslouchání povede.
Tato osoba nebo tým je také spojovacím článkem mezi diecézí a farnostmi i mezi diecézí a biskupskou
konferencí. Místní církve se žádají, aby své odpovědi poskytly příslušné biskupské konferenci, a tak umožnily
včasné shromáždění podnětů do dubna roku 2022. Tak mohou biskupské konference a synody východních
církví opatřit synodě biskupů shrnutí. Získaný materiál bude podroben syntéze a stane se základem dvou
pracovních dokumentů (známých jako Instrumentum laboris). Nakonec se v říjnu roku 2023 uskuteční v Římě
zasedání biskupské synody.
Takže toto jsou citace z dokumentu.
Také v naší farnosti jsme všichni pozváni k naslouchání a k hledání cest, jak být podle Božího volání církví ve
třetím tisíciletí. Z iniciativy paní Heleny Hinterholzingerové se už několik lidí začalo scházet k zamýšlení nad
deseti body a otázkami z dokumentu. Otázky jsou určeny celému světu a nemusí být všechny aktuální pro nás.
Stáhnul jsem je do samostatného souboru a ten mohu poslat zájemcům, kteří mi o něj napíší na adresu
jan.ouska@seznam.cz. Farníkům, kteří nemají počítač, to mohu předat v písemné podobě, když mi zavolají na
mobil 607 817 438.
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Tento materiál má sloužit pro přípravu na to nejdůležitější: osobní sdílení a naslouchání.
Lze předpokládat, že v rozhovorech se kromě odpovědí na otázky mapující situaci v naší farnosti objeví také
věty typu: „nelíbí se mi to a to“, „mělo by se to a to“, „bylo by třeba, aby“. Důležité je, aby se tam objevily také
věty „mohu, jsem schopen a nabízím to a to“, „mám osobní zkušenost s tím a tím“, „u nás probíhá a funguje to
a to“.
Pastorační středisko Biskupství ČB připravilo nový playlist na YouTubeProlidi.online o Synodě. Najdete v něm
užitečná videa se zamyšlením.
Jan Ouška

ANINA FÜRSTOVÁ
Veliká slavnost.
S vírou ve vzkříšení oznamujeme všem, že Pán života a smrti povolal na věčnost
naší milovanou manželku, sestru, maminku, babičku a prababičku
paní ANNU FÜRSTOVOU
Poslední rozloučení s naší drahou zesnulou bude ve čtvrtek 7. 10. 2021 ve 14.00
v kostele sv. Máří Magdalény v Majdaleně.
S vděčností za vaši modlitbu manžel, sourozenci a děti s rodinami.
Tak toto je text z parte Aniny Fürstové. Nebylo možné vyjmenovat všechny členy rodin pěti vlastních a šestnácti přijatých
dětí z dětských domovů.

Anina pocházela z Vimperka. Svůj společný život s manželem Karlem začínala na Šumavě, v Chlumu u Volar.
Byla vyučená prodavačka a jezdila prodávat do smíšeného zboží do Pěkné. Karel tam byl lesníkem. V roce
1978 se přestěhovali do Lomnice nad Lužnicí, kde bydleli na faře u pátera Jiřího Cihelny. Ve stejném roce se
přestěhovali do Majdaleny, nejprve do domku blízko železniční tratě a roku 1981 na hájovnu „Na Barboře“.
Tam skončila pozemská životní cesta ženy, která pro svou rodinu a pro své přátele vykonala veliké věci.
Na pohřbu Aniny se sešlo asi 270 lidí. Hlavním celebrantem byl páter František Slavíček, koncelebrovali páteři
Jiří Kalaš z Třeboně, Jiří Cihelna a Václav Habart. Jako jáhen sloužil Karel Fáber, jeden z mnoha rodinných
přátel. S Aninou se přijela rozloučit také Olga Sommerová, která o ní natočila dva filmy.
Na Aninu jistě vzpomínají mnozí. V tomto článku jsou shromážděny střípky vyprávění, které se podařilo
získat. A jsou to vyprávění „o životě“.
Z titulu nejstarší sestry vyplývala i vůdčí role mezi sourozenci. Měla veliké srdce otevřené pro všechny,
dokázala prožívat naše životní příběhy a rozdělit se o své. Na každého si vždy udělala čas, byla ochotná nás
pozorně vyslechnout, poradit nebo pomoci, potěšit se společně z radostných věcí. S nadšením vítala každého
hosta, souseda i zákazníka v obchodě.
Laděna, Láďa, Pavel – mladší sourozenci, jednohlasně.
Ráda jsem jezdila na Majdalenu, tam to pulzovalo životem. A když jsem nemohla přijet, aspoň jsem zavolala,
abych věděla, co zrovna dělají, a trochu nasála tu atmosféru.
Při rozhovoru do radia ke Dni matek Anina řekla, že mámy jsou jako „knoflíky", které dávají rodinu
dohromady. A takový "knoflík" byla i Anina. Vždycky chtěla mít všechny děti co nejblíž, a trápilo ji, když
některé odešly z domova, třeba i bez rozloučení. Všechny děti, které s Kájou přijali, měli rádi jako vlastní.
Fascinovalo mě, že všichni přijeli, když se dověděli, že mamka odchází a doprovázeli ji až do konce.
Anina mi bude moc chybět, v poslední době mi častěji zavolala. Někdy mám pocit, že zazvoní zase telefon a
ozve se „Jak se máš, už jsem tě dlouho neslyšela".
Ladi Modlitbová z Netolic.
Během studií jsem narazil na despotického učitele. Anina mi řekla. “Zkus si ho představit, jak jde ráno pro
rohlíky a mléko na snídani pro svou rodinu, snad se ti podaří vidět ho v jiném světle.” To mi pomohlo nevidět
jen sám sebe, ale i toho učitele s jeho vlastními problémy i radostmi.
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Oslavu své vlastní svatby po obřadu jsem si představoval jen tak na chatě u ohníčku. Zajel jsem za ní a
diktoval: „Objednej pět kuřat, špekáčky, chleba, pivo a tak“. Když se ptala, na co to chci, přiznal jsem, že jsme
přípravu na svatbu tajili a hosty jsme chtěli pozvat až týden před ní. Ona nato: „Takhle ne, my ti hostinu
vystrojíme sami“. Vystěhovali nábytek z bytu 2+1 na půdu a vystrojili parádní oslavu se vším všudy a ve
vlastní režii. Od té doby vystrojila desítky různých oslav.
Nedokázala se nečinně dívat na natažené ruce opuštěných dětí v dětských domovech a tak vždy, když některé z
jejích biologických dětí založilo rodinu a opustilo svou postel, hned ji obsadila některým z těch dětí toužících
po mateřském objetí. Syn Karel při odchodu na studium do Prahy řekl: „Tuhle postel mi tady nechte, chci se
sem ještě vrátit!”
Když se dověděla o své zákeřné nemoci, neslyšel jsem ji naříkat „Proč zrovna já”. Z jejích úst jsem slyšel:
„Uklízím po sobě, skříně a podobně, a učím svého Káju samostatnému životu.”
Láďa Marek z Vimperka.
Anina nám mladším sourozencům prošlapávala cestu životem. Právě v její rodině jsem zaslechl, že existuje
jakési „Dílo Mariino“. Ukázala naší rodině cestu k pěstounské péči. Když jsme k našemu prvorozenému synovi
přijali několik dětí z dětských domovů, doprovázela nás svou pomocí a radou. Díky ní máme velkou rodinu s
dnes již dospělými dětmi, které nám dělají radost a jsme na ně i pyšní! Proto, když se nám (i k údivu lékařů)
zázračně narodila naše dcerka Bára, nemohli jsme zvolit jinou kmotru ke křtu než Aninu. Když Bára
onemocněla zhoubným nádorem v mozku, netušili jsme, že za několik let onemocní zhoubným nádorem i její
kmotra Anina. Vzájemnými telefonáty se neutěšovaly, ale posilovaly.
Anina odešla do nebeské Mariapoli necelé tři roky po Báře. Pro naši rodinu byla Anina velkým darem. Prožili
jsme s ní mnoho setkání rodinných i duchovních. Pro nás zůstane legendou.
Pavel a Hanka Markovi ze Strakonic.
Anina se snažila vychovat své děti nejen jako dobré, ale i jako pracovité lidi.
Jednou jsem k nim přijel na Barboru na návštěvu. Anina mě přivítala, zapálili jsme si cigaretu a povídali si. Ptal
jsem se: „Tak co děláte?“ Ona odpověděla: „Dneska bílíme“. Za chvilku odněkud z domu přišli dvě děti a
povídají: „Tak tu místnost nahoře máme hotovou“. Anina na to: „Tak pokračujte tady vedle. Tam už to mají ti
dva vyklizené a připravené“.
Jan Šebor.
Když jsem začínala chodit s Aniným synem Kájou, tak jsem se jí šla zeptat, jestli vlastně mohu. Svou budoucí
tchýni jsem totiž obdivovala a měla ráda ještě dřív než Káju. Ona odpověděla: „Já už se za to dlouho modlím“.
Ale chtěla mě otestovat, jestli jsem „kočárová“, nebo „do tahu“. Řekla mi: „Dojdi do maštale podojit krávu“.
Dokázala jsem to a „díky tomu“ jsem získala nejen Káju, ale milovanou tchýni!
Martina Fürstová.
Na babičku mám a vždycky budu mít spousty krásných vzpomínek. Ať už veselých, vtipných nebo těch z
běžných událostí našich životů. Teď bych chtěl vyzdvihnout jeden zážitek z mého dětství. Bylo mi asi pět let, s
bratry, rodiči a několika dalšími rodinnými přáteli jsme byli na dovolené na Slovensku v Tatrách. Podnikali
jsme výlety do okolí našeho velkého hotelu, který jsme s naší skupinou hravě obsadili. Jednou, vracejíc se
autem z vyčerpávajícího výšlapu, jsme projížděli hustými lesy. Bylo po dešti a z lesů stoupalo obrovské
množství páry. Tolik husté mlhavé páry, až jsem měl pocit, že snad hoří většina tatranského lesa. Ovšem babi
nám pohotově vysvětlila, co se děje. Bylo to tím, že když všichni čerti z temného lesa zmoknou, uchýlí se
někam do suchého místa, kde je jejich čertí babička usuší a uvaří jim krupicovou kaši a proto ten kouř. To mojí
dětskou duši v tu chvíli velice uklidnilo. Věděl jsem, že já mám taky tu svojí babičku, která nás nejenom usuší a
uvaří nám, ale taky nás k sobě přitiskne. Přitiskne a nepustí. Dneska už vím, že naše babička Anina za svůj
život usušila, uvařila, přitiskla a nepustila neuvěřitelné množství lidí. Byla v tom totiž nejlepší..
Dominik Fürst.
S rodinou Aniny jsme se seznámili v době, kdy žili v Lomnici na faře. Od pátera Kováře z Horní Plané přišel
vzkaz: „Do Lomnice se přistěhovala rodina. Postarejte se o ni“. Dojeli jsme tam. Po zazvonění přišel otevřít
páter Cihelna a odněkud zevnitř volala Anina: „Kdo to je? To jsou nějací naši přátelé?“ Zavolala jsem dovnitř:
„Ještě ne, ale budou!“
Marie Oušková.
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V jejich domku u trati proběhl koncert hudební skupiny z Hnutí, Gen Unita (mj. v ní hráli Pavel Jančík, Vašek
Zvěřina, Melichar Repka a další). V jednom rohu obýváku hrála kapela písničky Boží láska je jako slunce,
Mosty, Ave Mariapoli a další a kolem nich se tísnilo a poslouchalo několik desítek lidí.
Jindy uspořádali Fürstů celodenní setkání pro babičky a dědečky, aby se navzájem seznámili a viděli, proč na
různá setkání jezdíme a o co se snažíme.
Jan Ouška.
Několik let po svatbě jsem jela za páterem Kovářem, že už to dál nejde, že se chci rozvést. Páter Kovář byl
jedním z těch moudrých, kteří uměli „promluvit do duše“. Rozebral mě a rozmluvil mi úvahy o rozvodu. Dala
jsem si říci, cestou domů jsem koupila deset kuřat a manželství bylo zachráněno. Zkrátka jsme začali znovu. A
jak se díky tomuto novému začátku odvíjel náš život dál, to už všichni víte …
Anina.
Kéž by to tak dopadlo vždycky … Historie lidstva by možná byla obohacena o mnohé velké věci …
Střípky vzpomínek poskládal Jan Ouška

MEZINÁRODNÍ VĚZEŇSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Milí farníci, rádi bychom vás seznámili s Andělským stromem Mezinárodního vězeňského společenství (MVS), které je
křesťanským společenstvím a pomáhá nevinným dětem, jež mají jednoho nebo oba rodiče ve výkonu trestu. MVS bylo
založeno v naší republice před 11 lety. Organizace, která pomáhá již ve 27 zemích světa, vznikla ve Spojených státech v
roce 1976. Cílem založení organizace Prison Fellowship International (PFI) bylo společné sdílení lásky věřících z
různých křesťanských církví s vězni, bývalými vězni, obětmi a jejich rodinami. S touto myšlenkou souzní právě
Mezinárodní vězeňské společenství. Spojuje je vize pomoci nejvíce zapomenutým lidem. Bůh říká: „Byl jsem ve vězení a
navštívili jste mě.“
MVS si vybírá nejzranitelnější klienty, kterými jsou děti, chudé rodiny, oběti, ale i vězně, nebo ty, jejichž osudy se zdají
být beznadějné. MVS souzní s další myšlenkou PFI a tou je restorativní přístup k řešení kriminality.
My se s manželem zajímáme především o děti, které mají jednoho nebo oba rodiče ve výkonu trestu. Nyní bychom jim i s
vaší pomocí rádi zprostředkovali dárky. V létě jsme se zúčastnili andělského kempu – tábora, který je určen pro tyto děti.
Jsou to radostné, bezprostřední děti jako všechny děti, ale některé z nich mají už nelehké zkušenosti, a to je někdy činí
smutnějšími. Koordinátoři společně s námi dobrovolníky zjišťují, zda si uvězněný(á) přeje s Vaším přispěním
zprostředkovat svým dětem dárek, potom ověřujeme adresu, na kterou je možné konkrétní dárek poslat.
Pokud máte možnost, můžete přispět jakoukoliv finanční částkou na účet MVS 243511614/0300, variabilní symbol je
Andělský strom. Budeme Vám vděční také za modlitbu.
Děkujeme za Vaše milosrdenství. Simona a Lukáš Šimkovi.
Můžete se také podívat na dárcovský portál s příběhem: https://www.darujme.cz/projekt/1205269

Simona Šimková

PROSBA O POMOC
Přišla nám do Třeboně prosba od sester karmelitánek z Prahy (některé se léčily i u nás v Třeboni v Lázních a bydlely na
faře) o zveřejnění sbírky na dostavbu jejich kláštera.
Jedná se o projekt Karmelu sv. Josefa: Proměna zchátralého statku v centrum života.
Jsme bosé karmelitky – řeholní sestry, jejichž hlavním posláním je přímluva – modlitba za druhé. Kvůli hluku a malému
prostoru jsme se rozhodly vyměnit prominentní adresu v centru Prahy na Hradčanském náměstí za zanedbanou osadu
a být tak blíž přírodě i lidem. Budovaný areál v Drastech na Praze-východ nemá sloužit jen nám, ale všem příchozím,
kteří si sem přijedou odpočinout a načerpat.
Věříme, že ze zchátralého hospodářského dvora severně od Prahy se stane dobře dostupné duchovní a kulturní centrum,
kde se bude moci každý, kdo bude potřebovat, obnovit lidsky i duchovně a odkud bude odjíždět s novou silou do
každodenního života.
Zahájily jsme veřejnou sbírku na náš projekt na webu Donio: https://www.donio.cz/DuchovniCentrumDrasty
Mockrát děkujeme za Vaši pomoc!
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STROM NOVÝCH VZTAHŮ

Kráčej.
Usmívej
se na všechny.
Vytvoř si rodinné album.
Počítej
hvězdy. Napodobuj
Ty, které miluješ. Zavolej svým přátelům telefonem. Řekni někomu: “Mám
Tě rád“.
Mluv s Bohem.
Staň se znovu dítětem.
Skákej přes švihadlo. Zakaž si
nevraživost a zášť. Řekni ano. Splň to,
co slíbíš. Směj se. Čti dobrou knihu. Popros o
pomoc. Změň účes. Běhej. Zpívej písně. Pamatuj
na narozeniny druhých. Přemýšlej. Udělej si plán, program.
Pomoz nemocnému. Skákej pro radost. Daruj voňavé mýdlo.
Nabídni
pomoc. Sni s
otevřenýma očima. Udělej
něco pěkného. Uprav si šaty. Vypni
televizi a mluv. Dopřej si toho, že se můžeš
splést. Odpusť si. Chovej se laskavě. Poslouchej
píseň cvrčků. Poděkuji Bohu za slunce. Ukaž svoje štěstí.
Učiň se darem. Nech, ať se o tebe někdo stará. Choď po špičkách.
Přijímej chválu. Dopřej si to, po čem jsi již dlouho toužil. Dívej se pozorně na květ.
Pro
dnešek
se varuj slova
„nemohu“. Zpívej, když
se sprchuješ. Prožívej každou
minutu v rukou Bořích. Začni rodinnou
tradici. Udělej si piknik pro duši. Dnes se neznepokojuj.
Buď odvážný v malých věcech. Pomoz blízkému starému člověku.
Pohlaď malé dítě. Podívej se na staré fotky. Poslouchej přítele. Představ so vlny moře.
Hrej si se svou maskou. Dovol si, abys byl sympatický. Přátelsky poplácej někoho po ramenou.
Drž palce svému společenství. Nakresli obrázek. Předej práci. Pozdrav nového souseda. Prohoď pár
slov.
Někoho
pěkně
přivítej.
Dovol
někomu,
aby ti pomohl. Přesvědč se, že nejsi sám. Snaž se s plným nadšením žít, nic velkého není samo sebou.
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POZVÁNKA NA TRIDUUM MODLITEB MATEK V LEDNU 2022
Milí farníci,
podobně jako v červnu a září 2021 plánujeme v našem kostele P. Marie Královny a sv. Jiljí modlitební setkání
modliteb matek při výstavu a adoraci Nejsvětější svátosti

od pátku 28. ledna do neděle 30. ledna 2022, vždy ve stejnou dobu od 17.00 do 18.00 hod.
Mottem každého dne je úryvek z Písma svatého:
- pátek: Žalm 77,2-4
- sobota: Ezdráš 9,4-6
- neděle: Žalm 148,1-4
Všichni, kdo cítí potřebu modlit se za své rodiny, děti, vnuky a celý národ, jsou srdečně zváni!
Bohunka Ettlerová

PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR
Syn Otci: „Tati, proč nemůžu napsat Ježíškovi jako
všechny děti?“
„Kolikrát ti to mám ještě vysvětlovat, Ježíši Kriste.“
Vlčák sedívá na vánočně ozdobenou jedličku v obyváku
a zasněně si povzdechne: “Můj pán je jednoduše
nejlepší. Který pes může říci,že má doma záchod
s elektrickým osvětlením?“
Říká se, že minuta smíchu prodlužuje život o pět minut.
Nyní je jasné, proč Bůh poté, co stvořil člověka, žije
věčně.
"Vstávej synku, musíš do školy!"
"Maminko, já tam nechci, oni mně tam vůbec neberou,
smějí se mi. Opravdu tam musím jít?"
¨"Musíš, musíš, vždyť jsi učitel."

Vydává Římskokatolická farnost Třeboň, Husova 142/II, 379 01 Třeboň - pro vnitřní potřebu
Kontakt na duchovního správce: P. Mgr. Martin Bětuňák; tel. 605 446 007

http://www.trebon.farnost.cz
Kontakt do redakce: Ing. Marie Košinová; 1kosinova@seznam.cz
(Právo na úpravu a krácení příspěvků vyhrazeno)
Výrobní náklady jednoho výtisku činí 10 Kč.
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