
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni 

   Ročník I.                                                                                                              Září, říjen, listopad 2019 

 

 

POVZBUZENÍ 
 

„Tak to zase začíná!“ Povzdechne si mnohý na konci období prázdnin. Někdo se těší na přátele, na 

spolužáky se kterými se dlouho neviděl, někdo na jistotu zaběhnutého rytmu práce a odpočinku, kdy se dají 

věci lépe organizovat. Někdo by se zase potřeboval  „dorekreovat“  a „doodpočinout“, dodělat práce, které 

úspěšně započal. Smíšené pocity v naší společnosti. Jedno je nám však společné - potřebujeme do každého 

začátku nějaké povzbuzení. Nabízím slova světice našich dnů Matky Terezy z Kalkaty: 

„Bůh přebývá v nás. Tím se pro nás stává podivuhodnou silou. Nezáleží na tom, kde člověk je, pokud je 

čistého srdce. Je s ním a v něm celých čtyřiadvacet hodin každého dne. Proto říká: Milujte se navzájem, 

jako miluji já vás! Čistota srdce znamená otevřenost, úplnou svobodu, uvolnění, které člověku dovoluje 

milovat Boha bez zábran, bez překážek. Vstoupí-li do mého života hřích, vzniká překážka mezi mnou a 

Bohem. Znemožňuji mu jednat mým prostřednictvím nebo mi dávat sílu, jestliže mezi námi stojí hřích. Hřích 

je otroctví. 

Zvolím-li zlo, dopouštím se hříchu. Zde se uplatňuje moje vůle. Jestliže na úkor všeho ostatního hledám něco 

pro sebe, volím dobrovolně hřích. Jsem-li v pokušení lhát a pak tomuto pokušení podlehnu a lžu, je můj duch 

nečistý. Obtížila jsem sama sebe. Postavila jsem překážku mezi Boha a sebe. Lež zvítězila. Dala jsem 

přednost lži před Bohem. Za přáním něčeho dosáhnout se velmi často skrývá chtivost, řevnivost a zmatek. 

Pak nemůžeme Boha vidět. Je to překážka. 

Nezáleží na tom kolik toho děláme, nýbrž na tom, kolik lásky, kolik opravdovosti a kolik víry 

vkládáme do svého jednání. Je lhostejné, co děláme. Co děláte vy, nemohu dělat já, a co dělám já, nemůžete 

dělat vy. Ale my všichni děláme to, co nám přikázal dělat Bůh.“ (Sv. Terezie z Kalkaty) 

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 

 

Aktuální informace na stránkách farnosti Třeboň www.trebon.farnost.cz 

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

 

 

 

DUŠIČKOVÉ DNY 2019 - 

ROZPIS BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TŘEBONĚ 

 

1. 11. 2019 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH   

          16.30 hod. Lutová - poutní mše svatá a společná modlitba za zemřelé na hřbitově 

                             Stráž nad Nežárkou - mše svatá a společná modlitba za zemřelé na hřbitově 

           18.30 hod. Třeboň, chrám sv. Alžběty - mše svatá a společná modlitba za zemřelé  

                                                                                na hřbitově u sv. Alžběty 

                             Chlum u Třeboně - mše svatá a společná modlitba za zemřelé na hřbitově 

2. 11. 2019  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

   16.30 hod. Majdalena - mše svatá a společná modlitba za zemřelé na hřbitově 

                              Novosedly nad Nežárkou - mše svatá a společná modlitba za zemřelé na hřbitově 

          18.30 hod. Třeboň, chrám sv. Jiljí Ostende - mše sv. a spol. modlitba za zemřelé na hřbitově 

listopad 2019 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

      Schwarzenberská hrobka - mše svatá a společná modlitba za zemřelé patrony třeboňské 

                                                          farnosti z rodu Schwarzenbergů  

                                                         (bude upřesněno na nástěnce a na webu farnosti)   

             

http://www.trebon.farnost.cz/
http://www.trebon.farnost.cz/
https://bohosluzby.cirkev.cz/
https://bohosluzby.cirkev.cz/
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FARNÍ KALENDÁŘ  
 

Pravidelné události: 

První neděle v měsíci - ranní mše svatá sv. v 9.00 se zaměřením na rodiny s dětmi, s hudebním doprovodem 

                                      dětského chrámového sboru                          

První čtvrtek v měsíci  - po mši sv. eucharistický průvod s modlitbami za duchovní povolání a rodiny 

První pátek v měsíci - v 17.30 (tzn. hodinu přede mší svatou) prvopáteční adorace s litaniemi  

                                     k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

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

                                        ve farním sále 
 

Poutě a mimořádné slavnosti: 

Sobota 28. září, sv. Václava - poutní mše Novosedly nad Nežárkou a Domanín (18.00) 

 Sobota 28. září - v Třeboni mše ke slavnosti sv. Václava (9.00) 

Neděle 20. října - Misijní neděle 

Pátek 1. listopadu - poutní mše svatá v kostele Všech svatých v Lutové (16.30) 

Sobota 30. listopadu - tradiční pouť v Třeboni za duchovní povolání a rodiny (9.00) 

 

           Další oznámení a informace: 

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

nemocných, duchovní pohovor po osobní domluvě s duchovním správcem nebo farním vikářem. 

 

 

 PRAVIDELNÉ A DÉLETRVAJÍCÍ POZVÁNKY 

   

• 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.  

 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ JE PŘEDMĚTEM, KTERÝ SE VYUČUJE NA ŠKOLÁCH 
 

Jako každý rok je začátek školního roku pro děti i rodiče velkou zkouškou. Pro děti tím, že si musí zvykat 

opět na každodenní školní povinnosti a zároveň vše zvládnout s množstvím mimoškolních aktivit a pro 

rodiče v tom, že by svým dětem rádi dopřáli všechny zájmové kroužky, které dětem rozvíjejí jejich talenty a 

zároveň to vše dobře skloubili s rodinným harmonogramem. 

Jak do toho všeho zapadá náboženství? Výuka náboženství je nepovinný předmět, který se vyučuje na 

školách. Protože je vyučován na škole, většinou 1/týdně po obědě, tak by neměl zasahovat do odpoledních 

mimoškolních aktivit dětí. Je to ale vždy otázkou priorit, kterou musí rodiče a děti zvolit. Vrátit se po obědě 

ještě na nepovinný předmět do školní lavice nebo jít do družiny, případně na kroužek či domů?  

Chceme-li ovšem dostát svým slibům a být dětem příkladem toho, že když se něco slíbí, tak se to má 

dodržovat, je volba jasná. A kdy došlo k slibu, který nás rodiče zavázal, že naše ratolesti budou 

vychovávány ve víře a že se jim dostane náboženského vzdělání? Bylo to tehdy, když jsme se za děti 

rozhodli, že se svou vírou a svým slibem zaručujeme a požádali jsme o křest našich dětí. Vzpomínáme si? 

Jestliže ano, tak můžeme využít učitele náboženství nebo kněze, kteří nám pomohou v náboženském 

vzdělávání našich dětí a přihlásit je na náboženství. Tak budeme my rodiče stát za slovem, který jsme při 

křtu dětí dali. 

                                                                                                                                                                                Martina Fürstová 
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DĚTI VE FARNOSTI 

S blížícím se školním rokem bych se ráda ohlédla na začátek srpna, kdy se konal farní misijní tábor s 

názvem „Cesta kolem světa“. Děti jako misionáři cestovaly po jednotlivých kontinentech a společnými 

silami vytvořily MOST (Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí). Právě jejich tvořivost přispěla k vzniku 

krásných dárkových předmětů, na které se můžete těšit na nejbližším misijním jarmarku. Již táborový prodej 

části výrobků vynesl 1400 Kč, které byly zaslány na účet PMDD. 

U misií ještě zůstaneme. Dne 30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum 

illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu 

bylo zdůrazněno, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí 

vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a 

proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc. Po celý minulý rok 

jsme si připomínali svůj závazek, který jsme přijali při křtu. Být pokřtěn znamená být rovněž poslán. Misijní 

činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium 

všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15). Proto se v pátek 18. 10. 2019 v 18 hod. můžete připojit k aktivitě Papežských 

misijních děl zvané MISIJNÍ MOST MODLITBY, při které se společně pomodlíme za misie modlitbu 

růžence. Tato aktivita bude předcházet Světový den misií, který oslavíme během MISIJNÍ NEDĚLE 20. 10. 

2019. 

Po prázdninové pauze bude v září opět zahájeno Spolčo dětí. Schůzky se budou konat vždy v pondělí od 

16:30. Bližší informace a přesné termíny naleznete na plakátku, buď na nástěnce, nebo na webových 

stránkách farnosti. Všechny děti jsou srdečně zvány, těšíme se na nové kamarády.                               
                                                                                                                      Mária Čížková 

 

OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍPRAVOU NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 
 

V loňském roce jsem byla požádána, abych spolu s otcem Martinem pomohla připravit děti na přijetí dvou 

pro život velmi důležitých svátostí. První z nich je svátost smíření a tou druhou pak 1. svaté přijímání. Už 

v dřívějších letech jsem měla tu čest vypomáhat v doprovázení dospělých katechumenů při přípravě na křest 

a také již řadu let vyučuji náboženství. Přesto jsem měla v sobě určitou bázeň. Připravit děti tak, aby jejich 

setkání s živým Kristem v těchto dvou svátostech bylo plnohodnotné a radostné je úkolem, který přesahuje 

učitelskou zkušenost. Bůh ale doplňuje to, čeho člověk není schopen a tak přípravná setkání byla v jeho 

kompetenci a režii. 

Dětí bylo osm a dalších osm bylo pak z okolních farností. Zvolila jsem metodu přípravy, která vychází 

z Katecheze dobrého pastýře. Je to metoda velmi dobře propracovaná, která dětem teoretickým i praktickým 

způsobem pomáhá pochopit pravdy víry a přijmout Ježíše jako Bohočlověka, který působí v jejich srdcích a 

skrze ně v jejich okolí. Musím velmi pochválit děti i jejich rodiče, že nevynechávali přípravy, a když, tak jen 

ze závažného důvodu. Část přípravy probíhala u nás na Barboře. Museli jsme snést všechny židle v domě, 

připravit stůl, navařit čaje atd. Často jsem to dělala za pomoci dalších členů domácnosti, protože mezi 

příjezdem z práce a přípravou byl kratičký čas. Ale radost dětí, jejich upřímná touha Ježíše poznávat, jejich 

pozornost a spolupráce, to za to všechno stálo. A velký bonus pro mě navíc je  ten, že doprovázením 

druhých na cestě víry jsem byla občerstvována ve víře i já. Bůh totiž nikdy nebývá nic dlužen.  

A tak, milí čtenáři, vezměte toto moje vyznání jako doporučení. Každý, kdo Bohu v druhých něco dává, 

dostává od Boha míru natřesenou, natlačenou a rovnou do klína. Bůh je totiž velký grant.  

                                                                 Martina Fürstová 
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DĚTSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 

 
Dětský chrámový sbor po prázdninové pauze opět zahajuje svou činnost. Schůzky se budou konat každou 

středu od 15 do 16:30 hodin v klubovně na faře. Přijímáme nové členy, děvčata i chlapce od 6 do 17 let. 

Hra na hudební nástroj vítána není ale podmínkou.  

Děti se s námi naučí základy hudební teorie, zpěv z not, práci v kolektivu a respekt k druhým. Výuka 

probíhá v přátelském duchu, nepodporujeme v dětech přehnanou soutěživost, učíme je, že každý, i méně 

nadaný člen sboru, je pro nás důležitý a společně dokážeme velké věci. V případě zájmu se děti mohou přijít 

kdykoli nezávazně podívat na schůzku. Členství ve sbor u je zdarma, podmínkou je řádná docházka a účast 

na akcích sboru. 

V novém školním roce budeme opět doprovázet každý měsíc dětskou bohoslužbu. V listopadu nás čeká 

účast na Janušově festivalu dětských a mládežnických sborů v Praze, na kterém náš sbor v loňském roce 

získal první místo.                               Těšíme se na Vás v novém školním roce Anna Zabranská a Erika Suchanová 

 

 

ČEKÁNÍ NA DUŠE 

 
Na začátku prázdnin jsem na jednom netradičním undergroundovém festivalu vyslechl příběh muže, který 

často organizoval expedice do hor a využíval pro přesuny mezi tábory pomoc místních domorodců. Podobně 

tomu bylo i v Kolumbii, kdy jeho výpravě pomáhali v méně přístupném terénu nosit zásoby a vybavení 

potomci původních obyvatel - Indiánů. Když nezvládali přesun do základního tábora v plánovaném čase, 

pobízel domorodce, aby v tempu výrazně přidali. Po dvou dnech vypadalo vše optimisticky, než se však 

Indiáni zastavili a odmítali pokračovat. Druhý den se bez jakéhokoli pobízení sami vydali na cestu. Když se 

jich vedoucí výpravy ptal, proč se bez viditelných příčin zastavili na celý den, odpověděli mu: "Předběhli 

jsme svoje duše a museli na ně počkat". 

Jistě znáte situace, kdy se i Vy zapojíte do zoufání, jak je doba uspěchaná, jak se většina zajímá jen o sebe a 

své zájmy, a o společné hodnoty a prožívání volného času nebo nabízené aktivity nejeví zájem. Po takové 

diskusi na Vás padne úzkost, kterou nelze jen tak přejít, aniž by nezanechala stopy na vašem odhodlání a 

víře ve společenství. Toto léto jsem zažil podobných situací hned několik, ale zmíněný příběh mi pomohl 

moje pochybnosti překonat a najít řešení:  
Je třeba se zastavit a počkat na své duše! A když při tomto rozjímání vlastní identity potkáme i duše svých předků, 

kteří s námi tvoří jedno společenství, nalezneme tu správnou motivaci pro další cestu i tempo.   
                                                                                                                                              za spolek Žít Třeboní Aleš Kratochvíl 

 
 

NÁVŠTĚVA KLÁŠTERŮ METEORA V ŘECKU 

 

Na severozápadě Thessalie se zvedají z roviny mohutné pískovcové skály, 

často 300 i 500 m vysoké, na jejichž horních hranách byly vystaveny 

obdivuhodné kláštery, dříve přístupné pouze po nebezpečných stezkách, 

žebřících a nebo s pomocí lanových rumpálů! Původně zde vzniklo 24 

klášterů, nyní žije osídleno řeholníky posledních šest. S manželkou jsme 

navštívili klášter Varlaám, kde jsme spočinuli, abychom zde mohli vnímat a 

prožít jeho duchovní odkaz. 

Kostel Všech svatých je skvostně vyzdoben nástěnnými malbami z poloviny 

16. století i původními dřevěnými křesly, ve vodárně byl umístěn sud na 12 

000 litrů vody, který představoval zásobu pro případ obléhání, nepřízně počasí 

apod. Obdivovali jsme nejen pečlivě vedenou bylinnou zahradu, ale také 

zelinářskou u paty skály pod klášterem. Pokud budete mít možnost „kláštery v 

oblacích“ - jak se jim také říká - navštívit, rozhodně neváhejte!    

                                                                                                                                                           Lukáš Šimek 
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POŘAD BOHOSLUŽEB A INTENCÍ OD 1. 9. DO 31. 10. 2019 
 

    

     ZÁŘÍ 2019   
NE 1.9. Na úmysl p. Jiřího 22. neděle v mezidobí; sv. Jiljí 

UT 3.9. Za Svatého otce   

ST 4.9. Za otce biskupa Vlastimila   

CT 5.9. Za otce biskupa Pavla   

PA 6.9. Za otce Davida Henzla   

SO 7.9.    

NE 8.9. 
Za Aloise a Ludmilu Mikulkovy a Marii    

Kubalovou a Jana Leštinu 
23. neděle v mezidobí 

UT 10.9. Za dceru Evu   

ST 11.9. Na úmysl dárce   

CT 12.9. Za Hospic svatého Kleofáše   

PA 13.9. Za zemřelého Václava Hlučného   

NE 15.9. Za rodinu Blažkovu, sestru a rodiče z obojí strany 24. neděle v mezidobí 

UT 17.9. 
Za zemřelé Františka a Ludmilu Němcovy, dceru  

Blaženu, rodiče a sourozence z obojí strany 
  

ST 18.9. 
Za zemřelé Jaroslavu a Františka Hrojzovy a za  

rodiče z obou stran 
  

CT 19.9. 
Za zemřelého Pavla Štěpáníka a živé a zemřelé z  

rodiny Štěpáníkovy a Košinovy 
  

PA 20.9. Na poděkování za 50 let společného života   

NE 22.9. Za živé a zemřelé z rodiny Pumprovy 25. neděle v mezidobí 

UT 24.9. Za zemřelou Boženu a Václava Ettlerovy   

ST 25.9. 
Za Františka Košinu a živé a zemřelé z rodiny  

Košinovy, Hrkalovy, Štěchovy a Liškovy 
  

CT 26.9. 
Za živé a zemřelé z rodiny Melicharovy a  

Filípkovy 
  

PA 27.9. Za Vincencké společenství sv. Vincenc z Paula 

SO 28.9.   Slavnost sv. Václava 

NE 29.9. 
Za rodinu Netíků, Votápků, Šírků, Jedličků a  

milost víry a křtu 
26. neděle v mezidobí 

     ŘÍJEN 2019   

UT 1.10. Na dobrý úmysl a poděkování   

ST 2.10. Za požehnání a Boží ochranu při operaci   

CT 3.10. 
Za živé i zemřelé z rodiny Papáčkovy, za rodiny       

Herrera a Ruiz a za 90. let života   

PA 4.10.     

SO 5.10.     

NE 6.10.  Za zemřelé manžele Blanku a Jindřicha Opaleckých 27. neděle v mezidobí 

UT 8.10. 
Za rodinu Bosákovu, Špreňarovu, p. učitelku M. 

Sýkorovou a M. Majerovou; za Jarmilu Zahradníkovou   

ST 9.10.  Na úmysl dárce   

CT 10.10.  Za Hospic svatého Kleofáše   

PA 11.10.  Na úmysl dárce   

NE 13.10. 
 Za Miroslava Schamse, živé a zemřelé z rodiny    

 Schamsovy a Kotilovy 
28. neděle v mezidobí 
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UT 15.10. 
Za živé a zemřelé z rodiny Košinovy, Vrbkovy,  

Klepáčkovy a na úmysl dárce   

ST 16.10. 
Za živé a zemřelé z rodiny Šimkových, Flíčkových a  

Šípkových   

CT 17.10. Za rodinu Šebestů, Haidrů, Němců, Texlů a Budíků   

PA 18.10. Za dar víry a ochranu; na úmysl dárce Svátek sv. Lukáše 

NE 20.10. Za zemřelého Jiřího Jaratha a celou rodinu 29. neděle v mezidobí 

UT 22.10. Za poděkování a ochranu do dalších let    

ST 23.10. 
Za všechny zemřelé z rodiny a příbuzenstva, za Boží  

požehnání a pomoc   

CT 24.10. Za zemřelé z rodin Roubíků, Dvořáků a Lubinských   

PA 25.10.     

NE 27.10. Na úmysl dárce 30. neděle v mezidobí 

UT 29.10. Na úmysl dárce   

ST 30.10. Za Josefa Pešla, jeho rodiče a duše v očistci   

ČT 31.10.     
    
Pozn.:       Nedělní intence se týkají večerních mší; ranní mše sv. je za farnost.   Zpracoval:  František Košina 

 
 

TŘEBOŇSKÉ KOSTELNÍ ZVONY 

 
Zná je každý, kdo zná naše město, přestože je nejspíš nikdy 

neviděl. Zaručeně je ale pozná podle jejich hlasu, kterým se 

dávají ve známost čtyřikrát během každé hodiny. Občas se 

rozezní i na delší dobu, jako by chtěly zpívat. A jejich 

hlasitý, zato však vznešený zpěv je pro svoji jedinečnost 

nezaměnitelný. Však také tvoří každodenní součást 

třeboňského života již více než sedmdesát let… 

 

Sice je slýcháme častokrát, ale kdo vlastně zná jejich 

jméno? Kostelní zvony bývají žehnány podle křesťanských 

světců. Těší se tedy úctě a v minulosti měly pro člověka 

daleko větší význam než dnes. Hlas zvonů určoval tempo 

života, provázel člověka od kolébky až k rakvi, ohlašoval 

důležité události, měl zahánět zlo (zvonilo se například proti mračnům před bouřkami) a přivolávat dobro. 

Bývala jim odnepaměti přisuzována velká moc a váže se k nim mnoho pověstí a pověr. Ty „naše“ zvony 

jsou tři: 

Největší z nich byl ulit ke cti a chvále Panny Marie coby matky Boží a Královny, jejíž podobizna je na těle 

zvonu graficky znázorněna. Odbíjí každou celou hodinu a vyzvání vždy v pravé poledne a o šesté večerní 

hodině. Je zavěšen na ocelové traverze, s nástavcem ve tvaru, jaký mívá dřevěný závěs. Plášť zdobí 24 cm 

vysoký reliéf Panny Marie Královny s Jezulátkem na levé a žezlem v pravé ruce. Pod ním jsou dva řádky 

nápisu: „K CHVÁLÁM MATKY NEBESKÉ, VOLÁM DÍTKY POZEMSKÉ.“ Naproti je pak pětiřádkový 

nápis: VĚNUJÍ KATOLÍCI Z TŘEBONĚ. ULIT L. P. 1948 R. PERNER NÁR. SPR. SUCHÉ VRBNÉ U Č. 

BUDĚJOVIC. Je vysoký 770 mm, spodní průměr činí 1005 mm, váží 620 kg a zvoní v tónu Gis. 

Menší nese jméno českého národního světce a zemského patrona, svatého Václava, a odbíjí každou 

čtvrthodinu. Oba zvony společně vyzvánějí aktuálně v 8:45 před nedělní bohoslužbou. Je zavěšen na 

ocelové traverze. Plášť zdobí reliéf sv. Václava na koni, s korouhví v pravé ruce. Pod tím je řádek nápisu: 

NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM, NI BUDOUCÍM! Naproti je pětiřádkový nápis: VĚNUJÍ 2. OSADNÍCI 

FARNOSTI TŘEBOŇSKÉ. ULIT L. P. 1948 R. PERNER NÁR. SPR. SUCHÉ VRBNÉ U Č. 

BUDĚJOVIC. Je vysoký 690 mm, spodní průměr činí 890 mm, váží 450 kg a zvoní v tónu Ais. 
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Třetí a nejmenší zvon je umíráček. Na rozdíl od dvou předešlých nemá žádné jméno a v naší farnosti se už 

téměř nepoužívá. Je zavěšen na dřevěném závěsu. Bohatě zdobený plášť nese reliéf svatého Josefa 

s Ježíškem v náručí, rodový schwarzenberský erb a nápis JOHANN ADALBERT PERNER IN BUDWEIS. 

Po stranách je uveden rok ulití zvonu ve dvou řádcích: ANNO 1833. Je vysoký 415 mm, spodní průměr činí 

540 mm, váží 95 kg a zvoní v tónu Fis. 

V příštím čísle se dočteme o stručné, avšak zajímavé historii třeboňských zvonů, doplněné o dobová 

svědectví…                                                                                                                                            David Titl 

 

TÝDEN PRO HOSPIC 2019 
 

Již sedmý ročník akce Týden pro hospic se letos uskuteční ve dnech od 7. do 13. 10. Každoročně je tato 

akce spojena se Světovým dnem hospiců a paliativní péče, který připadá vždy na druhou říjnovou sobotu. 

Těšit se můžete opět na pestrý program, který potěší milovníky hudby, divadla i sportu. Připravili jsme pro 

vás besedu s Alešem Palánem, nositelem ceny Magnesia Litera za publicistiku, divadelní představení Na 

štaci DS Kajetán, vystoupení kostelního sboru KOS a také velmi oblíbený Běh pro hospic, který se poběží 

v sobotu 12. října. Využít můžete i letošní novinku – tzv. firemní startovné. Přijďte si společně zasportovat, 

startovné ve výši min. 5 000 Kč je určeno pro maximální počet 10 osob. Veškeré podrobnosti k běhu, včetně 

tras na webu www.behyprohospice.cz. 

Výtěžek ze vstupného, stejně jako veškeré dary získané během Týdne pro hospic, poputují na provoz 

Hospicové péče sv. Kleofáše. Další informace naleznete na webu www.kleofas.cz nebo na fb profilu hospice 

(www.facebook.com/hospictrebon.cz). Těšíme se na vás!                            Petra Pfeiferová 

 

 

VTIP NA ZÁVĚR 

 

Řidič bezvěrec jede kolem řeky, když tu si všimne, že na břehu 

chytají ryby katolický kněz a rabín, přičemž opodál stojí cedule s 

nápisem "Pozor, blíží se konec vaší cesty!" Řidič zpomalí, vytočí 

okénko a zahuláká: „Starejte se o sebe, pámbíčkáři mizerní!" 

Načež dupne na plyn a uhání dál. Po chvíli se ozve mohutné 

žbluňknutí. Rabín se otočí na kněze a praví: „Já jsem vám říkal, 

velebný pane, že tam bude lepší napsat 'most v rekonstrukci'!" 

 

„Tak jaká byla zkouška?“ „Velice nábožná.“ „Velice nábožná?“ 

„No, profesor v černém, já v černém, profesor položilo otázku, já 

se pokřižoval, za chvíli jsem odpověděl a on se pokřižoval.“ 

 

„Pane Bože, co je pro tebe milion let?“ „Vteřinka.“ „A co je pro tebe milion korun?“ „Halířek.“ 

„Dej mi, prosím tě, halířek.“ „Počkej vteřinku.“ 

 

 

________________________________________________________  

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: Marie Košinová; 1kosinova@seznam.cz 

Uzávěrka příštího čísla je 24. 11. 2019. (Právo na úpravu a krácení příspěvků vyhrazeno.) 

Výrobní náklady jednoho výtisku činí 10 Kč. 
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