
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni 

   Číslo 4     .                                                                                                Prosinec 2019, leden, únor 2020 

 
SVĚTLO V TEMNOTÁCH   

 

„Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!“ Iz 2,5 

Všichni patřící Kristu, vzhůru, vykročme a jděme v Hospodinově světle! Tato výzva z 1. čtení  1. neděle 

adventní je vskutku povzbudivá k adventní přípravě na svátky vánoční. 

Co je vlastně to Hospodinovo světlo? 

V Prologu Janova evangelia stojí: „Na Počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh … 

v Něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ J 1,1-5 

Co se vlastně myslí tím chozením ve světle? 

Nic jiného než žít, kráčet v Boží přítomnosti. 

A co znamená konkrétně žít v Boží přítomnosti?  

Nic jiného, než  usilovat  žít svůj  všední  život, protkaný  bolestnými i  hezkými a  radostnými chvílemi, ve 

vědomí, že můj milovaný a milující Bůh je se mnou. Toto vědomí září jako světlo do mého života a koriguje 

mé kroky.  

Pak žiji s Bohem ve vztahu a sdílím se s Ním o radosti, o všem co právě prožívám, o pochybnostech a tom, 

co mě rmoutí. Tím vlastně naplňuji Boží přání vyslovené Kristem: „Neustále se modlete …“ A tím také můj 

vztah k Němu roste a sílí. Sílí moje víra, naděje a láska, kterou nedokáže pak nic a nikdo zlomit a přemoci. 

Tak jsme také stále připraveni a naše duše bdí, neupadá do spánku. Nenechá se ukolébat životním stylem 

ducha světa a nenechá se svést povrchním životem lidí, kteří žijí „nepřipraveni“, plní zájmu jen o to, co 

stejně zanikne. 

Nejen o vánocích nám Bůh nabízí šanci znovu do svého života přijmout zář Boží přítomnosti, a tak zapudit 

temnotu zla a hříchu ve všech podobách. „Nyní je nám spása, díky Kristu, blíže než tehdy. Noc pokročila, 

den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve 

dne … oblečme se v Pána Ježíše Krista!“ (srov. Řím 13,11-14) 

Požehnané, radostiplné a světlem Boží přítomnosti prozářené svátky vánoční vám všem ze srdce přeje váš      

                                                                                                                                                              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 

 

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY 2019 - 

ROZPIS BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TŘEBONĚ 

 
Úterý 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.) 

Středa 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 

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

              Novosedly n/Než.  9.00 hod. - Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka 

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

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

Neděle  29. 12. Třeboň                   9.00 hod.  -  Svátek Svaté Rodiny 

                            Stráž n/Než.     9.00 hod.  -  Svátek Svaté Rodiny 

                            Chlum u Třeb.  11.00 hod.  -  Svátek Svaté Rodiny 

                            Majdalena      11.00 hod.  -  Svátek Svaté Rodiny 

                            Třeboň          18.30 hod.  -  Svátek Svaté Rodiny 

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

Středa  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 

             

 

FARNÍ KALENDÁŘ  
 

Pravidelné události: 

 

Středa - Adorace Nejsvětější svátosti vždy od 17.30 

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

                                  dětského chrámového sboru                

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, poté setkání ve farním sále 
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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. 

 

V adventní době budou vždy ve středu ráno roráty; poté rychlá snídaně, aby děti stihly školu. 
 

 

 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.  

 

O NADĚJI 

Možná znáte příhodu o malém klukovi, který si k Vánocům přál fotbalový míč. S velkým očekáváním přišel po zazvonění k 

ozářenému stromku a očima hledal, který balíček by mohl skrývat kopací míč, ale ouha! Samé placaté dárky, takzvané 

„měkkýše“, které věstily novou šálu, košili nebo pyžamo, zkrátka věci, co kluci za dárky vůbec nepovažují…Chlapec své 

zklamání nedokázal potlačit a začal plakat. Marně ho rodiče povzbuzovali, ať začne rozbalovat; už ho nic nezajímalo. Někdo z 

rodiny se tedy chopil rozbalování za něj, a ejhle – hned v druhém balíčku byl vytoužený míč! Nešlo ho poznat, protože byl ještě 

vyfouklý… 

Měl-li ale začít míč užívat, musel nejdřív objevit, že jej opravdu dostal. Potom jej musel nahustit, ale ani to nestačilo: bylo třeba 

naučit se s ním zacházet.  

Trochu podobné je to i s nadějí: Nejdřív po ní člověk musí vůbec zatoužit, uvědomit si, že mu chybí a že to není dobře. Potom ji 

potřebuje „nahustit“, což se neděje vzduchem, ale Duchem svatým. 

A konečně, potřebujeme se naučit s nadějí zacházet, aktivovat ji, kdykoli je třeba. Cílem je umět ji úplně přirozeně používat v 

každodenním životě, tak jako kluci ten míč. 

Naději máme od Pána Boha, naději můžeme používat každý den. Každý den se jí můžeme sytit, každý den nás může nést dál. Bez 

naděje a jejího světla by se nám těžko žilo. Bez naděje by naši spoluobčané, kteří trpěli pod komunistickým režimem, nemohli 

přežívat vězení, lágry a perzekuce. Naděje nás zkrátka podpírá, ačkoliv bolesti, utrpení a zkoušky tohoto života přetrvávají. 

Přeji nám všem, abychom neodhazovali balíčky hned po prvním nezdaru. Abychom překážky a ústrky, které nás v našich životech 

provázejí, překonávali. Abychom rozbalovali balíčky dál a dál, protože v jednom z nich ten vytoužený míč bude. 

   Blanka Nová 

 

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 
 

Ministranti naší farnosti se schází každých 14 dní vždy v 

neděli odpoledne ve farním sále a to od od 15 do 16:30 

hodin. Na těchto schůzkách zpravidla máme takový 

program: 

- Modlitba na začátek 

- Příběh se zamyšlením o Boží lásce nebo povídání si o 

slavení mše svaté 

- Následují hry - v parku i uvnitř (dle počasí) 

- Modlitba na závěr a poděkování za společný čas 

 

Při schůzkách se snažíme tvořit společenství, přátelské 

prostředí, povzbudit se ve víře a formovat se v lepší kluky/muže. Pokud víte o někom ve věku 7-17 let, kdo 

v okolí ministruje nebo by chtěl začít, tak jej srdečně zveme, aby se přidal. 

Kontakt: antonin.ettler@gmail.com. 

Např. na poslední schůzce jsme s baterkami prozkoumali půdní prostor našeho kláštera, což byl dobrodružný 

a prima zážitek (viz foto). 

                                                                                                                                   Text a foto: Antonín Ettler   

mailto:antonin.ettler@gmail.com
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ODHALENÍ POMNÍKU 
 
29. října 2019 byl na hřbitově v Třeboni odhalen pomník dětem, které zemřeli během těhotenství, při porodu nebo těsně po 

něm. Najdete jej vlevo vedle hřbitovního kostela, 

v místech, které dříve bylo určeno dětským hrobům. 

Pozemek věnovalo město Třeboň.  Autorem je RNDr. 

Lukáš Šimek.  Pomník je z hořického pískovce a 

představuje mateřské lůno s plodem a zároveň 

symbolicky ochranu vznikajícího velmi křehkého života 

po celou dobu nitroděložního vývoje.  Pomník požehnal 

vikář P. Jiří Kalaš. Řekl, že si již dlouho přál, aby takové 

místo, kde mohou rodiče najít útěchu a spočinutí v klidu, 

bylo také v Třeboni, neboť na řadě míst ve světě i u nás 

již taková místa existují. Potřebujeme se navzájem, a i 

tady mohou rodiče udržovat spojení se svým dítětem.  

Vznik pomníku inicioval hospic sv. Kleofáše. Ve své 

praxi se jeho pracovníci totiž  často setkávají s rodinami, 

které přišly o děťátko,  musely ho nechat v nemocnici a 

neměly příležitost jej pohřbít. Přišly tedy o místo, kam by 

za ním mohli chodit. Takto vznik místa vysvětlila při odhalení pomníku současná ředitelka hospice Mgr. Irena Kalná. Promluvila 

zde i ředitelka  jihočeského perinatálního hospice  Dítě v srdci PhDr. Jana Marková, která pomáhá rodinám projít touto těžkou 

životní situací (v posledním roce to bylo více než sedmdesátkrát).  

Od září 2017 dle novely pohřebního zákona mají již rodiče možnost pohřbívat své mrtvorozené  nebo krátce po porodu zemřelé 

děti, které se dříve spalovaly jako biologický odpad. Pokud o to mají zájem, musí si v nemocnici zažádat, a to poměrně rychle - do 

96 hodin. V tomto se situace u nás zlepšila, je projevem respektování lidské důstojnosti  a  vyjádřením piety k tělíčku zemřelého 

dítěte. Vznik pietního místa je zásluhou nejen všech zmíněných, ale i řady dalších lidí, kteří přispěli finančně i jinak.Díky za to. 

                                                                                                                                                                                                            Jitka Válková 

 

POZVÁNKY A PŘIPOMÍNKY 
 

 

V Radiu Proglas v cyklu pořadů "Křesťan a svět"  byl vysílán v 

neděli dne 10. 11. 2019 v 10.15 rozhovor s RNDr. Janem 

Květem. Pořad je ještě dostupný v audioarchivu Radia Proglas. 

 

Třeboňská farnost vydala nové 2 barevné pohlednice kostela  

a Třeboňské madony, které jsou 

k dostání u kostelníka. Jedna 

pohlednice stojí 5 Kč. 

Foto Marie Košinová, Člověk a Víra. 
 

 

 

 

 

O RADIU PROGLAS – VYSÍLÁNÍ NEJEN PRO DĚTI 
 
Křesťanská rozhlasová stanice PROGLAS vysílá již řadu let náboženské pořady, zprávy, hudbu a vysílání pro děti a mládež. 

Můžete ji na svých radiopřijímačích zachytit na krátkých vlnách FM 107,5 kHz.  

MŠI SVATOU, nebo společnou modlitbu sv. růžence můžete denně slyšet ve večerních hodinách, v neděli je Mše sv. vysílána od 

9.00. 

Z dětských pořadů Vám chci pro děti, či vnuky doporučit zvláště nedělní vysílání  biblického soutěžního pořadu – PROGLASO 
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od 11.00 do 11.55. Mohou je využít i maminky s dětmi v kuchyni při přípravě oběda, jako jsme s rodinou po léta, když byly děti 

doma, dělali pravidelně. 

Ve školním roce během týdne každé ráno naladíte v 6.45 do 7.00 RANNÍ ZÍVÁČEK, který je uveden krátkou modlitbou a pak  

telefonickou soutěží mohou děti získat za odměnu písničku, kterou mohou někomu poslat.  

Večerní zíváček patří modlitbě a pohádce na dobrou noc. Je vysílán denně v 19.00.  

Každé úterý dopoledne od 9.00 mohou maminky na mateřské dovolené sledovat KAFE MLÝNEK , v úterý 

odpoledne od 16.00 mohou školní děti a mládež sledovat BARVÍNEK… Jeho reprízu zachytíte během sobotního 

dopoledne od 11.05 hodin. 

 

Radio Proglas je jediná stanice, která vysílá bez reklam a je financována jen z  darů posluchačů. Máte-li zájem 

přispět na tuto stanici, mohu tuto platbu zprostředkovat bez poštovních poplatků a v lednu přijde vyúčtování a 

písemné potvrzení darů za uplynulý rok. Děkuji všem dosavadním třem desítkám dárců našich farníků a vyzývám 

ostatní, aby se připojili . 

                                                                                                                    Bohumila Ettlerová                                                           

 

DĚTSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR a JANOŠŮV FESTIVAL 2019 

 
V sobotu 23.11. 2019 se Dětský chrámový sbor opět po roce zúčastnil v Praze přehlídky dětských sborů a 

schol Janušův festival 2019. Porotě tentokrát předsedal sbormistr Státní opery Marek Valášek, dalšími členy 

byli muzikoložka J. Macková a 

varhaník V. Frei.  

Konkurence byla velká, ale naše 

děti zvládly vystoupení na jedničku 

s hvězdičkou. Hlavní cenu jsme 

tentokrát sice nezískali, ale porota 

nám udělila čestné uznání za dobrý 

výběr a choreografii písní (což je 

hlavně zásluha paní učitelky Anny 

Zabranské) a ocenila naše flétnisty 

Katku Čížkovou, Vendulku 

Pumprovou a Matěje Suchana. 

Po skončení festivalu zpívalo šest 

nejlepších sborů (včetně toho našeho) na mši v chrámu svaté Ludmily, což byl nádherný zážitek hudební i 

duchovní. Z Prahy jsme se vrátili pozdě večer velmi unavení ale bohatší o další krásný zážitek. 

Erika Suchanová 

 

DĚTI VE FARNOSTI 
 

NEJSME všichni odvážní, silní, charismatičtí, otevření, 

odhodlaní, pokorní, zajištění, obětaví, vzdělaní, ALE JSME 

POKŘTĚNÍ A POSLANÍ.  

Takhle znělo poselství spotu k Mimořádnému misijnímu 

měsíci říjnu 2019. Rovněž s myšlenkou na Ježíšova slova, 

„Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (Jan 

20,21), se v našem kostele konal Misijní MOST modlitby a 

Misijní jarmark během Misijní neděle. Vybralo se krásných 

10 440 Kč, které byly zaslány na účet PMDD.  

Misijní klubko všem ze srdce děkuje za pomoc s přípravou a 

také za vaše modlitby, příspěvky a dary. Dětem děkujeme za účast v slavnostním obětním průvodu při mši svaté.  



6 

Rozsvícení první svíčky na adventním věnci nám dává na vědomí začátek nového liturgického roku a 

zároveň jeho první období: advent neboli čekání na Vánoce. I letos se děti můžou zapojit do adventního 

programu inspirovaného webovými stránkami www.deti.vira.cz a Rádiem Proglas. Cílem však není jen 

samotné plnění úkolů. Má to být pomůcka na cestě k poznávání Boha, šance stát se citlivějším vůči druhým i 

vůči Bohu. Ze strany dětí bude určitě ceněno a vítáno, když se do programu zapojí i dospěláci a využijí ho 

jako příležitost na chvíli se zastavit, zklidnit a trávit několik drahých minut společně s rodinou. Pojďme tedy 

společně rozsvěcet adventní svíce a otevřít svá srdce pro narození Ježíše. Bližší informace k programu 

naleznete na stránkách farnosti.                                                                                                       Mária Čížková 

 

 

NE 1.12.
Za Josefa a Petra Leštinovy, Ludmilu a Jaroslava Novotných a Marii a 

Josefa Leštinovy
1. neděle adventní

UT 3.12.
Za Františka Košinu a za živé a zemřelé z rodiny Košinovy, Štěchovy, 

Hrkalovy a Liškovy

Za živé a zemřelé členy rodiny a příbuzné *) při ranní mši svaté - při rorátech

Za Františka a Ludmilu Němcovy a jejich dceru Blaženu a za rodiče a 

sourozence z obojí strany

CT 5.12.
Na poděkování za dožití 95 let paní Odehnalové a za zemřelou Sylvu 

Červenkovou a Boží požehnání pro celou rodinu

PA 6.12. Za smír, za hřích potratu Pam. sv. Mikuláše

NE 8.12. Za Františka a Ludmilu Koubovy a celý rod 2. neděle adventní

PO 9.12. Za živé i zemřelé z rodiny Melicharovy a Filípkovy
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu

UT 10.12.

ranní mše svatá - roráty

Za zemřelé Jana a Annu Ouškovy a za jejich rodiče a sourozence

CT 12.12. Za Hospic svatého Kleofáše

PA 13.12.
Za Františka a Rozalii Šimánkovy, dceru Marii, Františka a celý rod, za 

rodinu Matuškovu

NE 15.12. Za zemřelého Jiřího Jaratha a ostatní příbuzné 3. neděle adventní

UT 17.12. Poděkování za dar života a požehnání pro syna Matěje

ranní mše svatá - roráty

Za zemřelou Anežku Dvořákovou, Blanku Rábkovou a živé a zemřelé 

příbuzné a přátele

CT 19.12. Za zemřelé Bohuslava a Miladu Fraňkovy

PA 20.12.
Za Marii a Bohumila Matuškovy a živé členy rodiny, za zemřelou rodinu 

Šindelkovu, Šimánkovu a Jezvíkovu

NE 22.12. Za zemřelé z rodiny Heralovy, Dortovy, Chýnovy a Rokosovy 4. neděle adventní

UT 24.12. Štědrý den

ST 25.12. Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční

CT 26.12. Svátek svatého Štěpána

PA 27.12. Svátek svatého Jana Evangelisty

SO 28.12. Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků

NE 29.12.
Za Radku Košňařovou rozenou Bílkovou, rodinu Bílkovu a živé členy 

rodiny
Svátek Svaté rodiny

UT 31.12. Svatý Silvestr

Pozn.:        Ranní mše svatá v neděli je obětována za farnost. Zpracoval:        František Košina

Nedělní intence se týkají večerních mší svatých.

ST 11.12.

ST 18.12.

     PROSINEC 2019

Pořad bohoslužeb a intencí - od 1. 12. do 31. 12. 2019

ST 4.12.

V tento den nebude mše svatá (je přesunuta na pondělí 9. 12.)
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TŘEBOŇSKÉ KOSTELNÍ ZVONY – pokračování 
 
Přestože naše současné zvony pamatují „teprve“ 71 let, zdokumentovaná historie jejich předchůdců sahá podstatně 

dále. Jejich hlas už sice nikdy neuslyšíme, zato však jejich příběhy, zachycené v různorodých historických pramenech, 

k nám mohou promlouvat i nadále. O těch nejstarších víme díky požárům, které postihly kostel, někdy i s celým 

městem, a které zvony zničily. 

První z nich je datován ke čtrnáctému červnu 1489, kdy do věže uhodil blesk, zapálil střechu a zničil větší zvony. 

Roztavená zvonovina posloužila k výrobě dvou nových zvonů. Ty však nebyly vytaženy na věž, nýbrž až do roku 

1723 zůstaly zavěšeny na dřevěné zvonici, stojící na hřbitově vedle školy (v místech dnešní farní zahrady a přilehlých 

budov). Věž byla opravena až v roce 1607. 

Další požár se stejným průběhem udeřil na Štědrý den roku 1637. Tentokrát se roztavily i zbylé dva malé zvony, které 

přežily předchozí požár. Sice již následujícího roku byly pořízeny dva nové zvony (s německými nápisy, které zní v 

překladu „Ke cti Boží vyzváním, živé k modlitbě volám, mrtvé oplakávám, Stephan Pricquey mne odlil“ a „Pod 

ochranu Tvou se utíkáme, ó svatá Boží rodičko. Stephan Pricquey.“) a roku 1642 zvon třetí, ale věž sama zůstala až do 

roku 1723 v tom stavu, v jakém ji zanechal požár. Roku 1717 byly na ní vyměněny hodiny a český ciferník, označující 

24 hodin, byl nahrazen ciferníkem německým s rozdělením na 12 hodin. 

(v příštím díle pokračování)                                                                                                                                David Titl 

 

 

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ  
 

     Tradiční Tříkrálová sbírka 

pořádaná Charitou Česká 

republika bude probíhat v 

Třeboni a okolních obcích od 

1.1. do 14. 1. 2020. V tomto 

období můžete v ulicích potkat 

koledníky převlečené za 

Kašpara, Melichara a 

Baltazara, kteří ponesou do 

domácností poselství Boží 

lásky, dobra a klidu. Spolu s 

koledou a přáním všeho 

dobrého v novém roce předají 

lidem drobné dárky a poprosí o 

příspěvek na podporu 

charitního díla. Získané 

prostředky třeboňská Charita 

využije na předem určený 

záměr - podpora realizace 

poskytovaných sociálních služeb určených pro seniory, chronicky nemocné, osoby se zdravotním 

postižením a osoby v sociální nouzi. 

 

Pro sbírku 2020 hledáme další koledníky i vedoucí kolednických skupinek, kontaktovat můžete koordinátora 

sbírky na lucie.vysluzilova@trebon.charita.cz nebo tel. 777 566 971 nebo se přijďte osobně zeptat do 

Oblastní charity Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň. 

 
 

Oblastní charita Třeboň, Second Service Band a moderátor David Hocke srdečně   zvou na 14.  CHARITNÍ 

PLES v pátek 7. 2. 2020 od 19.30 hodin do Besedy v Třeboni.  Těšíme se na Vás, přijďte se pobavit a účastí 

podpořit dobrou věc! 
 

Dana Zavadilová, ředitelka Oblastní charity Třeboň 

 

mailto:lucie.vysluzilova@trebon.charita.cz
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RECEPT NA MEDOVNÍK K VÁNOCŮM 

 

Do hrnku se dají:3 celá vejce, 15 dkg cukru moučka, 7,5 dkg 

másla,  3 lžíce medu, 1,5 lžíce rumu, 1,5 lžičky užívací 

sody. Tyto ingredience dát do hrnku a umíchat ve vodní 

lázni, dokud se nespojí. Pak odstavit, hmota se nesmí vařit. 

Na vál se dá:  ¾ kg hladké mouky a vychladlá hmota se do 

toho vleje a vypracuje se pěkné těsto.  

Těsto rozdělíme na 5 dílů, rozválíme na tenké placky, dáme 

na pečící papír a při teplotě cca 150st. C pečeme krátce (7 -

10 min) - nesmí zhnědnout. 

Jednotlivé placky po upečení lehce potřeme zavařeninou a 

na ni máslový pudingový krém. Do druhého dne necháme 

proležet, pak je medovník pěkně vlahý. 

Horní vrstvu můžeme polít čokoládovou polevou. Dobrou 

chuť!  

                                                                        Marie Turínská 

 

 

„Radujte se nebesa, 

zajásej země, 

zahuč moře 

a vše, 

co je naplňuje. 

Zaplesej pole 

a vše 

co je na něm.“ 

Dnes narodil se Spasitel! 

                                      Žalm 96 

 

Radujme se a plesejme i my 

od adventu, přes Vánoce, 

po celý nový rok! 

                                      redakce 

 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2019 

 
Na Štědrý den 24. prosince 2019 bude Betlémské světlo v Třeboni k dispozici od 10 do 12 hodin v kapli sv. Jana 

Nepomuckého na Kopečku a u vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka. Poté bude přemístěno do kostela Panny 

Marie Královny a sv. Jiljí. 

                                                                                                                           Václav Ettler, Třeboňští skauti Wanydlaci 

 

VTIP NA ZÁVĚR 

  
V pondělí stojí sousedé u zahrádky a povídají si.  

"Copak, že jste včera nebyl v kostele?"  

"Nebyl. Včera jsem spal doma." 

 

Dva kamarádi se potkali na autobusové zastávce. 

„Dlouho jsem tě neviděl. Už jsi se oženil s tou pěknou blondýnkou?“ 

„Ještě ne!“ 

„A na co čekáš?“ 

„Na autobus.“ 

 

Přijde babička za panem farářem a s vážným obličejem mu povídá: "Pane 

faráři, když dám 50.000 na kostel, budu za to spasená?" Pan farář se na chvíli 

zamyslí a pak povídá: "Jestli budete spasena, to s jistotou říct nemohu, ale určitě to můžete zkusit." 

 

Rozhořčený Skot píše do redakce časopisu: "Pokud nepřestanete psát ty hloupé vtipy o Skotech, přestanu si váš časopis půjčovat!" 

 

________________________________________________________  

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 

 (Právo na úpravu a krácení příspěvků vyhrazeno.) 

Výrobní náklady jednoho výtisku činí 10 Kč. 
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