
 

 

  

  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni 

 Číslo 16                                                                                                                Prosinec 2022, leden, únor 2023 

 

Vánoční radost 

Liturgické texty adventní a vánoční doby nejčastěji skloňují slovo radost  a jásot. Ano, Bůh zasáhl do 

bezútěšné prázdnoty lidského života jako světlo do temnot. Pán, Spasitel a Vykupitel lidského rodu 

přichází, slavíme svátky radosti a pokoje. 

Pozorný, který se dívá kolem sebe musí konstatovat, že v drtivé většině případů radost natož jásot mezi 

lidmi, zvlášť v současnosti, k vidění moc není. Jak je to možné? Co se děje? I na to lze nalézt odpověď 

v Božím slově: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. 

Pán je blízko… ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, 

který převyšuje všechno lidské pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.“ Flp 4,4-7 

Ano, jak povzbuzuje sv. Pavel v Listě Filipanům, blízkost Pána proměňuje celý život křesťana, pokud 

jeho život je pravdivý a na křesťana si jen nehraje. Tato blízkost Pána vždy vyvolává radost, 

ušlechtilé a dobré jednání vůči druhým, a také pokoj ve starostech. Tato blízkost osvobozuje člověka 

k tomu, aby dokázal odevzdávat Bohu všechny své potřeby v modlitbě. Jistota Boží blízkosti a jeho 

láskyplné péče, dává vytrysknout už předem děkování, i když nejsou ještě vidět „plody“ modlitby. Boží 

blízkost obdarovává také pokojem, který je silnější než veškeré znepokojující myšlenky, slovy apoštola 

Pavla - převyšuje všechno lidské pomyšlení. 

Jak jednoduché, jak složité! Usilovat být tím, čím máme být. K tomu jsme povoláni a vybaveni milostmi 

a svátostmi, které smíme od Boha v jeho církvi založené na apoštolech přijímat. Máme je přece 

v dosahu! Když to poctivě budeme konat, stane se to, co kdysi vyjádřil jeden moudrý člověk: 

„Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš 

svůj osud.“ 

Přeji vám všem požehnanou dobu adventní a radostiplné svátky Narození Pána Ježíše Krista, Světla, které 

ve tmě svítí a temnota jej nepohltila. 

P. Martin 
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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, NOVÁ WEBOVÁ ADRESA ŘKF  
 

Aktuální informace, fotografie i archiv Farních listů v .pdf na https://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. 

 
 

VÁNOČNÍ SVÁTKY 2022 - 

ROZPIS BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TŘEBONĚ 

 
Sobota 24. 12. Třeboň              16.00 hod.  -  Štědrovečerní mše sv. před Slavností Narození Páně u sv. Alžbety                                                   

                           Stráž nad Než. 22.00 hod.  -  Vigilie Slavnosti Narození Páně (Půlnoční mše sv.) 

                           Chlum u Třeb.    22.00 hod.  -  Vigilie Slavnosti Narození Páně (Půlnoční mše sv.)     

                            Třeboň                 24.00 hod.  -  Vigilie Slavnosti Narození Páně (Půlnoční mše sv.) 

Neděle 25. 12.   Třeboň               9.00 hod.  -  Slavnost Narození Páně 

                            Stráž n/Než.      9.00 hod.  -  Slavnost Narození Páně 

                            Chlum u Třeb.  11.00 hod.  -  Slavnost Narození Páně 

                           Majdalena         11.00 hod.  -  Slavnost Narození Páně 

Pondělí 26. 12. Třeboň          9.00 hod.  -  Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka               

Úterý  27. 12.    Třeboň      18.30 hod.  -  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, Svatojánské žehnání vína 

Středa  28. 12.   Třeboň                  9.00 hod.  -  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

Pátek 30. 12. Třeboň                   9.00 hod.  -  Svátek Svaté Rodiny 

Sobota 31. 12. Třeboň   15.00 hod -   Mše sv. na poděkování za uplynulý rok 

Neděle 1. 1.. Třeboň                   9.00 hod.  -  Slavnost Matky Boží Panny Marie 

Stráž n/Než.           9.00 hod.  -  Slavnost Matky Boží Panny Marie 

                          Chlum u Třeb.   11.00 hod.  -  Slavnost Matky Boží Panny Marie 

                          Majdalena          11.00 hod.  -  Slavnost Matky Boží Panny Marie                          

                          Třeboň                18.30 hod.  -  Slavnost Matky Boží Panny Marie 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2022 
 

Na Štědrý den 24. 12. 2022 budou třeboňští skauti Betlémské světlo v Třeboni rozdávat od 10 do 12 hodin v kapli 

sv. Jana Nepomuckého na Kopečku a u vánočního stromu na Masarykově náměstí. Poté bude přemístěno do 

kostela P. M. Královny a sv. Jiljí, kde bude hořet během vánočních svátků. Rovněž bude možné Betlémské světlo 

převzít při dětské vánoční bohoslužbě pro děti u svaté Alžběty. 
                                                                                                                                     Václav Ettler, Třeboňští skauti Wanydlaci 
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HOSPIC SV. KLEOFÁŠE 
 

Milí přátelé z farnosti v Třeboni, 

využila jsem této příležitosti napsat několik řádků o 

našem domácím hospici sv. Kleofáše. 

Domácí hospic „Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.“ 

byl oficiálně založen v prosinci 2013. Tomu však 

předcházela již neutuchající práce především 

zakladatelek Petry Brychtové a zdravotní sestřičky 

Petry Opršalové. Myšlenka založit domácího hospice 

se nejprve vylíhla v hlavě pana doktora Libora Válka 

z Chlumu u Třeboně. Ten pro ni získal paní Květu 

Liškovou a obě Petry, a pak už se hospicový vlak 

rozjel. Jak vyplývá z výše uvedeného, v příštím roce 

bude hospic slavit své 10. výročí. O tom, co se za 

oněch 10 let událo, jak se hospic rozvíjel, rostl a 

proměňoval, vám budu průběžně psát v dalších 

číslech farních listů v průběhu příštího roku. V tomto 

čísle bych vám chtěla krátce popsat, jak hospic 

vypadá dnes. 

V současné době máme 24 zaměstnanců, v 

přepočtených 19 úvazcích. Vedle domácího hospice 

tzv. mobilní specializované paliativní péče odbornost 

926, která je určená lidem v závěru života a jejich 

rodinám, poskytujeme i další služby. Jsou to sociální 

služby terénní odlehčovací služba, osobní asistence a 

odborné sociální poradenství. Dále provozujeme 

půjčovnu kompenzačních pomůcek pro širokou 

veřejnost a poradny pro veřejnost: poradnu pro 

pozůstalé, poradnu pro rodiny po ztrátě a poradnu pro 

lidi s demencí a jejich rodiny. Jak vidíte, hospic se 

opravdu rozrostl a již teď se těším, že vám jednotlivé 

služby a lidi, kteří v nich pracují, v průběhu příštího 

roku podrobněji představím. 

Osobně pracuji v hospici již 7 let. Nejprve jako 

sociální pracovnice a na konci roku 2019 mi Petra 

Brychtová předala pomyslné veslo ředitelování. Když 

jsem do hospice přišla, bylo nás celkem šest 

nadšenců. Dnes je nás 24 „bláznů“, tedy čtyřnásobek! 

K tomu ještě mnoho úžasných lidí, kteří pomáhají a 

podporují hospic. Mezi ně patří také třeboňská 

farnost, v které máme od samého počátku činnosti 

hospice velkou podporu, porozumění a hlavně 

duchovní oporu v modlitbě. 

Každý druhý čtvrtek v měsíci je sloužena mše svatá 

právě za hospic, za lidi, které doprovázíme na jejich 

poslední cestě, za nás, kteří v hospici pracujeme a za 

všechny, kteří druhým pomáhají a kteří usilují 

přinášet do naší společnosti naději, laskavost a 

ochotu být společně. 

Dovolte mi, milí přátelé, abych vám popřála 

požehnané a klidné Vánoce, pokoj boží ať vás 

naplňuje a odvaha a důvěra, kterou měla Maria s 

Josefem, když putovali do Betléma, ať vás provází v 

celém novém roce. 

Irena Kalná, ředitelka hospice 

 

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK -  MÍSTO U STOLU 

Vážená redakční rado, 

jménem hnutí Mary's Meals bych vám ráda poslala příspěvek do prosincového / vánočního čísla vašeho farního zpravodaje. 

Na eshopu Mary's Meals nově nabízíme možnost zakoupit poukaz na prostření místa u vánočního stolu hladovějícímu dítěti. 

Hnutí Mary's Meals pomáhá ve dvaceti zemích světa už více než dvěma milionům dětí, kterým zajišťuje jedno jídlo denně v 

místě jejich vzdělávání. Více informací naleznete NA https://www.marysmeals.cz/. 

Budeme vděčni za zpětnou vazbu, jestli příspěvek otisknete nebo ne. Předem děkujeme. 

Požehnané dny za Mary's Meals Veronika Miškaříková 

 

Nejlepší vánoční dárek – prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu dítěti 

 

Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip na dárek, který 

udělá radost všem lidem dobré vůle a navíc reálně mění lidské životy. Hnutí 

Mary´s Meals pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí na celém světě. 

Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit 

a hodně se toho naučily. To přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje 

životy. Letos o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více 

virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu 

dítěti na celý školní rok.  

Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického poukazu na eshopu hnutí Mary´s Meals  zde na 

https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/, případně navštivte webové stránky 

www.mistouvanocihostolu.cz. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.marysmeals.cz%2Fdarkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu%2F&data=05|01|veronika.miskarikova%40Marysmeals.org|ea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4|56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096|0|0|638031604305625124|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=dJWQ9UL8Ram3bxVoqWfE4pK%2FHNM3DY1RrHiyUH559OQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mistouvanocihostolu.cz%2F&data=05|01|veronika.miskarikova%40Marysmeals.org|ea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4|56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096|0|0|638031604306406332|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=YudVQPzvH%2BUzOpo3zZwaQa6dPrKY0mKNs4jwmZSSsgw%3D&reserved=0
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PROSBA O DAR PRO ANDĚLSKÝ STROM 

Věnujeme se s manželem již 2. rokem dětem vězněných rodičů v rámci dobrovolnické, křesťanské organizace 

Mezinárodního vězeňského společenství (MVS), která u nás vznikla v roce 2012. 

 

V létě o prázdninách se zúčastňujeme tzv. andělského 

kempu pro děti, kde s ostatními dobrovolníky (většinou 

z řad vysokoškoláků) připravujeme pro děti pestrý 

program. Den začíná ranním duchovním slůvkem, kde se 

děti mohou seznámit s křesťanskou vírou, povzbudivými 

příběhy a písničkami pro děti. Potom následují hry, 

workshopy, výlety do přírody. Letos jsme se ocitli ve 

světě „Narnie“ v krásném prostředí Jeseníků.  

 

Nyní nastal adventní čas, kdy opět připravujeme pro děti 

dárky pod názvem „Andělský strom“.  

Vězeňské společenství zná aktuální sociální situaci v 

rodinách pečujících o děti a spolupracuje s věznicemi. 

Máme ověřeno, že si uvězněný tatínek nebo maminka přeje prostřednictvím Vašeho daru poslat vánoční dárek 

dítěti, aby bylo šťastné, že našlo vytoužený dárek na Štědrý den. 

Jak vězni, tak pečovatelé přijímají naši štědrost s velkou vděčností.  

Pokud se rozhodnete pro finanční dar na opatření dárku pro děti, můžete jej poslat na účet: 243511614/2010.                                                                                                                       

web: www.mvs.cz, fb: @MVSCR                                                                     
                                                                                                                           Děkujeme vám, Simona a Lukáš Šimkovi                                                           

 

 

 

J. P. ONDOK: PAMĚTI  

 
Vyšly paměti docenta P. Josefa Petra Ondoka 

J. P. Ondok: Paměti. Vzpomínky na studijní léta /Muklovský Vatikán 

Vydaly: Kongregace bratří Nejsvětější svátosti České Budějovice a Centrum pro studium demokracie a kultury, 

Brno, s podporou Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, 2022; 213 str. 

Mám před sebou tuto nedávno vyšlou knihu s fotografií jejího autora, 

moudrého a dobrého člověka, katolického kněze, teologa, filosofa, 

přírodovědce a politického vězně komunistického režimu po 12 let, Josefa 

Petra Ondoka (2.9.1926 – 19.8.2003). Obecně byl nazýván a oslovován pouze 

svým řádovým jménem Petr. Byl v letech 1966-92 mým kolegou 

v Botanickém ústavu ČSAV (nyní AV ČR) v Třeboni. Petr byl do ústavu přijat 

díky doporučení svého přítele a spoluvězně, před několika dny (21.11.t.r.) 

zesnulého prof. Josefa Svobody, jehož jsme přijali na brněnské pracoviště 

ústavu rok předtím, a díky nebojácnému úsilí ředitele ústavu Slavomila 

Hejného a vědecké vedoucí třeboňského oddělení ústavu Dagmar Dykyjové. 

Na jaře r. 1966 se jim podařilo překonat politické výhrady proti uvolnění Petra 

ze zaměstnání v  JZD Mydlovary do Akademie věd. Tyto výhrady měly 

krajské orgány tehdy vševládné komunistické strany spolu se státní 

bezpečností, která Petra kontrolovala či spíše hlídala i po jeho propuštění 

z věznic a koncentráků. 

Petr nastoupil na místo technického pracovníka, ale díky svým znalostem matematiky, matematické logiky i 

všeobecnému rozhledu se rychle stal nepostradatelným a rovnocenným spolupracovníkem všech nás, kdo jsme 

http://www.mvs.cz/
https://www.facebook.com/MVSCR/
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společně řešili úkoly Mezinárodního biologického programu (1965-74), jehož se Botanický ústav účastnil, mimo 

jiné svým ekologickým výzkumem mokřadů. Luk. Oficiálního zrovnoprávnění se Petr dočkal až po své soudní 

rehabilitaci v r. 1968. Ale od počátku stejně významným členem naší party byl Petr i po lidské stránce, díky svým 

skvělým osobním vlastnostem. Ty se projevovaly v jeho  vždy přímém, a přitom laskavém jednání, spojeným 

s důsledností  a přesností v plnění svých vlastních úkolů. A také ohromným smyslem pro humor, kterým dovedl 

nenápadně vychovávat. Bez ohledu na světonázorové rozdíly mezi námi nás tak přiváděl k jednání, jaké každému 

člověku Ježíš Kristus prostřednictvím evangelií a dalších spisů Nového Zákona doporučuje jako klíč k naší spáse. 

Sám osobně mu vděčím za mnohé, včetně toho, že církevně oddal moji manželku Radku a mne v krátkém období 

(1968-70), kdy měl státní souhlas k výkonu kněžské služby. Definitivně se k veřejnému kněžskému působení Petr 

navrátil až po Listopadu 1989. 

První upozornění na Petrovu nově vydanou knihu vyšlo před časem v Katolickém Týdeníku. Zde otiskujeme 

recenzi jeho knihy, která vyšla ve 3. čísle letošního ročníku časopisu Universum, který vydává Česká křesťanská 

akademie. Autorem recenze je katolický publicista a školský pracovník Vladimír Roskovec, který si Petra velmi 

vážil. Mimo jiné velmi podpořil návrh na udělení státního vyznamenání Petrovi, který v r. 2002 společně podaly 

Botanický a Mikrobiologický ústav Akademie věd a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vyznamenán 

tenkrát nebyl, I když o pozemské pocty Petr nikdy nestál, stojí možná za úvahu, zda nemáme podat návrh na jeho 

posmrtné vyznamenání, tedy in memoriam. 

 Text recenze: První část začíná v r. 1939 přijetím do internátní školy kongregace petrínů v Českých Budějovicích. 

Roku 1944 vstoupil autor do noviciátu, po maturitě v r. 1946 přešel do klerikátu (semináře) v Brně, kde zároveň 

začal studovat na filosofické fakultě Masarykovy university. Při zrušení klášterů v r. 1950 nebyl internován a přijal 

tajné kněžské svěcení. V té době též organizoval tajné studijní kroužky vysokoškoláků. V září 1951 byl zatčen.  

mezi vzpomínky na spolužáky, učitele a školní aktivity jsou vložena i cenná kritická zamyšlení na tehdejšími 

výchovnými a vzdělávacími metodami. 

Druhá, obsažnější část je věnována 12 letům života v komunistických kriminálech. Její název je označení budovy 

ve věznici v Leopoldově, v níž byli soustředěni věznění kněží, aby „nenarušovali“ převýchovu ostatních vězňů. 

V procesu se skupinou „Barta a spol.“ byl autor v r. 1952 odsouzen „za velezradu“ na 17 let. První rok prožil na 

Mírově, pak byl přesunut na Jáchymovsko do tábora I.. Po útlumu těžby uranu byl převelen do Leopoldova. Na 

amnestii v r. 1960 nebyl propuštěn, protože byl mezitím  za konflikt s bachařem odsouzen na další 2 roky. Ty pak 

prožil ve Valdicích. 

V popisu vězeňského života zaujmou zejména formy tajných bohoslužeb, modliteb či studia. Text je proložen 

portréty mnoha významných spoluvězňů. Nejsou opomenuty ani různé humorné situace a popisy muklovských 

praktik včetně příslušné terminologie. 

Dodejme, že po propuštění pracoval J. P. Ondok v Botanickém ústavu ČSAV v Třeboni. V r. 1968 byl 

rehabilitován a mohl dokončit svá filosofická studia. Po založení Jihočeské university v r. 1991 začal vyučovat 

filosofii a příbuzné předměty na její teologické a biologické fakultě, na níž se též habilitoval (pozn.: podstoupil 

docentské řízení a získal titul docenta) Vydal přitom několik knih, např. Důkaz nebo hypotéza Boha, Bioetika, 

Přírodní vědy a teologie, Bereme smích vážně?. Roku 2004 vyšly jeho úvahy o křesťanské spiritualitě s důrazem 

na kritické myšlení, Čmelák asketický. 
                                                                                                                                                                         Jan Květ 

 

POZVÁNÍ NA TRIDUUM MODLITEB MATEK LEDEN 2023 
 

Podobně jako v roce 2022 plánujeme v našem kostele P. Marie Královny a sv. Jiljí modlitební setkání modliteb 

matek při výstavu a adoraci Nejsvětější svátosti od pátku 27. ledna do neděle 29. ledna 2023, vždy ve stejnou 

dobu od 17.00 do 18.00 hod. 

Mottem každého dne je úryvek z Písma svatého: 

Pátek: Jeremiáš 25, 3-7 

Sobota:  Exodus 2, 1-6 

Neděle: 2. List Soluňanům 1, 1-4 

 

Milé maminky a babičky, pojďme k Pánu Ježíši a v adoraci prosme za naše děti, vnuky, naše rodiny. Jsme 

pozvány, abychom se v pátek postily a odprošovaly za svoje hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení 

těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co učinil 

v našem životě. 
                                                                                                                                                        Bohumila Ettlerová 
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MEDAILE PRO MARII KOŠINOVOU 
 

V předvečer Slavnosti Krista Krále, v sobotu 19. listopadu 2022 bylo v Katedrále na Pražském hradě 

pravidelné   setkání fotografů z projektu Romana Albrechta "Člověk a Víra" a následná vernisáž 

fotografií v Mladotově domě.  

Na tomto setkání emeritní arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP poděkoval  a  předal třem 

fotografům pamětní medaili za službu Církvi a bohatou víceletou aktivitu ve společenství Člověk a Víra. 

Gratuluji oceněným a všem fotografům děkuji za evangelizaci naší společnosti prostřednictvím jejich 

fotografií. Více fotografií na www.clovekavira.cz . 
Jan Wolf, fb 

 

 

 

 

 

 
 

POZVÁNKY NA KULTURU 

    
Festival Okolo Třeboně 2023 

Festival Okolo Třeboně Vás srdečně zve na koncerty a představení 

festivalu Okolo Třeboně v roce 2023. Na programu se rýsuje řada 

zajímavých koncertů Radůza - Assonance - Laco Deczi – Nezmaři - 

Fleret - Bárka - Karel Plíhal - Třeboňští Pištci - Babouci a mnoho 

dalších + Divadlo Járy Cimrmana. 

Zveme i Vaše přátele, pro které může být vstupenka na koncert nebo 

divadlo milým vánočním překvapením!  

Předprodej vstupenek na jednotlivé akce bude spuštěn 10. 12. t.r. na 

webu pořadatele www.okolotrebone.cz!  

                                                                            Pavel Barnáš  

 Erika Suchanová 

http://www.clovekavira.cz/?fbclid=IwAR20LpJdlQ6FLJt-l2pvz4KBFxZcj8h02DNDgM5s-UY9v-swTvtuuRoo56o
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ADVENTNÍ KALENDÁŘ 

 
                                                                                 Hanka Fojtová 

 

 

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ 

 
Přírodu jsme si půjčili od svých dětía je darem od Pána 

 

Odpovědnost za přírodu jako celek mohou děti 

vnímat a přijímat jen obtížně, protože v jejich věku ji 

spíše jen objevují. Až později rozumí světu kolem 

sebe natolik, že mohou – již v roli nastupující 

generace – převzít odpovědnost za to, co se děje 

okolo nich. Francouzský spisovatel Saint-Exupéry 

řekl: „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji 

půjčujeme od našich dětí,“ 

K budování vztahu napomáhá úcta, která mi 

připomíná, že přírodu mám nejen rád, ale také si 

uvědomuji, že mne přesahuje. Země a její příroda 

může existovat i beze mě, kdežto já jsem na ní 

závislý! 

Papež František nám zpříma připomíná, že 

„zapomínáme sami na sebe“ – totiž odmítáme to, 

kým jsme – stvoření milujícího Stvořitele, které žije 

uvnitř stvoření, ale je s ním v rozporu. Nejen lidstvo, 

ale každý z nás, bychom měli se vší odpovědností 

rozpoznat sebe jako stvoření Boží lásky a to by se 

mělo projevovat úctou k Bohu, k sobě navzájem i ke 

stvoření – celé přírodě. Abychom tohoto vztahu a 

citu dosáhli, potřebujeme poezii a krásu. Ke kráse 

patří také harmonie, smysl pro soulad, kterého se 

zbavujeme, když svůj zájem zužujeme jen na některé 

oblasti na úkor jiných. 

Existence začíná být jednostranná, když se 

soustřeďujeme jen na technické a abstraktní věci, a 

přitom ztrácíme své zakořenění v přirozeném světě. 

Pokud zapomínáme na matku Zemi, ztrácíme nejen 

to, co potřebujeme k životu, ale i moudrost pro dobré 

soužití. 

          

Lukáš Šimek (podle knihy papeže Františka Nebojme se snít (KNA 2022)  

a myšlenek Tomáše Drymla (KT 39/2022) 
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PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR 
 

V křesťanské škole se ptá učitelka dětí: "Tak děti, dám vám hádanku. Co je to? 

Skáče to po stromech a žere oříšky.“ 

Přihlásí se Lojzíček: "Já myslím, že veverka, ale jak vás znám, tak to bude určitě 

Ježíš Kristus." 

 

 
Říká se, že minuta smíchu prodlužuje život o pět minut. Nyní je jasné, proč Bůh 

poté, co stvořil člověka, žije věčně. 

 

 

Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena 

demonstrace proti Vánočním svátkům.“ 

„A kdo tam, prosím tě, demonstroval?“ 

„Kapři.“ 
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