
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni 

   Číslo 14                                                                                                              Červen, červenec, srpen 2022 

ZÁVAZEK – POSLÁNÍ 

V čase začínajícího léta, kdy mnozí mladí lidé vstupují do stavu manželského a někteří do života 

zasvěceného Bohu a službě v církvi, vidím a slýchávám od ostatních: „Nejsem schopen se takto 

zavázat na celý život…“ „Nebyl (a) jsem dostatečně připraven (a) na manželství.“ Nebo: „Nevím jak to 

či ono řešit, o tom mi nikdo neřekl ani během dlouhého studia a duchovních příprav…“ Co na to říci? 

Přípravu na životní stav, která by zahrnovala a podchycovala vše, co se může stát, být dokonale 

připraven na své životní povolání je z tohoto hlediska naprosto nemožné. 

Přesto slyším manžele děkovat za to, že do života dostali od rodičů i kněží to podstatné, co potřebovali 

pro život, a slyším takto děkovat i kněze a řeholníky. Všichni tito zakusili, že i přes nedostatky, 

omezení a chyb ve výchově, došli k Bohu jako k majáku v rozbouřených vodách života. 

Proč o tom mluvím? Protože něco velmi podobného prožívali apoštolové, od kterých odchází v den 

Nanebevstoupení jejich Mistr a poznaný Bůh a Pán. Definitivně končí doba, kdy je viditelně vede za 

ruku, kdy k nim promlouvá, je s nimi na cestách a povzbuzuje je znameními a zázraky. Apoštolové 

mají za sebou tříletou univerzitu, kdy jsou denně s Kristem a končí jim i 40 denní postgraduál 

(nadstavba) v ovzduší slavného Kristova vzkříšení. Jsou Jím vyzváni, aby čekali na slíbeného Ducha 

svatého, který je „vybaví mocí z Výsosti“ (srov. Lk 24,49), aby byli schopni splnit své poslání. 

Dost nás možná překvapuje, když v Matoušově evangeliu čteme, že „Jej spatřili a klaněli se mu; ale 

někteří pochybovali…“(srov. Mt 28,17) O čem mohli tak pochybovat? O Kristově vzkříšení? To 

evidentně ne. Souviselo to spíš s posláním, které přišel uskutečnit jejich Pán, a které bylo zřetelně 

rozkazem svěřeno jim – péče o růst Božího království. 

My bychom volali: „Jak teď můžeš odejít? Vždyť právě všechno začíná! Taková vítězná moc se zjevila 

v tobě Pane! Bez Tebe to fakt nepůjde, na to nemáme!!! … Nejsme dostatečně připraveni na takový 

úkol!“ 

A Kristus Pán nedbá na ty obavy a zděšení svých slabých učedníků a jednou pro vždy říká: V síle 

Ducha sv. „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha 

svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28,19n) 
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Ať jsem kněz, manžel, rodič, prarodič, učitel, kmotr, jsem od svého křtu učedníkem Krista Ježíše s 

posláním starat se o růst Božího království ze všech sil. Když to konám, potom také platí i pro mě 

zaslíbení Páně: „Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do konce světa.“ (Mt 28,20) 

                                                                                                                                                                  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 jsou 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. 

 

Neděle 12. června – První svaté přijímání 

 

V neděli 12. června při ranní mši svaté přistoupí v Třeboni děti k 1. svatému přijímání. Mši svatou hudebně 

doprovodí třeboňská schola LUPITATE. 
 

 

POZVÁNKY ČESKOBUDĚJOVICKÉHO BISKUPSTVÍ  
 

Festival rodin v Nových Hradech 

Pozvánka na Festival rodin 11. června 2022 do Nových Hradů, kde společně s otcem biskupem zakončíme Rok 

rodiny. Účastníci se mohou těšit na pestrý celodenní program od 9 do 17 hodin. Mše svatá, přednášky, adorace, 

samostatný program pro děti, mládež i  dospělé, divadlo Víti Marčíka. 

. 

Konference pro rodinu a o rodině 

Pozvánka na konferenci pro rodinu a o rodině s podtitulkem „Pečuji o své blízké“, která bude 22. června 2022 

v Českých Budějovicích.  

Akce začíná v 9.00 hodin na adrese Biskupská 132/4, České Budějovice. Na programu jsou mj. přednášky a 

následné besedy, které povedou PhDr. Marie Oujezdská a PhDr. Alena Poláčková.  

 

Podrobný program obou akcí je na stránkách čb biskupství www.bcb.cz. 
                                                                                                                                                    Martina Fürstvová 

http://www.trebon.farnost.cz/
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NOC KOSTELŮ  

 
Pozvánka do třeboňského farního kostela Panny Marie Královny a svatého Jiljí na Noc kostelů 2022, která bude 

v Třeboni v pátek 10. června po večerní mši svaté. 

Po kulturním programu bude možnost prohlídnout si kostel, pomodlit se, a nebo prostě jen v tichu posedět, , 

prostor pro napsání svých proseb, které budou zahrnuty do přímluv při nedělní mši svaté. 

Pro dětské návštěvníky a jejich rodiče budou v kostele zdarma k rozebrání starší výtisky dětského křesťanského 

časopisu Nezbeda a několik samolepek s citáty pro děti, které vydává olomoucká arcidiecéze, a které 

pořadatelům Noci nabídla redakce časopisu. 

  
Upozornění: Vzhledem k právě probíhající rekonstrukce kláštera, křížové chodby, rajské zahrady, sakristie, 

bude o letošní Noci zpřístupněn pouze hlavní kostel. Děkujeme za pochopení. 
 

 

 

 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK: O UMĚNÍ NASLOUCHAT 

Nedostatek naslouchání, s nímž se tak často setkáváme v každodenním životě, se ovšem projevuje i ve 

veřejném životě, kde namísto toho, abychom si naslouchali, často „mluvíme jeden přes druhého“. Je to 

známkou toho, že místo snahy o hledání pravdy a dobra, se snažíme spíše o přitakání, místo abychom 

naslouchali, věnujeme pozornost publiku. Správná komunikace se však nesnaží zaujmout publikum 

efektním „zjištěním“, ale věnuje pozornost důvodům druhého a snaží se pochopit stranu druhého, 

respektive složitost skutečnosti. 
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Nelze správně a plodně komunikovat, pokud jsme nejprve nenaslouchali. Pouze pokud opustíme 

monolog, můžeme dosáhnout souzvuku hlasů, který je zárukou skutečné komunikace. Naslouchat 

několika zdrojům, „nezastavit se v první hospodě“, srovnávat objektivní fakta, zajišťuje spolehlivost a 

serióznost předávaných informací. Naslouchání více hlasům, pochopitelně rovněž naslouchání bratrům 

a sestrám v církvi, nám umožnuje cvičit se v umění rozlišovat, které se vždy jeví jako schopnost 

orientovat se v symfonii hlasů. 

(upraveno podle stejnojmenného příspěvku v Perspektivách KT 22/2022, připravil L.Šimek) 

 

POZVÁNÍ NA TRIDUUM MODLITEB MATEK V ČERVNU 2022 

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

modliteb matek při výstavu a adoraci Nejsvětější svátosti od pátku 24. června do neděle 26. června 2022, 

vždy ve stejnou dobu od 17:00 do 18:00 hod. 

Mottem každého dne je úryvek z Písma svatého: 

Pátek: 2. Sam 11,1-4 

Sobota: Iz 42,1-4 

Neděle: Řím 8,35-39 

Milé maminky z naší třeboňské farnosti, pojďme k Pánu Ježíši a v adoraci prosme za naše děti, naše rodiny 

celým svým srdcem, duší i myslí a s velikou důvěrou! Očistěme sebe a s láskou se modleme za ty, kteří jsou 

nám na blízku a také za ty, kteří ubližují. A spolu chvalme Pána za všechno dobré, co od Něho dostáváme. 

                                                                                                                                       Bohumila Ettlerová 

 

PRAŽSKÝM ARCIBISKUPEM J. EXC. JAN GRAUBNER 

 
Jeho Svatost papež František 13. 5. 2022 jmenoval 37. pražským arcibiskupem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, 

doposavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Stává se tak 25. primasem českým. 

Životopis J. Exc. Mons. Jana Graubnera 

Narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl ve 

Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 

1967 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací 

škole a poté rok pracoval v Gottwaldově jako 

dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce 

1968 byl přijat do kněžského semináře a na 

Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v 

Olomouci. Kněžské svěcení přijal 23. června 

1973. 

Působil jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských 

Kloboukách. Od roku 1982 do 1990 byl farářem 

ve Vizovicích a zároveň působil jako excurrendo 

administrátor nejprve v Provodově a později v 

Horní Lhotě. 

17. března 1990 byl jmenován titulárním 

biskupem tagarijským a pomocným biskupem 

olomouckým. Vysvěcen byl 7. dubna 1990 arcibiskupem Vaňákem a biskupy Otčenáškem a Cikrlem. Za 

biskupské heslo si zvolil citát Quod dixerit vobis, facite (česky: Co vám řekne, učiňte). Po smrti Františka 

Vaňáka převzal správu diecéze jako administrátor a 28. září 1992 byl jmenován arcibiskupem olomouckým, 

správu diecéze převzal 7. listopadu 1992. 
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Zaměřil se na obnovu diecézní struktury, založil řadu církevních škol, vybudoval síť Charit. Inicioval 

Tříkrálovou sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Zabývá se duchovním doprovázením a záleží mu na 

široké spolupráci a stavění mostů mezi lidmi i názory.  

Věnuje se pastoraci rodin, pro které založil Centrum pro rodinu s pobočkou v každém děkanátu diecéze. Je 

duchovním rádcem Orla. Založil zbožné sdružení Eucharistická hodina. Věnuje se obnově poutních míst 

Velehrad a Svatý Hostýn i rozvinutí pouti hasičů, myslivců, včelařů a dalších profesních skupin, nebo 

děkanátních poutí za obnovu rodin a kněžská povolání. Inicioval Pocty duchovních, kteří zahynuli v 

koncentračních táborech, či velké výstavy jako Církev a republika, nebo A. C. Stojan. Založil edici audioknih 

Edice Velehrad. 

V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference, pak místopředsedou a od roku 2020 znovu 

předsedou ČBK. Zároveň je jejím delegátem pro charitativní činnost, misie a novou evangelizaci. 

Od roku 1999 je členem správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, jíž řadu let předsedal. Z titulu 

arcibiskupského úřadu je Velkým kancléřem Cyrilometodějské teologické fakulty a členem její vědecké rady. 

 

Přejeme novému pražskému arcibiskupovi hodně zdraví, sil a Boží požehnání pro jeho službu.  
                                                                                                                           zdroj: www.cirkev.cz 

 

PURA VIDA - KOSTARIKA 

 

Společně s mojí ženou Simonou a další manželskou 

dvojicí jsme letos v únoru cestovali po mnoha 

krásných koutech Kostariky.  

Tato středoamerická republika srovnatelná svojí 

rozlohou s naší zemí prohlásila, že se chce stát 

„nejzelenější demokracií“ světa. Má k tomuto cíli již 

dobře nakročeno 

zakotvením ochrany 

všech složek 

životního prostředí 

v ústavním zákoně, 

přičemž v územní ochraně přírodních lokalit je dnes chráněna úctyhodná pětina 

(23 %) rozlohy území sítí národních parků a rezervací, což jsou vlastně ty vůbec 

poslední původní lesy. Kostarika se také stala globálním lídrem v zalesňování, 

od roku 1987 zvýšila pokryvnost lesů z 21 % na 50 %.  

Ovšem nejen ochrana přírodního prostředí hraje prim! Vždyť z obnovitelné 

energetiky hradí 98 % svojí celonárodní spotřeby elektřiny. K tomu patří i různé 

rekordy, například, že v roce 2017 po 300 dní za sebou byla plně nezávislá na 

jiných než obnovitelných zdrojích. Což je velmi inspirativní. 

Ovšem co nás neméně oslovilo, byla velmi „nakažlivá“ dobrá nálada všech 

obyvatel země s nimiž jsme se během celého měsíce potkali. Když jsme se 

dotazovali, co je příčinou jejich vlídného způsob chování k sobě navzájem 

a vůči okolí, tak pokaždé prohlásili: „Pura vida“. Kostarika je stále jedno z mála míst na naší planetě, které 

je čisté(španělsky pura). Ale pura není jen o tom, co máme kolem sebe. Čistota spočívá zejména v tom, co 

máme v sobě ! Jak přemýšlíme a jak se díváme na svět. Pura Vida je životní postoj. Je to životní styl plný 

radosti, barev, úsměvů, rodinných sešlostí a pozitivního náhledu na svět. Je to umění vstát ráno z postele a 

usmívat se i přesto, že nejste milionář, naopak můžete žit i v jednoduché chýši. Je to o vděčnosti a radosti z 

toho, co máme. O vědomí, že nás někdo potřebuje, oceňuje a že každý den máme pro koho se smát. Nemyslíte, 

že takto by se měl radovat a oceňovat život každý křesťan?   

                                                                                                                                                                Lukáš Šimek 
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PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR 

Příjde dáma do obchodu a říká: „Máte tady ty velké balóny na cvičení?“ 

Prodavač odpoví: „Ne, nemáme.“ 

„A takové ty podložky pro cvičení jógy máte?“ 

Prodavač odpoví: „Ne, ani ty nemáme. Tady prodáváme cukrářské výrobky.“ 

A dáma zklamaně povídá: „Tak tedy dva věnečky a kafčo… Ale jste mi svědkem, 

že jsem chtěla cvičit!“ 

Dvě přítelkyně se baví při koncertním vystoupení. Starší pán vedle nich se ošívá, 

až se konečne ozve: „Prosím vás dámy…Já nic neslyším!“ 

„Taky vám do toho nic není!“ 

 

Oznámení ve farních věstnících: 

V pátek večer v 19.00 zahrají děti z oratoře Shakespearova Hamleta. Zveme farníky k účasti na této tragédii. 

Konzultační skupina pro ztrátu nadváhy bude mít setkání ve farní místnosti v 18.00 hod. Přijďte prosím 

dvojitými dveřmi bočním vchodem. 

Slečna Charlene zazpívala Nepůjdu více touto ulicí, což evidentně celou farnost potěšilo. 

Říkejte si o deseti přikázáních, co chcete, ale nakonec je příjemné, že jich je jen deset. 

Jsem připraven setkat se svým Stvořitelem. Jestli On je připraven na setkání se mnou, to už je jiná kapitola. 

Milé dámy, nezapomeňte na dobročinný bazar! Je to dobrý způsob, jak se zbavit zbytečností, které vám jen 

zabírají místo. Vezměte s sebou také své manžely! 

Setkání Skupinky pro mír plánované na zítřek bylo zrušeno kvůli vnitřním konfliktům. 

Ve čtvrtek večer bude dobročinná večeře. Po ní bude následovat modlitba a medikace. 

Pro ty z vás, kdo mají děti a neví o tom, máme dětský koutek! 

Vzpomeňte si v modlitbě na všechny, kdo jsou unaveni a přepracováni z naší farnosti a z našeho společenství.  

 

Dnešní kázání: „Ježíš kráčí po vodě.“ Zítřejší kázání: „Hledáme Ježíše.“ 

                                                                                 z farářských vtipů od Diega Gosa, vybrala Simona Šimková 

                 
 

 

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. 

http://www.trebon.farnost.cz/

