
 

 

  

  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni 

 Číslo 17                                                                                                                          Březen, duben, květen 2023 

 

ČAS NA ZMĚNU 

„Říkáš, že mě miluješ, a sedíš se založenýma rukama? 

Jíš, piješ, uvelebíš se na křesle, aby se ti pohodlně četla slova, která jsem vyřkl… pláčeš, když si 

vzpomeneš, že jsem byl ukřižován … a pak si jdeš lehnout a spokojeně usneš… nestydíš se? 

Takhle mě miluješ? Tomuhle říkáš láska? Ihned vstaň!“ 

Vyskočil jsem z postele a vrhl se mu k nohám: „Odpusť mi, Pane, odpusť! Řekni mi, co mám 

udělat?“ 

„Vezmi svou hůl,“ řekl mi Kristus, „a jdi k lidem. Neboj se s nimi mluvit. Jdi a pověz jim, že mám 

hlad, že tluču na dveře a volám: Křesťané, buďte milosrdní!“                                                                                     
                                                                                                                                   (N. Kazantzakis) 

Bratři a sestry, když se necháváte poznačit na čele křížkem z popela a uslyšíte slova o pomíjivosti 

lidského života: „Prach jsi a v prach se obrátíš!“ Pak by toto znamení mělo skutečně nahlas 

křičet: To nejdůležitější v životě člověka je obrácení! Obrácení k lidskosti a důsledně žitému 

křesťanskému životu. 

 Postní období do kterého vstupujeme nás vybízí k opravdovosti našeho konání. „Je tohle 

půst, jaký se mně líbí?“ praví Hospodin „Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? 

Tohle nazveš dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat nespravedlivá 

pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb 

hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat 

pomoc svému bližnímu? Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde 

tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a 

on řekne: „Zde jsem!“  

                                                                                                                                         Izaiáš 58,5-9 

Obrácení, povstání k novému životu, tedy proměna srdce a víra potvrzovaná skutky je jediná 

správná odpověď na ukřižovanou Lásku, kterou oslavujeme o velikonocích. 

P. Martin 



2 

 

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 
 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ, WEBOVÉ STRÁNKY ŘKF TŘEBOŇ 
 

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 a v pátek místo růžence půl hodiny 

přede mší  začíná 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. 

 

Webové stránky farnosti Třeboň 

 

Aktuální informace, fotografie, archiv Farních listů aj. na    

https://trebon.farnost.cz/. 
Pro majitele chytrých telefonů QR kod stránek: 
 

 
 

 

POZVÁNÍ NA 2. LETOŠNÍ TRIDUUM MODLITEB MATEK 
 
O posledním březnovém víkendu ve dnech 24.  – 26. března 2023 se bude v naší farnosti opět konat 

modlitební triduum (třídenní) modliteb matek vždy od 17.00 do 18.00 hodin. 

 

Zveme naše farníky, kteří cítí naléhavou potřebu modlit se za soudržnost našich rodin, především však 

maminky a babičky ke společnému setkání před naším Pánem přítomným v Eucharistii ve vystavené 

monstranci. Budeme se Mu  klanět, chválit Jej hudbou a písněmi, odprošovat, děkovat a  prosit za naše 

děti, manžele, rodiny, kněze ve farnosti. 

 

Zároveň děkujeme paní Martině Kučerové, otci Jiřímu Kalašovi i mladým muzikantkám Anežce a 

Veronice, kteří nás již vícekrát doprovázeli hrou na kytaru, na varhánky i svým zpěvem. Těšíme se, že 

svou přítomností nás opět povzbudíte k vděčné radosti za všechny Boží dary… V kostele již bude znatelně 

tepleji než při lednovém triduu. 
                                                                                                                                                                                (Maminky MM) 
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POZVÁNKA MISILNÍHO KLUBKA  
 

Setkání misijního klubka 

Je to téměř k nevíře, že jsou to už 3 roky, co bylo kvůli pandemii ukončeno pravidelné setkávání Misijního klubka. 

Díky Bohu, misijní aktivity, jako podzimní slavení Misijní neděle, spojené s misijním mostem modlitby a 

jarmarkem a taky Velikonoční jarmark, byly zachovány. 

S radostí oznamujeme, že malí misionáři se budou opět pravidelně setkávat jednou měsíčně, ideálně každou první 

sobotu. Přesný čas a případné změny v pravidelnosti budou vždy ohlášeny předem. Do misijního klubka rádi 

přivítáme nové členy.  Děti se společně snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět MOST, čím aktivně 

pomáhají chudým dětem celého misijního světa a patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Zasévají tak 

semínka lásky a dobra, zmírňují bídu, hlad, nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a důstojnému životu pod 

heslem „Děti pomáhají dětem“.   

Na prvním setkání, které je plánované na 4. března 2023 od 16.00 hodin, se seznámíme s krásnou modlitbou 

malého misionáře, s postní aktivitou „Ruce naděje“, kdy se děti můžou modlitbou za mír připravit na Velikonoce, 

a budeme tvořit výrobky pro Velikonoční misijní jarmark, který bude zahájen na květnou neděli 2. dubna 2023. 

Těšíme se na vás!                                                   Mária Čížková a Petra Radová 

 

SYNODA O SYNODALITĚ 

Jak to začalo? 

O vyhlášení a zahájení Synody o synodalitě vyšel informační článek ve Farních listech Třeboň vydaných 

pro 12. 2021 až 02. 2022. 

Diecézní fáze synody probíhala od října 2021 do dubna 2022. 

Všem synodálním skupinkám v diecézi byl k zamyšlení předložen obsáhlý materiál členěný do deseti 

bodů s otázkami, na které také u nás hledala odpověď skupina zhruba dvanácti přihlášených farníků. Ze 

všech deseti probraných bodů jsme udělali podrobné zápisy, které dostalo mailem všech asi čtyřicet 

zájemců.  

Celá diskuze u nás a zápisy se odvíjely v poloze: 

Toto je náš příběh, příběh naší farnosti. Neudělujeme vám „knížecí rady“: „Mělo by se“, „Je třeba, aby“, 

ale předkládáme vám naši zkušenost, a je na vás, jestli vás bude inspirovat. 

Biskupství českobudějovické požadovalo z jednotlivých farností diecéze zkrácené výstupy do 500 písmen 

za každý bod. Na zkrácených závěrech ze zápisů nás pracovalo asi osm. 

 

Co následovalo? 

Diecézní koordinátoři z naší českobudějovické diecéze zpracovali Syntézu diecézní fáze synodálního 

procesu s datem 23. 04. 2022. Dá se najít na vyhledávači Google pod odkazem: 

https://www.bcb.cz › uploads › 2022/05 › Syntéza diecézní fáze synodálního procesu 

Syntéza diecézní fáze byla postoupena do Prahy na Českou biskupskou konferenci. Každá biskupská 

konference měla za úkol – za účasti svého synodálního týmu – shromáždit a syntetizovat ve formě, která 

je pro ni nejvhodnější, úvahy o třech otázkách, které přicházely z jednotlivých diecézí. 

Výsledný materiál byl odeslán Generálnímu sekretariátu synody ve Vatikánu. Ten zpracoval „Pracovní 

dokument pro kontinentální etapu“ s datem 24. října 2022. Dá se najít na odkazu: 

https://www.cirkev.cz/dalsi-dokumenty-k-synodalnimu-procesu-jsou-nyni-i-cesky_17412 

Evropské kontinentální setkání proběhlo v Praze ve dnech 5. až 12. února 2023. V jeho rámci se dne 8. 

února 2023 od 18.00 hodin konala v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze bohoslužba, kde 

https://www.cirkev.cz/dalsi-dokumenty-k-synodalnimu-procesu-jsou-nyni-i-cesky_17412
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hlavním celebrantem byl generální sekretář biskupské synody kardinál Mario Grech. Zprávy z tohoto 

setkání byly postupně dostupné např. v Katolickém týdeníku. 

 

Co bude následovat? 

Každé kontinentální shromáždění vypracuje svůj vlastní závěrečný dokument o maximálně dvaceti 

stranách, v němž se zamyslí nad třemi otázkami s ohledem na své specifické prostředí. Závěrečné 

dokumenty pak každá kontinentální pracovní skupina předloží Generálnímu sekretariátu synody do 31. 

března 2023. Na základě závěrečných dokumentů z kontinentálních shromáždění bude do června 2023 

vypracováno Instrumentum laboris. 

Priority, opakující se témata a výzvy k akci, které lze sdílet s ostatními místními církvemi po celém světě, 

se budou projednávat během prvního zasedání synodálního shromáždění biskupů z celého světa v říjnu 

2023. Jeho druhé zasedání bude v říjnu 2024. 

                                                                                Jan Ouška 

 

CYRIL MICHALICA: MŮJ TY BOŽE 

Vážená redakce, 

dostal jsem  od mého dobrého kamaráda Cyrila Michalici několik jeho nových básní a souhlasí s uveřejněním 

čehokoli, co vybereme. Vybral jsem z nich jednu, která se týká Velikonoc, na něž se asi také zaměří nové číslo FL. 

 

Cyril Michalica, narozený jako já též v r. 1933, pochází z Hlohovce u Břeclavi, původně chorvatské obce blízko 

Valtic. Cyril patří mezi nejmladší politické vězně z 50. let minulého století. Jako šestnáctiletí mladíci, Cyril s 

kamarádem zapálili v r. 1949 u své rodné obce Kostice stoh slámy. Učinili to na protest proti násilnému 

"přesvědčování" tamních rolníků a sedláků ke vstupu do nově zakládaného JZD (Jednotného zemědělského 

družstva). Jako mladiství dostali Cyril a jeho kamarád, obvinění mj. z obecného ohrožení, zmírněný trest, ale 

přesto strávili v nevlídných vězeních asi tři roky. Římskokatolické vyznání, k němuž se Cyril vždy hlásil, mu jeho 

postavení z hlediska jeho věznitelů určitě nezlepšovalo. 

Jan Květ, Hony 

Můj Ty Bože  
Cyril Michalica 
 
Můj Ty Bože všemohoucí,  
proč jsou lidé stále hloupí,  
že si vlastní hnízdo ničí.  
Jedna válka druhou střídá  
na prostý lid sedá bída.  
 
Jsou to pouhé nestvůry  
co si válku vymyslí.  
Slávou svou jsou zaslepení,  
vlastní lidi při tom ničí.  
Není žádné poučení,  
pro toho co chce být slavný.  
 
Kolik již to bylo vládců,  
hnalo lidi na popravu.  

Nové zbraně vymýšlí,  
aby byli mocnější,  
na očích však mlhu mají,  
vlastní hrob si připravují.  
 
Ten kdo s mečem zachází,  
ze světa s ním též schází,  
než hanebně kosti složí,  
miliony lidí zničí,  
Bohu vládu upírají 
jenom oni vládnou chtějí.  
 
Snaha jejich je však marná,  
Bůh si vládu vzíti nedá. 
Jen Bůh co je na nebi  
uděluje odměny.  
Jak odměnil kdys Cézara, 
odmění dnes také cara. 
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VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ 2023 TŘEBOŇ 

 

   Velikonoční hrkání v Třeboni 6. - 8. 4. 2023 

    

   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.  

 

Komentář k symbolice a významu velikonočního hrkání 

Velikonoční hrkání je náhradou za zvuky zvonů, které zpravidla oznamují radostné události. Během velikonočního 

tridua (třídení) se naopak připomínají události bolestné: na Zelený čtvrtek byl Ježíš Kristus zrazen a zajat, na 

Velký pátek byl za nás mučen, ukřižován a pohřben a v hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto    v tyto tři 

dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Protože tento pokyn vydal papež, lidově se říká, 

že zvony uletěly do Říma. 

Pozvání k účasti 

V Třeboni již tradičně doplňují velikonoční obřady v místním chrámu sv. Jiljí a Panny Marie Královny 

tématicky zaměřené průvody hrkání. Cílem je přenést atmosféru křesťanských Velikonoc do veřejného 

prostoru. Velký pátek je státním svátkem, který chceme prožít v duchu svého významu pro celý svět a 

každého z nás.  

V tomto ročníku budeme pamatovat zejména na oběti válek a násilí. Účastí v kajících průvodech chceme 

projevit touhu pro usmíření a míru mezi národy zasaženými válečnými konflikty. . 

 

                                                       Srdečně zvou pořadatelé  

                                                       Spolek Žít Třeboní z.s. a Římskokatolická farnost Třeboň 
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KOUPIL JSEM SI ZBRAŇ, FEJETON  

 
Včera večer jsem si koupil zbraň. Ani jsem o tom nikterak zvlášť nepřemýšlel, prostě jsem ji tam tak viděl ležet. 

Přišel jsem blíž, vzal ji do ruky, a bylo mi jasné, že ji prostě musím mít. Ani jsem si nezkoušel žádné další, které 

tam rovněž ležely. Jenom tuto jedinou, která mi přišla pod ruku tak nějak sama. Jako by do ní odjakživa patřila. 

Zašel jsem do místnosti za rohem, abych za ni zaplatil. Nebyla vůbec drahá; dokonce jsem z dobré vůle a ze samé 

radosti nad tímto nákupem nechal prodejci nějaké peníze navíc. Jeden známý a poněkud kontroverzní český 

zpěvák zpívá o navždy sladkém pocitu v ústech po prvním pohlazení zbraně. Musím přiznat, že jsem to teď měl 

obdobně. Není to poprvé, co jsem takovou zbraň viděl na vlastní oči, ani, co jsem ji měl v ruce. Ale je to poprvé, 

co jsem si pořídil vlastní. Sám sobě se divím, že k tomu došlo teprve teď; po tom všem, co jsem o ní slyšel a četl, 

tolikrát s ní přišel do styku a dokonce ji i použil ve společnosti ostatních lidí. Pokaždé jsem z toho měl takový 

úžasně hřejivý pocit síly, jistoty, ochrany a sounáležitosti s ostatními, co ji také používali. Aby také ne, když se 

prý při každém použití této zbraně nepřítel chvěje hrůzou… 

Moje zbraň má 59 komor, ale neomezený počet nábojů. Nemusí se přebíjet, čistit, lafetovat, ani nijak registrovat. 

Umí být zcela tichá a zároveň ohlušit celý dav. Má tmavě hnědou barvu, je z přírodního dřeva a provázku, a 

pohodlně se vejde do mé náprsní kapsy, kam si ji dávám, abych ji měl co nejblíže ke svému srdci a mohl ji rychle 

tasit v případě akutní potřeby. 

Moje zbraň se jmenuje růženec.                                                                                                                      David Titl                                                                                                                                                                

 

HOSPIC SV. KLEOFÁŠE 

Milí přátelé z třeboňské farnosti, 

 

v minulém čísle Farních listů jsem měla příležitost představit Vám náš domácí hospic Hospicovou péči sv. 

Kleofáše, o.p.s.. Mluvili jsme o tom, jak hospic vznikl a jak se postupně vyvíjel. Dnes, před Velikonocemi, vám 

chci představit služby, které hospic nabízí.  

Základním posláním domácího hospice je umožnit lidem, kteří vstupují do závěrečného období svého života a 

vzhledem k závažnému průběhu onemocnění by museli být v nemocnici, zůstat doma ve svém bezpečném 

prostředí v blízkosti svých drahých. Domácí hospic poskytuje tzv. mobilní specializovanou paliativní péči, tedy 

péči o člověka, který by jinak musel být v nemocnici. Proto máme v týmu zdravotní sestry a lékaře, kteří jsou 24 

hodin 7 dnů v týdnu rodině k dispozici. Jezdí za pacienty na pravidelné návštěvy, v noci drží pohotovost. Většina 

našich pacientů jsou lidé s onkologickým onemocněním. A jak to funguje? Když nás rodina kontaktuje, probereme 

společně nastalou situaci a naplánujeme další kroky, které vedou k přijetí do hospicové péče. Souhlas nemocného 

člověka s hospicovou péčí je zásadní. Podpoříme rodinu v péči o tělo, v rozhovorech, ve vyrovnávání se situací, 

kdy se loučí, ve finančních záležitostech, v oblasti duchovní  a ve všem, co je potřeba. Veškerou naši pozornost a 

péči má nemocný, umírající člověk. Všichni v týmu vnímáme jako privilegium, že smíme být nablízku a můžeme 

pomoci, aby odchod z tohoto světa byl pokojný a klidný. Až do konce, do posledního nádechu a výdechu člověk 

žije, vnímá, miluje… Péče o rodinu pokračuje i v době po úmrtí, v době truchlení, vzpomínání, hledání nového 

uspořádání života, nových rolí, úkolů. K tomu slouží naše poradna pro pozůstalé, která je otevřená nejen pro 

rodiny, které využily hospicové péče, ale též pro kohokoliv, kdo ztratil někoho blízkého. A nezáleží na tom, zda to 

bylo před pár týdny či před pár roky. 

  

Dnes jsem vám ve stručnosti představila práci domácího hospice a poradny pro pozůstalé. Příště se můžete těšit na 

seznámení s dalšími službami našeho hospice. 

 

V době postní nás papež František vybízí k modlitbě, dobrým skutkům a půstu a upozorňuje nás, že postní doba je 

„časem, který nám Pán daroval, abychom se navrátili do života, vyléčili své nitro a ubírali se k Velikonocům, k 

tomu, co nepomíjí, k naplněnému životu u Boha.“  

Myslete, prosím, ve svých modlitbách na náš domácí hospic, umírající lidi i ty, kteří tu bez nich zůstávají.  

Děkuji vám všem 

Irena Kalná, ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
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DVOUŘÁDKOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA 
 
První věta je myšlenka na rozjímání, druhá námět na modlitbu. Zde se dává nejširší prostor k 

vlastním myšlenkám. Tento vzor je nejvhodnější pro přechod k celkovému samostatnému konání 

Křížové cesty. 
 
1. Soud. Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost. Učíš mě snášet i to, co se mi zdá nezasloužené. 

 

2. Kříž. Pane, bereš na ramena kříž. Učíš mě, abych byl připravený na utrpení, když jsou 

nevyhnutelná. 

 

3. Pád. Ježíši, padáš. A vstáváš. Posilňuj mě, když kříž bude převyšovat moje síly. 

 

4. Marie. Ježíši, opouštíš svoji Matku. Posiluj mne, když mám opustit milé osoby pro vyšší cíle. 

 

5. Šimon. Šimon ti pomáhá. Dej, ať se nikdy nevyhýbám pomáhat ti ve svých bližních. 

 

6. Veronika. Ježíši, je mnocitně odměňuješ Veroniku. Naplňuj mě pozorností vůči těm, kteří mi 

prokáží i sebemenší službu. 

 

7. Druhý pád. Padáš za ty, kteří tě vedou na popravu. Dej mi sílu pracovat i pro ty, kteří mi činí 

zlo. 

 

8. Ženy. I ve svém utrpení poučuješ a napomínáš. I v bolesti a utrpení chci zůstat věrný svému 

povolání. 

 

9. Třetí pád. Potřetí padáš a vstáváš. Nežádáš tedy, abych nikdy nebyl slabý, ale žádáš, abych 

vstal. 

 

10. Vysvlékání ze šatů. Vysvlékání se přidávalo k tělesným mukám jako duchovní potupení. Dej, 

ať vždy si vzpomenu na tebe, když mě budou tupit. 

 

11. Přibíjení. Znemožnili ti každý pohyb, ale přesto nerezignuješ ve svém spásném díle. Dej, 

abych v jakýchkoli omezeních nerezignoval ve svém povolání. 

 

12. Smrt. Nikdo ti nevzal život. Sám ho dáváš. Z lásky. Dej, 

abych byl mužem oběti. Z lásky. 

 

13. Snímání. Matka bere do náruče tvoje mrtvé tělo. Matko, 

vezmi mne do náruče nyní i v hodině mé smrti. 

 

14. Hrob. Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi, Pane,a žiješ. 

Ježíši, dej, ať s tebou zemřeme a s tebou věčně žijem. 

 

Amen.                                                                                                                       Zdroj: pastorace.cz 
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FOTO: PAPEŽ FRANTIŠEK 2020 
 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR 
 

Honza přišel pozdě domů. Otec se rozčiluje:  

„Kdes byl?“ 

„V kině.“ 

„A proč ses mě nedovolil?“ 

„ Já jsem ten film opravdu potřeboval vidět…“ 

 

Povídají si své známe: 

„Náš soused je hudebně velmi citlivý člověk.“ 

„Podle čeho tak soudíte?“ 

„Naše Janička včera večer cvičila na housle a představte si, že 

on nám rozbil kamenem okno aby jí lépe slyšel.“ 

 

Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a svatý Petr se jich ptá, co by nejraději slyšeli od svých příbuzných na pohřbu: 

První: "Já bych chtěl slyšet, že jsem byl skvělý doktor a dobrý otec rodiny." 

Druhý: "Já bych chtěl slyšet, že jsem byl úžasný manžel a že jsem jako policista zachránil životy mnoha lidí." 

Třetí: "Tak to já bych chtěl slyšet: Podívejte, vždyť on se hýbe!" 
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