
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni 

   Číslo 13                                                                                                                 Březen, duben, květen 2022 

 

POPELEČNÍ STŘEDA 

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. 

V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek 

postní doby. 

Popelec 

Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí: 

„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). 

Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. 

Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své 

nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a 

nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) 

posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu 

(půst od masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení). 

POSTNÍ DOBA 

 Postní doba, půst, odříkání, zdrženlivost v dovolených požitcích, přemáhání nezřízených závislostí … to 

všechno v nás evokuje nepříjemné nálady spojené s námahou sebezapírání v duchovním a fyzickém životě. U 

lidí duchovně nežijících to vyvolává odpor a dokonce pohrdání a výsměch. 

 Význam postu jistě nespočívá v odřeknutí jídla a požitků lidských smyslů – ten spočívá v obrácení 

srdce. Jak říká Boží slovo: „Navraťte se ke mně celým srdcem, v postu a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, 

navraťte se k Hospodinu, svému Bohu…“ Jl 2,12 

 Přesto je půst důležitý, půst zřeknutí se jídla a něčeho co denně potřebuji. Židé i Křesťané chápou půst 

jako úpěnlivou prosbu k Bohu, což je znamením, že svou modlitbu myslí vážně. Také to vyjadřuje bytostné 

pokání a smír. To platí stále, neboť se potřebuje modlit nejen duše, ale i tělo potřebuje být zapojeno, aby člověk 

pocítil koncentrovanou jednotu zaměřenou na Boha. Protože se člověk od své přirozenosti rád oddává 

příjemnostem a nedovede přitom často zachovat míru, potřebuje se postit, aby získal sebevládu, aby se vnitřně 

odpoutal od přehnaných starostí a shonu tohoto světa, a aby se mohl lépe a pronikavěji věnovat věcem 

duchovním. 
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 Pouštní otec Cassian říká: „Množství pokrmů otupuje srdce. A když duch ztuční zároveň s tělem, 

poskytuje nebezpečnou látku k roznícení hříchu.“ -  to znamená odvratu od Boha. Sv. Athanasius říká: „ Půst 

zahání zlé duchy, zaplašuje zvrácené myšlenky, dodává mysli větší jasnost, očišťuje srdce, posvěcuje tělo a 

posléze vede před Boží trůn.“  Tělo se postem a modlitbou stává chrámem Ducha svatého. Je to jako generální 

úklid domu.  

Přeji vám, ať vás požehnaná a posvátná doba postní přiblíží Boží přítomnosti a způsobí vším pronikající velikonoční 
radost! „Hle, teď je ta doba příhodná, hle, teď je ten den spásy.“ 2Kor 6,2 
                                                                                                                                    P. Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH Z TŘEBONĚ 

pravidelné bohoslužby 

 

Farnost Neděle Všední dny 

Třeboň 9.00, 18.30 
Út, St, Čt, Pá 18.30 

So 9.00 (1.) 

Stráž nad Nežárkou   9.00 
 

Majdalena 11.00 
 

Chlum u Třeboně 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, v postní době v neděli ráno a v pátek místo růžence pobožnost 

křížové cesty. 

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. 

 
 

VELIKONOČNÍ SVÁTKY 2022  
ROZPIS BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TŘEBONĚ 

10. 4. Květná neděle  Třeboň       9.00 hod. 

     Stráž nad Nežárkou   9.00 hod. 

     Chlum u Třeboně  11.00 hod. 

     Majdalena   11.00 hod. 

                                                   Třeboň    18.30 hod. 

14. 4. Zelený čtvrtek   Třeboň    18.00 hod. - mše svatá na památku Večeře Páně 

     Stráž nad Nežárkou  18.00 hod. - mše svatá na památku Večeře Páně 

15. 4. Velký pátek  Dunajovická hora    9.00 hod. - křížová cesta       

     Třeboň    18.00 hod. – bohoslužba na památku Umučení Páně 

     Stráž nad Než.   18.00 hod. - bohoslužba na památku Umučení Páně 

16. 4. Bílá sobota   Třeboň      9.00 – 12.00 hod. – možnost soukromé modlitby u Božího hrobu        

          Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  Třeboň    21.00 hod. - velikonoční vigilie 

       Stráž nad Nežárkou  21.00 hod. - velikonoční vigilie 

http://www.trebon.farnost.cz/
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17. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně  Třeboň        9.00 hod. 

       Stráž nad Nežárkou    9.00 hod. 

       Chlum u Třeboně  11.00 hod. 

       Majdalena   11.00 hod. 

18. 4. Pondělí v oktávu velikonočním   Třeboň        9.00 hod. 

 

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ V TŘEBONI 14. – 16. 4. 2022 

Zelený čtvrtek 

     19:30 hrkání  

Velký pátek 

   9:00, 12:00,15:00 hrkání / průvod s křížem                   

19:30 hrkání  

Bílá sobota 

9:00, 12:00 hrkání / průvod s kadidelnicemi 

Trasa hrkání začíná v kostele sv. Jiljí a Panny Marie Královny (Křížové chodbě) a poté 

hrkači s průvodem projdou ulicemi - Březanova, Masarykovo nám - Mariánský sloup, 

Žižkovo nám.,Rožmberská, Masarykovo nám., Masné krámy, Husova - náměstíčko, 

kostel - chrámová loď.  

Srdečně zvou pořadatelé Spolek Žít Třeboní z.s. a Římskokatolická farnost Třeboň. 

Pozn. Komentář k symbolice a významu velikonočního hrkání jsou v loňských Farních listech č. 9; ve Farních listech č. 5 

z roku 2020 jsou navíc i podrobnější informace ke stylizovaným průvodům o Velikonočním hrkání. 
                                                                                                                                                      za spolek Žít Třeboní Aleš Kratochvíl 

 

MISIJNÍ POSTNÍ MODLITBA – KŘÍŽOVÁ CESTA S PAULINE JARICOT 

Papežská misijní díla nám i letos nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity spojené s dobrým skutkem. 

Jsme vyzýváni, abychom se postili, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Jedná o křížovou 

cestu, kterou můžeme projít společně s Pauline Jaricot, zakladatelkou Papežského misijního díla šíření víry a Živého 

růžence, jež bude blahořečena 22. května 2022, na dvousté výročí založení PMDŠV, během eucharistické slavnosti 

v Lyonu. Svatý farář arský, Jeana Maria Vianneye, byl dlouholetým blízkým přítelem Pauline Jaricot, a byl to také on, 

kdo ji uvedl do mystiky kříže. Vysvětloval jí, že kdo se pokouší kříži uniknout, bude svým břemenem utisknut, ale kdo jej 

v lásce přijme, déle již netrpí.  

Přestože se Pauline narodila do bohaté rodiny, zemřela ve velké chudobě. Ač byla přirozeně marnivá, během jednoho 

kázání pochopila, že víc než lidem by se měla snažit zalíbit Bohu. Navzdory nemocem a protivenstvím, které jí po celý 

život komplikovaly její plány, se zapáleně snažila naplnit vše, k čemu se cítila být povolána. A přestože iniciovala a 

finančně podporovala mnoho ušlechtilých sociálních i duchovních aktivit, konec života prožila v hanbě, ponížení a 

zapomenutí. Když umírala, netušila nic o tom, jak velké a celosvětové dílo po sobě ve skutečnosti zanechává a že její dílo 

i její odkaz přetrvají stovky let…  

Nechme se inspirovat jejím životem. Provázet křížovou cestou nás budou úryvky z jejího deníku, který si začala psát na 

přání svého duchovního otce P. Würtze, vikáře farnosti Saint-Nizier v Lyonu, mezi svým 17. až 20. rokem jako Příběh 

mého života. Měla si „znovu přečíst svůj život“ a uvědomit si silné okamžiky své existence, rozpoznat Boží působení ve 

svém životě a zároveň pochopit působení Ducha Božího. Píše ho tedy prakticky na začátku svého bohatého života, ale už 

se v něm odráží hloubka jejího vztahu k Bohu i podstatné momenty jejího. 

Jak se do postní modlitební aktivity zapojit? Modlit se můžeme sami doma nebo ve společenství, ať už farním nebo ve 

své rodině, a to až do Neděle Božího milosrdenství 22. dubna 2022, kdy jsme i my vyzýváni k milosrdenství. K postní 

kontemplaci můžete využít text v online verzi, v pdf verzi, nebo si jej objednat v tištěné podobě na stránkách 

https://www.missio.cz/aktuality/misijni-postni-modlitba-s-pauline-jaricot/. 

 

Před Velikonocemi se můžete těšit na Misijní jarmark v našem kostele; přesné datum konání bude ohlášeno. 

                                                                                                              Maria Čížková, upraveno podle webu www.missio.cz 

 

https://www.missio.cz/aktuality/misijni-postni-modlitba-s-pauline-jaricot/
http://www.missio.cz/
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MODLITBA JE SÍLA JÍT DÁL 

Modlitba je způsob, jak v sobě nechat působit Boha, jak pochopit, co nám chce sdělit i v těch nejtěžších 

situacích, modlitba je síla jít dál. Modlitba nám pomáhá, protože nás sjednocuje s Bohem, otevírá nás setkání s 

ním. Ano, modlitba je klíčem, který otevírá srdce Pánu. 

(papež František) 

 

SYNODA O SYNODALITĚ 2021 - 2021 

Synodu o synodalitě tentokrát papež František svolal odspodu, od farníků, protože je to velká šance církev obrodit a 

probudit. Rozproudit její potenciál. Rádi jsme toto pozváni přijali i my v Třeboni, a zapojili jsme se. Od podzimu se nás 

scházelo 8 až 12 a společně jsme diskutovali nad synodálními tématy. Zápisy jsme posílali na téměř 50 e-mailů. Níže je 

koncentrované shrnutí našich setkání.  

Chceme se scházet i nadále a pomoci tak uskutečnit navržené kroky. Můžete se k nám přidat. 

 

Synoda o synodalitě Třeboň 

Hlavní oblasti/otázky ke konzultaci (Vademecum, 5.3) 

1. Na společné cestě 

Církev je naše farní rodina, společně jsme: v kostele, při Eucharistii, v církevních hnutích, s vrstevníky a 

rodinami, při vzdělávání a při akcích „venku“.  

Jsme voláni promluvami při mši, hlasem svědomí, rozhovory, církevními dopisy, skutky lásky. 

Chceme jednotu v různorodosti, více oboustranné komunikace na všech úrovních, více radosti, 

povzbuzení, vnímat církev jako domov, být aktivní farní rodina se zapojením všech členů dle jejich chuti. 

Prohloubit život víry komunikací s Bohem i bližními. 

Klíčová slova: Farní rodina, více komunikace, jednota v různorodosti 

2.  Naslouchat 

Učme se naslouchat otevřeným srdcem, bez předsudků a sebeobran i lidem mimo církev, mladým, dětem a 

laikům. 

Potřebujeme mít komunikační prostor a formu. Cítit podporu shora. 

Vůle naslouchat s vzájemným respektem je klíčová u nás i u kněží a v celé církevní hierarchii.  

Funguje spolupráce s místní Charitou při naslouchání a pomoci chudým. 

Chceme se umět ztišit, naslouchat Duchu svatému, zve nás k dialogu.  

Potřebujeme mít možnost rozlišit, co kněz říká jako svůj osobní názor, a co jako duchovní vůdce. 

Klíčová slova: Otevřenost, vůle naslouchat, prostor pro komunikaci 

3. Ujmout se slova 

Cítit, že je vážně míněno: Všichni jste vybízeni mluvit odvážně, otevřeně, svobodně, pravdivě a s láskou. 

Mluví za nás ti aktivnější, ale spíš jako nahodilí jednotlivci. 

Pomůže povzbuzení, vědomí, že je vůle naslouchat i vytvořit prostor k setkání s výstupy. Podpora 

náboženství a projektů pro mládež.  

Ujmout se slova s pokorou. Říci důležité věci ve správnou chvíli.  

Rozlišovat fakta od klepů a dezinformací! 

Brání nám pocit, že „je zbytečné něco říkat“, obava nezranit, pocit nekompetentnosti, stud. 

Klíčová slova: Odvaha, komunikační platforma, dezinformace 

4. Slavit 

Máme radost, že můžeme slavit v síle společenství a že máme kněze. 

Ti, kteří „k víře v Boha nepotřebují církev“, se ochuzují o velkou sílu. 

Co pomáhá a občas se daří: 

Hudba, kadidlo, oblečení, výzdoba, slavnostnost. 

Co největší zapojení laiků: zpěv, různorodá hudba, přinášení darů, čtení. 

Prohloubení pochopení a prožívání mše. Lectio divina. 

Občas se setkat nad programem liturgií a církevního roku.  

Kázání vedoucí k duchovnímu růstu a větší vzdělanosti. 

Novodobější texty modliteb, trefné prosby.  

Klíčová slova: Větší radostnost, zapojit laiky, mít vděčnost za kněze 
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5. Spoluodpovědnost za misijní poslání 

Jsme voláni výzvou „Jděte ve jménu Páně“ a potřebami druhých: Charita, sociální služby, hospice, nemocnice, 

věznice. 

Misie není jen odjet někam, spíš pomoc druhým zde (v zaměstnání, ve škole, v rodině). 

Aktivitou se stáváme spoluodpovědnými a jsme více vtaženi. 

Napřed pomoci, až potom hovořit. Lidé následují svědky. 

Lidem aktivním dát pocítit, že jsou živými členy farního společenství a modlit se za ně. 

Můžeme zlepšit práci s mládeží, setkání, přespávačky, jiná hudba, chvály, diecézní setkání. 

Klíčová slova: Aktivita, jednat s láskou, každodenní misie 

6. Vést dialog v církvi a ve společnosti 

Touha po dialogu, trpělivost, vytrvalost a platforma pro něj jsou klíčové. 

Konflikt léčí vědomý smír a touha domluvit se. 

Jsme pro dialog, založený na osobních vztazích, mezi: farnostmi, diecézemi, hnutími, kněžími a farníky. 

Nebát se žít v 21. století, nezůstávat ve středověku.  

Návrat k latině při liturgii nevidíme jako cestu. 

Pamatujme i na děti a mládež. 

Vítáme více různorodé hudby při mších s využitím farních hudebníků. 

Učme se sdílet, naslouchat a rozlišovat (pravdu a lež, důležité a vedlejší). 

Klíčová slova: Porozumění, nebát se, aktivity pro mládež 

7. S jinými křesťanskými denominacemi 

Spojuje nás víra v jednoho Boha a máme radost ze vzájemných vztahů. Neřešíme teologické rozdíly, ale máme 

se navzájem lidsky rádi. Stavme na tom, co máme společné. 

Máme dobré vztahy s místní Církví Metodistickou. Chceme přispět k většímu sblížení církví v budoucnu. 

Vzájemně si pomoci. 

Někteří lidé mají předsudky, ty se nejlépe překonají osobní zkušeností a navázáním přátelských vztahů s členy 

ostatních denominací.  

Klíčová slova: Přátelské vztahy, tolerance, dialog 

8. Autorita a spoluúčast 

Farní rady neexistují, uvítali bychom je.  

Rádi kněžím pomůžeme. Zajímejme se o ně. 

Aktivity ve farnosti probíhají nahodile. Zasloužily by si koordinaci.  

Synoda je silná zkušenost, pokračujme v pravidelných schůzkách s předem daným programem. Nepoukazujme 

na nedostatky, ale začněme něco dělat. 

Během coronaviru jsme měli mše na náměstí, byly dobře přijaty. 

Vítáme větší zapojení laiků, kněží mají příliš práce a jsou přetíženi.  

Vyzýváme k zapojení všechny farníky. 

Klíčová slova: Organizované schůzky farníků, pomoc kněžím, oboustranný zájem 

9. Rozlišovat a spolurozhodovat 

Farnost je o životě a vztazích, nikoliv o řízení, ale uvědomujeme si svou spoluodpovědnost za fungování 

farnosti. Spolurozhodování ve farnosti neprobíhá ve více úrovních. Přivítali bychom rozdělení aktivit do skupin 

s rozložením odpovědnosti.  

S tím souvisí i koordinace na úrovni zmíněných farních rad.  

Farníci by měli projevit iniciativu při hledání potřeb farnosti a vycházet z jejích možností. 

Církev je hierarchická svou strukturou. Má však v ní probíhat: Sdílení, naslouchání, rozlišování. 

Klíčová slova: Dělba činností, spolurozhodování, spoluodpovědnost 

10.   Formovat se v duchu synodality 

Synodalita nám pomáhá přijmout spoluodpovědnost za misijní poslání církve. Na aktivitě každého z nás záleží. 

Synoda je příležitost lépe vidět znamení doby a vytváří podmínky pro živé farní společenství. 

Spolurozhodování zlepšuje reakci na aktuální potřeby farnosti.  

Chceme církev posunout od strnulosti k svěžímu společenství, kde bude radost, dobré vztahy, vzájemná 

podpora a komunikace na všech úrovních.  

Klíčová slova: Sdílení, příležitost, osobní nasazení 
 
Tento výstup koordinátorka (Helena Hinterholzingerová) předá na Českobudějovické biskupství. Tam se bude 

výstupem od nás a z dalších kroužků v diecézi zabývat diecézní skupina a zpracuje souhrn všech postřehů, 
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názorů a nápadů. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzí 

na úrovni jednotlivých kontinetnů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody 

v říjnu 2023 v Římě.                                                                                                                                   
 

POZVÁNÍ NA TRIDUUM MODLITEB MATEK V BŘEZNU 2022 
 
Podobně jako v lednu 2022 plánujeme v našem kostele P. Marie Královny a sv. Jiljí modlitební setkání 

modliteb matek  při výstavu a adoraci Nejsvětější svátosti od pátku 25. března  do neděle 27. března  2022, 

vždy ve stejnou dobu od 17:00 do  18:00 hod. 
Mottem každého dne je úryvek z Písma svatého: 

     Pátek: 2. list Petrův 3,9. Sobota: Daniel 3,29-30. Neděle: žalm 147,7-11 

Pojd´me k Ježíši a v adoraci prosme za tento svět celým svým srdcem, celou svou myslí a s celou svou 

důvěrou! Očišt´ujme sebe a s láskou se modleme za ty, kteří škodí… 
                                                                                                                                       Bohumila Ettlerová 

 

EKUMENICKÉ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ 

V neděli 27. 2. se v Třeboni uskutečnilo ekumenické modlitební setkání za Ukrajinu. Před Husovou kaplí se 

sešlo několik desítek lidí ze všech třeboňských církví. Dali tím najevo, že jim utrpení mnoha nevinných lidí 

není lhostejné. Zaznělo čtení z bible, modlitby, písně v podání skvělých manželů Ouškových a dalších zpěváků, 

i výzvy k praktické pomoci. Se svým vzkazem se připojilo i několik spontánních řečníků. 

Účastníci nakonec zapálili svíčky na znamení naděje pro Ukrajinu a setrvali ještě chvíli v osobních 

rozhovorech. Navzdory smutku, obavám, úzkosti a hněvu, které mnozí z nás cítíme tváří v tvář válečné agresi, 

setkání se neslo právě ve znamení naděje. Naděje, která dává smysl jít dál. Naděje, že Bůh je mocnější, než 

největší vládcové tohoto světa a stojí na straně trpících a pronásledovaných. Při společném zpěvu písně Jednou 

budem dál měli mnozí slzy v očích. Domů jsme odcházeli s povzbuzením k dalším modlitbám, praktické 

pomoci potřebným, ale hlavně k šíření Božího pokoje navzdory okolnostem a lásky, která vyhání strach.  
                                                                                                                                                                         Mária Kunstová 

 

VZPOMÍNKA NA JAROSLAVA KOHOUTA 
 

Na Vánoce by se dožil 90 let. V sobotu 18. prosince však odešel na věčnost. Tak nějak 

cítím, že cokoli bude napsáno, bude málo, a ať to bude z jakéhokoli soudku, bude to 

zužující a neúplné.  

A tak jsem si dovolil jen několik vzpomínek, které mi vytanou, když se řekne „pan 

Kohout“ – varhaník, regenschori, dirigent, zakladatel Třeboňského symfonického 

orchestru, ředitel LŠU, skladatel a v neposlední řadě třeboňský farník, též manžel, otec, 

dědeček, pradědeček… 

Ještě, než mě přijal do varhanického učení, vnímal jsem ho, jsa malý, jako vždy na neděli 

vyladěného, slavnostně oděného člověka v obleku či kabátu, na dálku vonícího nejen 

kolínskou, ale i charismatem a pozitivní náladou, kterou zanechával, kudy procházel. A 

pro vtip, tuto náladu podtrhující, nechodil daleko. 

Nejednou jsem viděl u varhan, jak se obrací na přicházející děti a mačká na nos 

dřevěnému baroknímu andílkovi, který při tom vydal zvuk. Všichni byli udiveni. A že 

zvuk vychází z úst mistra, to odhalil málokdo. 

Před svatbami rád děsil již shromážděné svatebčany tím, že neumí hrát, když schválně 

„zkoušel varhany“ různými falešnými preludii a tóny. 

Málokdo vidí, jaká je služba varhaníka, když nemá záskok. Tak to dlouho bylo. Co si 

vzpomínám, hrával každou neděli a svátek v Třeboni a Majdaleně. Dovolil si absentovat jen v létě jednou za dva roky, 

když jezdil do Luhačovic do lázní. Jinak stále hrál, i když byl nemocný, neměl hlas... I když mu zdraví stoprocentně 

nesloužilo, měl migrény a pak ani nemohl úplně hrát všemi prsty – stejně hrál a nic nedával znát. Varhaničení je obětí i 

pro rodinu varhaníka, tak tu chci poděkovat a vyjádřit úctu i jeho nejbližší rodině! 

Vedle toho dokázal dát dohromady muzikanty a vše organizovat kolem Rybovy půlnoční mše, která se o Vánocích 

hrávala nejen v Třeboni, ale i okolních kostelech. Dokázal muzikanty motivovat svou osobností, že i o adventu chodili na 

zkoušky a o Vánocích hráli. 
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Své varhanické umění předával svým žákům. Vytvořil doprovody mešních písní v lehčích úpravách, které se šířily 

kopírováním a dle mého názoru v poměru lehkosti a kvality harmonie jsou nepřekonané. 

Život a dílo pana Kohouta by bylo hodno knižního či filmového zpracování. Ale zde jen P.S.: Díky, mistře, za Vaši 

službu! Modlíme se za Vás. A věřím, že už dnes se za nás přimlouváte, dobře naladěn, na kůru nebeském. 

                                                                                                                                                                            Jan Zabranský 

 

MODLITBA ZA VNITŘNÍ SVOBODU OD STRACHU 
 
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život sám. 

Mám tebe a své blízké, které jsi mi dal. 

Děkuji ti, že jsi se mnou spojil svůj život 

a mohu za tebou přijít se vším, co mě tíží. 

Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat 

žádnou dokonalostí ani žádným výkonem. 

Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem, 

a že víš, co nosím ve svém srdci a s čím každodenně 

zápasím. 

Je tolik skutečností, které mě chtějí od tebe vzdálit 

a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu, kterou jsi mi 

daroval. 

Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své starosti, 

obavy, strachy a úzkosti. 

  

Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu 

od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou, 

od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých, 

od strachu z nemoci a ze smrti, 

od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby, 

od katastrofických scénářů budoucnosti. 

Ty jsi Pánem mého života, života mých drahých i celého 

světa. 

Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu, 

abych neměl strach stýkat se se svými bližními, 

abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně 

přicházejí, 

abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe,  

a ze strachu nezapomněl žít. 

  

Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás. 

Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: 

„Nebojte se!“ 

Tolikrát jsi jim předával do jejich srdcí svůj pokoj. 

Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme 

a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě. 

Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu 

než slovům, která zasévají strach. 

Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti závoj 

strachu a úzkosti 

a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo 

z rukou. 

Prosím tě o moudrost, abychom se dobře rozhodovali 

každý den a správně jednali. 

Pokud máme projít nějakou životní zkouškou, 

dej nám, prosím, tu milost, 

abychom to přijali a nespoléhali na sebe, svůj rozum a 

svoje síly. 

  

Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další den svého 

života. 

Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě, 

chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy, 

který rozsévá strach a ničí lidské vztahy, 

odvádí nás od tebe a od důvěry ve tvoji prozřetelnost, 

dobrotu a lásku. 

Pošli své svaté anděly, ať chrání mě i všechny mé blízké 

od nemoci a nešťastných událostí. 

Veď mě, prosím, svým Duchem, 

ať mohu přinést pokoj všem, se kterými se setkám. 

Amen. 

                                                                                                                                     Zdroj: https://vojtechkodet.cz/modlitby 

 
 

BISKUP VÁCLAV MALÝ – VÁLKA NA UKRAJINĚ 

 

Biskup Václav Malý je jedním ze signatářů dopisu, který tuzemští představitelé křesťanství, judaismu, islámu a dalších 

náboženských komunit zaslali náboženským představitelům Ruska, aby se zasadili o ukončení agrese na 

Ukrajině. “Apelujeme na ně, aby si uvědomili, že nemohou zůstat lhostejní vůči utrpení druhých. Naše výzva není 

adresovaná jen pravoslavným křesťanům, ale oslovujeme v ní také hlavního rabína, představitele hinduismu, 

buddhismu, islámu a dalších náboženských komunit. Hodně si ale také vážím toho, že jsme se v pondělí 

shromáždili na ministerstvu zahraničí a že jsme se společně shodli na této výzvě, i když se hlásíme k různým 

vyznáním. Všem nám ale jsou společné hodnoty jako ochrana lidského života a lidské důstojnosti,” uvedl ve 

vysílání Proglasu pražský biskup Malý. 

V pořadu 13+ jsme také hovořili o dnešní Popeleční středě, kterou papež František vyhlásil dnem půstu a modliteb za 

mír. “Postní odříkání bychom měli směřovat ke konkrétní materiální nebo finanční pomoci trpícím Ukrajincům. 

Zároveň ale postní doba znamená také rozvažování o tom, co je v našem životě důležité a bez čeho se dokážeme 

obejít. Musíme totiž počítat s tím, že právě probíhající válka bude znamenat i určité důsledky pro naši zemi. 

Každý by si tak měl přehodnotit, co ke svému životu potřebuje a jaká je jeho spotřeba. Protože i tyto úvahy k 

postní době patří. 

https://vojtechkodet.cz/modlitby
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Pražský pomocný biskup Václav Malý také zdůraznil, co je pro křesťany nyní důležité: “Musíme umět rozlišovat, že ne 

každý Rus je stejný a ne každý Rus podporuje Putinovu agresi. Měli bychom se ale také modlit za obrácení 

Putinova srdce. Ti, kdo jsou na bojišti, se samozřejmě ocitají ve velmi těžké situaci, protože i oni se musejí 

dopouštět násilí. Myslím ale, že zásadní je, že brání spravedlnost a lidské životy a brání se před agresorem, který 

nezná žádné meze v ničení lidských životů,” řekl Proglasu 2. 3. 2022. 
                                                                                                                                             zpravovala Jitka Válková 

Finanční pomoc lidem na Ukrajině 

Sbírkový účet Charita Česká republika má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. 

Druhou možností je zaslání dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 

30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90. 

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 
Milí přátelé, 

třeboňská pobočka České křesťanské akademie a Spolek přátel Třeboně vás srdečně zvou na přednášku 

"Buquoyové a dědictví Bílé hory"kterou prosloví pan PhDr. Michal Morawetz ve středu 30. března v 17.00 

hodin vaule Gymnázia Třeboň. 

Pan PhDr. Michala Morawetz, Ph.D., historik a odborný rada Státního oblastního archivu v Třeboni se 

zabývá zejména historií rodu Buquoyů. Před více než 400 lety, 8. listopadu 1620, se nedaleko Prahy odehrála 

bitva, jejíž výsledek výrazně zasáhl do dějin Českého království. Jedním z generálů vítězné císařské armády byl 

francouzský hrabě Karel Bonaventura Buquoy, v tu chvíli již čerstvý majitel některých jihočeských panství. 

Přednáška přiblíží význam Buquoyovy služby v císařské armádě a jeho vítězství na Bílé hoře pro dějiny celého 

rodu v 17. až 20. století.  

Pozornost bude věnována proměnám interpretace bitvy na Bílé hoře v české společnosti a kultuře a současně 

vytváření jejího obrazu u Buquoyů. Posluchači se dozvědí, jak s dědictvím slavného předka nakládali jeho 

potomci, a čí pohled na výsledek bělohorské bitvy souzněl s dobovými názory ve společnosti. 
                                                                                                                                                                      Jan Květ 

 

PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR               
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