Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni
Ročník I.

Duben, květen 2019

Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje třeboňské římskokatolické farnosti Panny Marie
Královny a svatého Jiljí. Tato tiskovina vznikla na základě dlouhotrvající poptávky farníků. Realizace však
byla zatím pouze ve fázi plánování a příprav. Teprve nyní, začátkem roku 2019 - dá se říci - čas uzrál a farní
zpravodaj dostává reálnou podobu.
Ve zpravodaji chceme hlavně informovat o dění ve farnosti, a proto hlavním obsahem bude po
úvodním slovu našich duchovních otců kalendář událostí ve farnosti. Dále zde naleznete různé zprávy z
farnosti a pozvánky. Plánujeme též krátce nahlédnout do historie našeho kostela a farnosti. Prostor též bude
dán našim seniorům, dětem, rodinám, ministrantům, a nezapomeneme ani na lázeňské hosty. A občas
nahlédneme do dění ve vikariátu, diecézi, církvi.
Zpravodaj je na začátku, ale přesto Vám již dnes děkujeme za přízeň a těšíme se na setkávání s
Vámi.
P. Martin + P. Jiří

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ
V době velikonoční oslavujeme projevené Boží milosrdenství. Boží milosrdenství – co je to?
Milosrdenstvím by se dala nazvat ta tvář Boží lásky, která se projevuje vůči trpícím, nešťastným a hříšným.
A kdo z nás alespoň do jedné z těchto skupin nepatří?
„Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství“ (Jeremiáš
31,3) říká svému lidu Hospodin. „I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje smlouva a
milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne.“ (Izaiáš 54,10).
Vrcholem slavení Velikonoc je projevená Boží milost že „Bůh tak miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) Kristus Pán
nám ukazuje pravou Boží tvář. Tato poznaná skutečnost sama o sobě má moc naplnit naše srdce radostí a
vděčností. Zde nacházíme zdroj radostného prožití velikonočních svátků. Můžeme, máme to privilegium je
prožít ve spojení s Kristem, v jeho společenství církve. Zde je zdroj života každého křesťana.
Přeji vám všem požehnaný čas velikonoční!
P. Martin

ROZPIS VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
v Třeboni a ve farnostech spravovaných z Třeboně
18. 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

19. 4. Velký pátek

Dunajovická hora 9.00 hod. - křížová cesta třeboňských rodin
Třeboň 9.00 hod. - křížová cesta v Křížové chodbě
Třeboň 18.00 hod. - velkopáteční liturgické obřady
Stráž nad Nežárkou 18.00 hod. - velkopáteční liturgické obřady

20. 4. Bílá sobota

Třeboň 9.00 – 12.00 hod. – možnost modlitby u Božího hrobu

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Třeboň 21.00 hod. - velikonoční vigilie
Stráž nad Nežárkou 21.00 hod. - velikonoční vigilie

21. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Třeboň 9.00 hod.
Stráž nad Nežárkou 9.00 hod.
Chlum u Třeboně 11.00 hod.
Majdalena 11.00 hod.

22. 4. Pondělí v oktávu velikonočním

Třeboň 9.00 hod.

V úterý 23. 4. mše svatá v Třeboni nebude. Od středy budou mše podle obvyklého pořádku.
Bohoslužby v celé České republice naleznete na https://bohosluzby.cirkev.cz.

ROZPIS BOHOSLUŽEB VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH Z TŘEBONĚ
pravidelné bohoslužby
Farnost
Třeboň
Stráž nad Nežárkou
Majdalena
Chlum u Třeboně
Novosedly nad Nežárkou / Mláka*
Lutová

Neděle

Všední dny

9.00, 18.30

Út, St, Čt, Pá 18.30
So 9.00 (1.)

9.00
11.00
11.00
1. a 3. So **18.00/17.00
2. a 4. So **18.00/17.00

* Od jara do podzimu jsou slouženy sobotní mše sv. v poutním kostele v Mláce
** Letní / zimní čas
(1.) první sobota v měsíci
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FARNÍ KALENDÁŘ – DUBEN 2019 (od Květné neděle)
Ne 14. dubna

- 6. neděle postní – Květná neděle (Pašijová), žehnání ratolestí a průvod, zahájení
ranní mše svaté na malém náměstí pod kostelem

Čt 18. dubna

- ZELENÝ ČTVRTEK, 18.00 Mše svatá na památku VEČEŘE PÁNĚ

Pá 19. dubna

- VELKÝ PÁTEK (den přísného postu), státní svátek
9.00 křížová cesta na Dunajovické hoře, v Křížové chodbě
18.00 Bohoslužba na památku UMUČENÍ PÁNĚ

So 20. dubna

- BÍLÁ SOBOTA
možnost soukromé modlitby u Božího hrobu 9.00 – 12.00
21.00 VELIKONOČNÍ VIGILIE, zahájení u kříže pod kostelem

Ne 21. dubna

- SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
při mši svaté v 9.00 hodin žehnání pokrmů (večerní mše v Třeboni nebude)

Po 22. dubna

- Pondělí velikonoční, 9.00 mše svatá

Út 23. dubna

- tento den mše svatá v Třeboni nebude

Ne 28. dubna

- 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství
16.30 Benefiční koncert tří kostelních sborů

Po 29. dubna

- Svátek sv. Kateřiny Sienské

FARNÍ KALENDÁŘ – KVĚTEN 2019
Květen - měsíc Panny Marie
Májové pobožnosti v měsíci květnu po každé mši svaté.
St 1. května

- svátek sv. Josefa Dělníka, státní svátek

Čt 2. května

- první čtvrtek v měsíci, po mši svaté eucharistický
průvod s modlitbami za duchovní povolání

Pá 3. května

- Svátek sv. Filipa a Jakuba ml., první pátek v měsíci,
v 17.30 (hodinu přede mší svatou) prvopáteční adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu

So 4. května

- první sobota v měsíci, 9.00 mše svatá
15.00 poutní mše svatá v Branné

Ne 5. května

- 3. neděle velikonoční, mše svatá v 9.00 se zaměřením na rodiny s dětmi

St 8. května

- Panna Marie, Prostřednice všech křesťanů
v 11.00 žehnání motorek na Masarykově náměstí

Čt 9. května

- druhý čtvrtek v měsíci, mše sv. za Mobilní hospic sv. Kleofáše, poté modlitební
a přátelské setkání

So 11. května

- 12.00 poutní mše svatá v Břilicích
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Ne 12. května

- 4. neděle velikonoční, Den matek

Út 14. května

- Svátek sv. Matěje, apoštola

Čt. 16. května

- Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
poutní mše svatá v 18.30 v kapli sv. Jana Nepomuckého na Kopečku
(tento den v hl. kostele mše nebude)

So 18. května

- Dětská vikariátní pouť, Stráž nad Nežárkou a Mláka
11.00 mše svatá v Lužnici (sraz rodáků)

Ne 19. května

- 5. neděle velikonoční
15.00 mše svatá v Lásenici

Pá 24. května

- Noc kostelů 2019, program bude upřesněn na plakátech

So 25. května

- Žehnání slatiny u příležitosti Otevírání lázeňské sezóny
13.00 svěcení kříže Pod Lipkami ve Stráži nad Nežárkou
15.00 poutní mše svatá v Pístině

Ne 26. května

- 6. neděle velikonoční

Čt 30. května

- Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Pá 31. května

- Svátek Navštívení Panny Marie

Pro aktuální informace sledujte ohlášky, nástěnku a webové stránky farnosti www.trebon.farnost.cz.

DEJTE SI DO KALENDÁŘE
Neděle 2. června – Svátost biřmování, v Suchdole nad Lužnicí
Neděle 16. června – První svaté přijímání
Sobota 22. června – Mše svatá v Novosedlech nad Nežárkou (setkání rodáků)
Neděle 18. srpna – Poutní mše svatá v Chlumu u Třeboně
Neděle 18. srpna – Poutní mše svatá v Mláce
Neděle 25. srpna – Poutní mše svatá v Třeboni

PRAVIDELNÉ A DÉLETRVAJÍCÍ AKCE
Každou neděli po ranní mši svaté je v Třeboni ve farním sále přátelské posezení při kávě či čaji.
Toto setkání je otevřené pro všechny farníky a návštěvníky kostela.
Prohlídky kostela a křížové chodby jsou od pondělí do soboty, vždy od 15.00 hodin.
(Ve dnech 18. až 21. dubna se prohlídky nekonají.)
V křížové chodbě jsou vystaveny velkoformátové fotografie společenství Člověk a Víra
(více na www.clovekavira.cz). Výstavu lze navštívit v době prohlídky kostela
a o Noci kostelů 24. května 2019.
Každý 2. čtvrtek v měsíci je v kostele společenství na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s..
Po mši svaté za pracovníky a klienty Hospice je na faře modlitební a přátelské setkání,
které je otevřené pro všechny lidi dobré vůle.
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VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ V TŘEBONI 18. – 20. DUBNA 2019
Zelený čtvrtek 19.00 hrkání / průvod se svícemi
Velký pátek

9.00, 12.00, 15.00 hrkání / průvod s křížem
19:00 hrkání / průvod se svícemi

Bílá sobota

9.00, 12.00 hrkání / průvod s kadidelnicemi

Trasa hrkání začíná v kostele sv. Jiljí a Panny Marie Královny (v Křížové
chodbě) a poté hrkači s průvodem projdou ulicemi Březanova, Masarykovo
nám. – Mariánský sloup, Žižkovo nám., Rožmberská, Masarykovo nám.,
Masné krámy, Husova – malé náměstí, 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 se obnovou této křesťanské tradice pokusíme vhodnou formou doplnit obřady v místním chrámu
sv. Jiljí a Panny Maria Královny a přenést tuto atmosféru do veřejného prostoru. Velký pátek je státním
svátkem, který bychom rádi prožili v duchu svého významu pro celý svět a každého z nás. Budeme rádi za
vaši podporu a účast na průvodech hrkání, které se tak mohou opět stát tradiční součástí velikonočních
svátků i v našem městě.
Srdečně zvou pořadatelé Spolek Žít Třeboní z.s. a Římskokatolická farnost Třeboň

Podrobnější informace ke stylizovaným průvodům o Velikonočním hrkání
Kostýmy hrkačů v kombinaci bílé alby (sutany) a černé středověké kápě, mají charakterizovat boj mezi
dobrem a zlem, který provází život každého člověka. Účast v průvodu je projevem kajícnosti a uznání oběti,
kterou Kristus svou smrtí na kříži přinesl.
Sedm hrkaček představuje sedm bolestí matky Ježíše Krista. Mezi tyto klíčové životní okamžiky Panny
Marie a Svaté rodiny patří:
1. Simeonovo proroctví
2. Herodovo pronásledování a útěk svaté Rodiny do Egypta
3. Hledání Ježíše v Jeruzalémě
4. Setkání bolestné Matky se Synem, nesoucím kříž na Kalvárii
5. Ukřižování Páně
6. Když Maria vzala do náruče tělo Ježíše Krista, sňaté z kříže
7. Když uložila Ježíše do hrobu
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O Velkém pátku zahrnuje průvod i nesení kříže - nástroje umučení Ježíše Krista a současně znaku našeho
vykoupení. Kříž se vztyčí na trase průvodu při 14-ti zastaveních.
Každé zastavení má svůj příběh zasazený do osobních úvah a rozjímání:
1. Ježíši odsouzený, nauč mě druhé neodsuzovat, ale přijímat je všechny s láskou.
2. Ježíši, který jsi na sebe vzal kříž, dej i mně odvahu vzít a nést jej každý den.
3. Ježíši, který jsi pod křížem upadnul, dej mi sílu po pádu do hříchu vždy znovu začít.
4. Ježíši, ty jsi potkal svou milovanou matku, nauč mě zcela konkrétně milovat mé rodiče.
5. Ježíši, tobě pomohl Šimon nést kříž, kéž i já ti dokážu pomáhat v potřebných kolem sebe.
6. Ježíši, Veronika osušila tvou zmučenou tvář, vtiskni svou tvář nezničitelně i do mého srdce.
7. Ježíši, ty jsi opět upadnul, dej, ať ve své bídě stále zakouším tvou pomoc.
8. Ježíši oplakávaný, kéž mi mé smutky pomohou hlouběji poznat tebe i celý svět.
9. Ježíši, tvé pády pod křížem ať mi dodají trpělivost se sebou i s druhými.
10. Ježíši zbavený šatů, nauč mě skromnosti, pokoře a průzračnosti srdce.
11. Ježíši ukřižovaný, dej mi statečnost, abych vytrval ve svých závazcích.
12. Ježíši, který jsi na kříži umřel, klaním se ti a děkuji za spásu, kterou jsi získal pro mě i pro celý svět.
13. Ježíši, přátelé tě sňali z kříže, dej, ať naleznu přátele věrné v časech dobrých i zlých.
14. Ježíši, v hrobě očekávající vzkříšení, ať mě tvé Velikonoce naplní nadějí, že nad vším vítězí tvá láska.
Bílá sobota je dnem veliké proměny, zahalené do tajemství Ježíšova hrobu. Kouř z kadidelnic šířící se do
nekonečného prostoru nám připomíná naši pomíjivost i povolání k novému životu ve víře, naději a lásce.
Aleš Kratochvíl

DĚTI VE FARNOSTI
V čase půstu byla pro děti a v případě zájmu i pro dospělé
připravena postní aktivita s cílem připravit se na Velikonoce.
Nesla název „Vy jste moji přátelé“, protože nám každou neděli
představila jednu z postav, které se setkaly s Ježíšem a různým
způsobem mu prokázaly lásku. Příklad a kladné hodnoty dané
postavy nám měly vždy v následujícím týdnu pomáhat v plnění
postních předsevzetí. Děti dostaly další neděli za jejich snažení
kytičku, kterou ozdobily trnovou korunu na znamení toho, že
chtějí Pánu Ježíši dělat radost a zbavovat ho bolesti, kterou mu
stejně jako trny způsobují i naše hříchy.
V postním období se každý pátek a neděli přede mší svatou konala pobožnost křížové cesty. Na jedné
z nich (v pátek 29. 3. 2019) se podílely i rodiny s dětmi. Děti předem vytvořily v hodinách náboženství
obrázky jednotlivých zastavení pomocí výtvarné techniky zvané frotáž a zapojily se také čtením a
modlitbou během samotné křížové cesty.
Hned následující neděli 31. 3. 2019 se konala již tradiční akce „Misijní koláč“. Na závěr mše svaté
zpěváci dětské scholy zazpívali hymnu papežského misijního díla „Pošli mě, půjdu já“. Po mši svaté si
farníci mohli zakoupit domácí koláče a výrobky dětí z Misijního klubka. Výtěžek z prodeje, krásných 7.000
Kč, byl zaslán na účet PMDD.
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Pozvánka na benefiční koncert
Na poslední dubnovou neděli (28. 4. 2019) je plánován benefiční koncert, kde společně vystoupí tři kostelní
sbory a jedním z nich bude dětská chrámová schola z Třeboně, oceněná na Janušově festivalu dětských
chrámových sborů a schol. Koncert se uskuteční v třeboňském kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí od
16.30 a výtěžek podpoří projekt Obnovy třeboňského kláštera a kostela.
Mária Čížková

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE
Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek. Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými a barvitými
květy; klima je vhodné na procházky a výlety. V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období,
doby, ve které zní "aleluja" a Kristovo mystérium se vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční víry.
Je to i doba očekávání Ducha svatého, který o Letnicích s mocí sestupuje na rodící se církev.
S oběma těmito kontexty, "přirozeným" a liturgickým dobře ladí církevní zvyklost zasvětit měsíc květen
Panně Marii. Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, "růže", jež se rozvinula v plnosti času, kdy
Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je pokornou a diskrétní protagonistkou
prvních kroků křesťanského společenství: Maria je jeho duchovním srdcem, protože sama její přítomnost
uprostřed učedníků je živou pamětí Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha. ..
Benedikt XVI. 9.5.2010

ŽEHNÁNÍ MOTOREK
Ve středu 8. května 2019 bude v Třeboni na náměstí žehnání motorek.
K programu:
11:00 hod. žehnání motorek za účasti P. Davida Henzla generálního vikáře českobudějovické diecéze
12:30 hod. spanilá jízda na Dobrou Vodu u Nových Hradů
14:00 hod. svátostné požehnání v poutním chrámě P. Marie na Dobré Vodě
Spolek Žít Třeboní z.s.

NOC KOSTELŮ 2019
Pozvánka v pátek 24. května na Noc kostelů 2019. Jedná se o
večer, který otevírá vzácná posvátná místa v celé naší zemi, a je
vázán na celé dědictví židovsko-křesťanské kultury a především
víry. Každý rok je vybráno motto, které Noc kostelů provází.
Letos je motto spojeno s citací z biblické knihy proroka Izaiáše.
„Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek.“
Text celého verše zní: „Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se
zasvěcuje svátek, srdce se naplní radostí jako tomu, kdo jde za zvuku píšťal, aby vstoupil na Hospodinovu
horu, ke Skále Izraele.“ (Iz 30,29)
více na www.nockostelu.cz
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LOGO ZPRAVODAJE
Milí přátelé,
rádi bychom vám přiblížili vznik grafického znaku, loga pro
naše farní listy. Námětově představuje propojení symboliky křesťanství
(ryby) a zároveň symbol našeho města Třeboně.
Ryby jsou na sebe navázány do podoby obětní misky pro hostie
- paténou. Tím, že rybky jsou dvě a jedna druhou podpírá, tak to je
obrazem, že my lidé bychom měli jeden druhého také podpírat a
pomáhat si.
Spolu tvůrci, manželé - Simona a Lukáš Šimkovi

VTIP NA ZÁVĚR
Pilát se ptá Jozefa z Arimatie: “Proč chceš poskytnout svůj nový hrob
pro toho buřiče a kriminálníka Ježíše?!“
Jozef mávne rukou a odpoví: „Ále, vždyť je to jen na víkend…!“

Otec vzal sebou poprvé synka na ryby. Seděli celý den u řeky a vůbec nic nechytili.
Když se vrátili domů, zeptal se syn maminky: „To jsme opravdu tak chudí,
že si nemůžeme koupit ani sardinky?“

Víte, kdy vám svět leží u nohou? Když vám chytrý mobil spadne na zem.

Vypadá to, že Bůh je velmi vzdálen… / Nic nevidím… Je velmi daleko…
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