
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni 

   Ročník I.                                                                                                      Červen, červenec, srpen 2019 

 

PRÁZDNINOVÝ TIP - UMĚNÍ SLYŠET 

„Proč chodíš tak často do lesa?“ 

„Modlím se tam.“ 

„Vždyť Bůh je přece všude, nebo ne?“ 

„Samozřejmě.“ 

„A je Bůh všude na světě stejný?“ 

„Ano, Bůh je stejný všude.“ 

„Tak proč chodíš do lesa?“ 

„ Protože v lese nejsem stejný já.“ 

Svatá Johanka z Arku slýchala hlasy pocházející od Boha. Francouzského následníka trůnu Karla to 

rozčilovalo. „Pořád ty tvoje hlasy,“ stěžoval si. „Proč je neslyším já? Král jsem přece já, ne ty! Já 

mám zodpovědnost za lid. Mě přece povolal Bůh na trůn.“ 

„Hlasy doléhají i k tobě, králi,“ odpovídala mu Johanka. 

„Jenomže ty je neposloucháš. Ty si večer nesedneš na pole, abys je slyšel. Když na věži zvoní Anděl 

Páně, rychle se pokřižuješ a tím to pro tebe končí. Kdyby ses skutečně modlil srdcem a naslouchal 

znění zvonů, i když přestanou bít, slyšel bys ty hlasy stejně jako já.“ 

Do prázdninového času dovolené a odpočinku, vám přeji touhu po umění zastavit se. Umění dívat 

se a skutečně vidět, naslouchat a skutečně slyšet, rozhodnout se pro skutky dobra a skutečně je 

vykonat. Pak Boží všestranná milost bude přítomná ve vašem životě. 

K tomu vám ze srdce žehnám 

+ 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 
 

Novosedly nad Nežárkou / Mláka*             1. a 3. So **18.00/17.00 

Lutová             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 

 

Bohoslužby v celé České republice naleznete na https://bohosluzby.cirkev.cz. 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ – ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN 2019  
 

Pravidelné události: 

První neděle v měsíci  (2. června) ranní mše svatá sv. v 9.00 se zaměřením na rodiny s dětmi.  

                                     O prázdninách tyto mše nebudou.     

První čtvrtek v měsíci (6. června, 4. července a 1. srpna) - po mši sv. eucharistický  průvod s modlitbami za 

                                    duchovní povolání a rodiny 

První pátek v měsíci (7. června, 5. července a 2. srpna) -  17.30 (přede mší svatou) prvopáteční adorace  

                                    s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

Druhý čtvrtek v měsíci (13. června, 11. července a 8. srpna) - druhý čtvrtek v měsíci, mše sv. za Mobilní  

                                    hospic sv. Kleofáše, poté přátelské a modlitební setkání ve farním sále 

 

Poutě a mimořádné slavnosti: 

Neděle  2. června - v 10.00 při mši sv. v Suchdole nad Lužnicí biřmování 

            Pátek 16. června -  v 18.30 poutní mše svatá ke sv. Vítu v kapli sv. Víta (u Pergoly sv. Víta).  

        Tento den mše v hl. kostele není. 

Sobota 22. června -   Mše svatá v Novosedlech nad Nežárkou u příležitosti setkání rodáků 

Sobota 29. června -  Slavnost sv. Petra a Pavla 

Poutní mše sv. bude v kostele sv. Petra a Pavla ve Stráži n. Nežárkou  

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 
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Další oznámení a informace: 

 

Příležitost ke svátosti smíření máte před každou mší sv. v týdnu. Svátosti křtu, manželství, pomazání 

nemocných nebo duchovní pohovor po osobní domluvě s duchovním správcem farnosti nebo farním 

vikářem. 

 

O prázdninách se setkání dětí, ministrantů, pěveckého sboru nekonají. 

                                                                                                                                      www.trebon.farnost.cz 

 

 

 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.  

 

V křížové chodbě jsou vystaveny velkoformátové fotografie společenství Člověk a Víra  

(více na www.clovekavira.cz). Výstavu lze navštívit v době prohlídky kostela.  

 

 

RUBRIKA O MINISTRANTECH 

 

Vím, kdo je to ministrant? 

Zamyslel jsem se nad tím někdy? 

Slovo ministrant pochází z latinského 

slova ministrare, což znamená sloužit. 

Ministrant je totiž ten, který slouží. 

Komu však slouží? Dalo by se říci, že 

slouží knězi. Drží misál, podává 

konvičky anebo zvoní na zvonky. To 

ale není opravdová podstata 

ministranta. Ve skutečnosti ministrant 

slouží nejen knězi a lidem, které u 

oltáře zastupuje, ale především Bohu. 

Ministrantem bývá chlapec nebo mladý 

muž, který půjčuje svá ústa, ruce a sebe 

celého, aby Pán mohl přijít mezi nás. Ministrant, když ministruje, se dává Pánu Ježíši do služby. 

Díky ministrantům tedy může probíhat liturgie a ministranti jí přidávají na kráse. Takže ministrant není 

jen pouhý podavač rekvizit v bílém obleku, ale je důležitou součástí mše svaté. I proto se ministrant 

snaží žít jako dobrý křesťan jak v kostele tak venku mezi kamarády či doma ve své rodině. 

                                                                                                                                                             Antonín Ettler   

 

PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych srdečně poděkovala Tonymu Ettlerovi a ostatním "klukům", kteří vedou třeboňské ministranty. 

Statečně s nimi prožili úžasné Velikonoční obřady. Jste skvělí! Díky!  
                                                                                                             Helena Gráfová (a syn Matyáš G.) 
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DĚTI VE FARNOSTI 
 

Spolčo dětí pokračuje pravidelnými schůzkami každé pondělí od 16.30 až do konce června. V rámci 

Misijního klubka se děti zapojily do přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 tím, že kreslily 

obrázky ze života význačných světců, či misionářů do rubriky Missio magazínu „Svatý misionář“. Měsíc 

květen byl věnován sv. Zdislavě. Rubriku můžete sledovat na televizi Noe živě nebo z archivu a taky na FB 

stránkách Papežského misijního díla ČR v záložce videa. 

 

Dětský chrámový sbor uslyšíme zpívat do konce školního roku ještě dvakrát. V neděli 2. 6. budou 

doprovázet mši svatou zaměřenou na rodiny s dětmi, na které děti dostanou poslední nálepku do svého alba 

se symbolem Božího milosrdenství. Dva týdny poté, 16. 6. bude sbor zpívat na mši s 1. svatým přijímáním 

dětí. Na členy sboru čeká před prázdninami rozlučka s pohoštěním jako odměna za jejich celoroční snažení 

a vytrvalost.  

Při příležitosti Dne dětí se můžou naše ratolesti z farnosti těšit na zábavné odpoledne, při kterém se zároveň 

rozloučíme se školním rokem. Rezervujte si prosím termín v pátek 14. června od 16 hodin.  

Před prázdninami bych vaší pozornosti ráda doporučila tip na novou knihu YOUCAT pro děti. Jedná se o 

přehledný katechizmus přizpůsobený malým dětem, který má sloužit jak dětem, tak i rodičům. Knihu je 

možné objednat v e-shopu Karmelitánského nakladatelství.                                                                    

                                                                                                                      Mária Čížková 

 

HOSPIC SV. KLEOFÁŠE 
 
Hospic sv. Kleofáše doprovodil svého stého pacienta.  

Již šestým rokem působí na Třeboňsku Hospic sv. Kleofáše. Posláním hospice je v první řadě doprovázet 

těžce nemocné a umírající pacienty a jejich rodiny. V letošním roce jsme takto posloužili již sté rodině. 

  

Hospic má od svého počátku pevné zázemí v třeboňské farnosti. Vždy druhý čtvrtek v měsíci je v naší 

farnosti sloužena mše svatá za hospic, jeho pracovníky i klienty. Poté se scházíme ve farním sále na 

modlitbu a k rozjímání nad Písmem, z kterého společně čerpáme povzbuzení. Všichni jste srdečně vítaní. 

  

Náš úkol však vnímáme šířeji. Velice si vážíme každého, kdo o druhého člověka pečuje a slouží mu. Mnoho 

rodin se ocitá v náročné životní situaci z důvodu dlouhodobého pečování o blízkého příbuzného, který ale 

není na konci svého života. Toto pečování může být z důvodu nemoci či věku. Rodiny se často nachází v 

skoro neřešitelných situacích, pečující jsou vyčerpaní, objevují se finanční potíže, trpí vzájemné vztahy. 

 

Pokud jste to vy, kdo podobnou situaci prožíváte nebo víte o někom z vašeho okolí, neváhejte se na nás 

obrátit. Můžeme vám pomoci se zorientovat ve vaší situaci, probrat různá možná řešení včetně využití naší 

odlehčovací služby nebo osobní asistence, nabídnout kompenzační pomůcky či pomoci při vyřizování 

příspěvku na péči nebo jiných dávek. Přijďte za námi do poradny v hospici nebo zatelefonujte naší sociální 

pracovnici Ireně Kalné na číslo 739 341 087.  

Více informací najdete na webu: hospic.kleofas.cz  
                                                                                                                                                                        Irena Kalná 

 

PŘÍBĚH ZVONŮ V KOSTELE SV. MAŘÍ MAGDALENY V MAJDALENĚ 

 
Obec Majdalena, která patří pod duchovní správu Třeboň, je vzdálená od Třeboně 10 km.  

Před lety si kostel sv. Máří Magdaleny vybral jeden starší americký pár jako místo pro svou svatbu. On 

vdovec, ona vdova. Jejich předci pocházeli ze zdejšího kraje a tak se domluvilo, že svatba bude právě v 

tomto kostele. Přípravy probíhaly skvěle i přesto, že mezi rodinou majdalenského kostelníka pana Fürsta a 
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snoubenci bylo tisíce kilometrů. Jedinou věc, kterou jim kostelníci nemohli dopřát, byl zvuk zvonů. Ty totiž 

byly během druhé světové války odvezeny a přetaveny, jako většina kostelních zvonů, na děla.  

Svatba proběhla krásně, nevěstě paní Claris to moc slušelo a ženich pan Raymond byl také šťastný.  

Když se novomanželé vrátili do Ameriky, tak zanedlouho přišla zpráva, že se rozhodli zaplatit výrobu 

nových zvonů, které by se vrátily do kostelní věže. Jediná jejich podmínka byla, že by si přáli, aby se zvony 

jmenovaly po nich, donátorech. Farníci byli nadšeni, jelikož pořízení zvonů není žádná levná záležitost a jen 

paní Anna Fürstová si povzdechla, že je škoda, že se zvony nebudou jmenovat podle jejích oblíbených 

světců tedy Marie a Josef. Přece jen, jméno Claris a Raymond nezní příliš česky. 

Zvony se nechaly odlít a na jejich slavnostní svěcení a pověšení do věže kostela přijel tehdejší biskup 

Antonín Liška. Byla to velká sláva. Nikdo netušil, že zvony už mají odlita jména. Jaké bylo překvapení, že 

jeden zvon se jmenoval Josef a druhý Marie. Ale Claris a Raymond byli velmi spokojení. Jsou to totiž jejich 

biřmovací jména. Od té doby zvony Josef a Marie třikrát denně zvoní a upozorňují místní, že jejich život 

nemá jen materiální rovinu, ale že nás všechny přesahuje ještě rovina duchovní.  

Kéž by třeba i zvuk těchto zvonů přivedl více lidí k přemýšlení o své a Boží existenci. Chcete-li slyšet 

majdalenské zvony a zažít farní společenství, přijďte na nedělní mše sv., které jsou pravidelně každou neděli 

v 11.00 hodin. 

                                                                                                                      ze srdce Vás všechny zve Martina Fürstová 
 

 

ZPRÁVY Z CHLUMU U TŘEBONĚ 

Obec Chlum u Třeboně, kde stojí krásný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, spadá též pod duchovní 

správu Třeboň. Jedná se o kostel se zajímavou historií, a proto zde bývají organizovány komentované 

prohlídky. 

Mimo turistickou sezonu si lze prohlídku domluvit na tel. číslech 384797434, 384797406 nebo 728637127. 

Prohlídky jsou vhodné i pro školy v přírodě. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let 20 Kč.  

V létě jsou komentované prohlídky pravidelně; vždy pondělky a čtvrtky v 19.00 hodin. Vstupné 40 Kč, děti 

do 15 let 20 Kč K dostání chlumecké oplatky, zakoupením přispíváte na opravy kostela 

Hovory o víře s P. Mgr. Martinem Bětuňákem čtvrtek 13. června od 16.00 hodin koná se v Domě s 

pečovatelskou službou v Chlumu u Třeboně.         

                                                                                                                Jitka Válková  

 

POZVÁNKA K POSPOLITOSTI 

 
Když jsem byl osloven redakcí farního zpravodaje, abych jménem spolku Žít Třeboní přispěl do letního 

vydání nějakou úvahou nebo pozvánkou na naše akce, byl jsem touto výzvou potěšen. Netrvalo dlouho a na 

mysli mi vytanulo slovo "pospolitost", které inspiruje činnost spolku od samého počátku jeho existence. Jak 

vlastně správně chápat význam tohoto netradičního termínu pro společenství a hlavně jak takovou 

pospolitost utvářet a prožívat? Je soudržnost, pochopení, přátelství, spontánnost a nezištná pomoc jejím 

projevem? Pokud ano, pak je pospolitost ctnost, o kterou bychom měli společně usilovat. 

 

Při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat na kulturně-společenský happening "Zažít Třeboň jinak", 

který se uskuteční v sobotu 22. června 2019. Na vytvoření programu se podílí celá řada sdružení 

působících v Třeboni a okolí. Skromným příspěvkem spolku Žít Třeboní bude již tradičně "bazárek" a 

večerní koncert skupiny Naked Professors, který se uskuteční na nádvoří zámku. Na vlastní oči, kůži a 

především duši můžeme prožít, jak na tom s tou pospolitostí aktuálně jsme . 

 
                                                                                                                               za spolek Žít Třeboní  Aleš Kratochvíl 
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SO 1.6.

NE 2.6. Za Vieru Posíkovou a manžela Rudolfa 7. neděle velikonoční

UT 4.6. Za Blaženu Hadravovou, její rodiče a sourozence

ST 5.6.
Za rodinu Lovětínských, Halámkovu, Chvátalovu a Mužíkovu, za duše v 

očistci

CT 6.6. Za rodiny Bosáků, Špreňarů a za paní učitelky Sýkorovou a Majerovou

PA 7.6.
Za Albínu Martínkovou a Jaroslava Martínka, za živé a zemřelé z toho 

rodu

NE 9.6. Za Jana Herdu; za dar křtu a víry Slavnost Seslání Ducha Svatého

UT 11.6. Na dobrý úmysl

ST 12.6. Na úmysl dárce

CT 13.6. Za Hospic svatého Kleofáše
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a 

věčného kněze

PA 14.6. Za živé i zemřelé z rodiny Prokešů

NE 16.6. Na úmysl dárce Slavnost Nejsvětější Trojice

UT 18.6.
Za Františka Košinu a živé a zemřelé z rodiny Košinovy, Štěchovy a 

Štěpáníkovy

ST 19.6. Za Zdenu Čapkovou, rodinu Čapků, Vetešků a Posíků

CT 20.6. Na úmysl dárce Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo

PA 21.6.
Za živé i zemřelé z rodiny Soukupovy, Mrkáčkovy, Neubaerovy, 

Hrubcovy a Otce p. Huga

NE 23.6. 12. neděle v mezidobí

UT 25.6.
Na poděkování za dar svátosti manželství a živé i zemřelé příbuzné a 

přátele

ST 26.6. Za živé a zemřelé členy z rodin Drvotů

CT 27.6.

PA 28.6. Za zemřelé členy rodiny Herdovy a celou živou rodinu Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

NE 29.6. 13. neděle v mezidobí

UT 2.7.

ST 3.7. Za snoubence, kteří se připravují na svátost manželství Svátek sv. Tomáše

CT 4.7.

PA 5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

SO 6.7.

NE 7.7. 14. neděle v mezidobí

UT 9.7.
Za zemřelé z rodiny Sýkorovy a Dvořákovy a za dar víry pro děti a 

vnoučata

ST 10.7.

CT 11.7. Za Hospic svatého Kleofáše Svátek sv. Benedikta

PA 12.7.
Za Ludmilu a Františka Němcovy, dceru Blaženu a rodiče a sourozence z 

obojí strany

NE 14.7. Za rodiny Netíků, Vopátků, Šírků, Jedličků a za milost víry a křtu 15. neděle v mezidobí

UT 16.7.

     ČERVEN 2019

     ČERVENEC 2019

Pořad bohoslužeb a intencí - od 1. 6. do 1. 9. 2019
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ST 17.7.

CT 18.7. Na poděkování

PA 19.7.
Za Martinu a Miroslava Nedvědovy, za všechny z toho rodu a za všechny 

oběti tragických dopravních nehod

NE 21.7. 16. neděle v mezidobí

UT 23.7. Svátek sv. Brigity

ST 24.7.
Za Alenu Špačkovou a Boženu Vostřebalovou a živé a zemřelé z rodiny 

Ettlerovy a Špačkovy

CT 25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

PA 26.7. Za rodinu Lepšů, Stupků a za uzdravení

NE 28.7. 17. neděle v mezidobí

UT 30.7. Za zemřelého Josefa Rajcharda a živé a zemřelé z rodiny Rajchardovy

ST 31.7. Na dobrý úmysl

CT 1.8. Na poděkování za 50 let společného života

PA 2.8.

SO 3.8.

NE 4.8. 18. neděle v mezidobí

UT 6.8.
Za Rozálii a Františka Šimánkovy, dceru Marii, syna Františka, rodinu 

Matuškovu a živé členy
Svátek Proměnění Páně

ST 7.8.

CT 8.8. Za Hospic svatého Kleofáše

PA 9.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

NE 11.8. Za rodiny Netíků, Vopátků, Šírků, Jedličků a za milost víry a křtu 19. neděle v mezidobí

UT 13.8.

ST 14.8.

CT 15.8. Za rodinu Košinovu, Vrbkovu a Klepáčkovu Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

PA 16.8. Za Josefa Pešla, rodiče a duše v očistci

NE 18.8. 20. neděle v mezidobí

UT 20.8.

ST 21.8.

CT 22.8. Za Josefa a Ivana Pavelkovy, jejich rodiče, rodinu Vochozků, Pudilů a Roubíků

PA 23.8.

NE 25.8. Za rodiny Netíků, Vopátků, Šírků, Jedličků a za milost víry a křtu 21. neděle v mezidobí

UT 27.8. Za živé i mrtvé z rodiny Koubů a Sýkorů

ST 28.8. Za živé a zemřelé z rodiny Košinovy

CT 29.8.

PA 30.8. Na poděkování za dar svatého křtu

NE 1.9. 22. neděle v mezidobí

Pozn.:        Nedělní intence se týkají večerních mší sv.; ranní mše je za farnost. Zpracoval:        František Košina

     SRPEN 2019
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OKOLO TŘEBONĚ 
 

Již mnoho let spolupracujeme s farností v Třeboni. Díky její vstřícnosti se uskutečnilo několik koncertů, 

které, jak věřím, přinesli mnoho radosti do lidských srdcí.  Jsem rád, že jsme mohli podpořit i třeboňskou 

farnost. 

  

Letos nejsme v kostele s žádným kulturním programem z důvodu blížící se rekonstrukce. Proto jsme rádi, že 

na jednu událost vás můžeme upozornit.  V neděli 30. června 2019 bude ranní mše svatá sloužena za 

muzikanty, kteří již nejsou mezi námi. Na této mši se budeme podílet hudebními vstupy. 

   

Věříme, že po rekonstrukci se budeme moci opět vrátit do těchto krásných prostor a navázat na tradici 

nezapomenutelných koncertů, kterou jsme před lety s festivalem Okolo Třeboně  započali. Zvláště se 

těšíme, že tradiční koncerty, které letos budou ve Schwarzenberské hrobce (Václav Hudeček 22. července, 

Epoque quartet 29. července), se do kostela v příštích letech vrátí. Kompletní program festivalu najdete na 

www.okolotrebone.cz. 

ředitel festivalu Okolo Třeboně Pavel Barnáš 

 

VTIP NA ZÁVĚR 
 

Na světě jsou dva druhy lidí. Jedni se ráno probudí a řeknou: "Dobré ráno, Bože!"  

A pak jsou ti, co se ráno probudí a řeknou "Dobrý Bože, ráno!“ 

 

Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka,  

která převáží turisty na druhou stranu.  

Zeptá se lodníka: "Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?"  

Majitel bárky se na něho podívá a řekne: "Dvacet liber." 

"Není to trochu moc?" 

"Vážený pane, to je jezero Genezaretské.  

Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!" 

Turista se usměje a řekne: "Není divu, při těch cenách!“  

 

Znáte ten vtip o čtyřech mniších, kterým najednou  

v místnosti zhasne světlo? Benediktin se dál modlí,  

dominikán začne přednášet o podstatě světla a temnoty,  

františkán chválí sestřičku tmu a jezuita jde ven  

a vymění pojistky... 

                           „Křesťani.“ 
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