
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni 

   Číslo 5                                                                                                              Březen, duben, květen 2020 

 

DOBA  POSTNÍ 

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, 

sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Postní doba začíná  Popeleční středou a trvá 

40 dní (následování Krista, který se sám 40 dní postil na poušti, před svým veřejným působením) do 

Bílé soboty. Při mši svaté na Popeleční středu, přijetím popelce (znamením kříže popelem na čelo) 

dávají najevo věřící své kající smýšlení a upřímnou ochotu začít svou přípravu na velikonoce s 

vnitřní opravdovostí a vyprošují si k tomu ve společenství církve Boží pomoc. 

TŘI  RADY 

Začíná postní doba – šest postních týdnů, které nás uvádějí do vnitřní usebraností a přípravy na 

hlubší prožití tajemství Velikonoční radosti. Dobrá příprava duše člověka je spojena s modlitbou a 

postem. Tohle ví každý křesťan, ale mnohý si už neví rady s tím, jak se správně a účinně modlit. 

K tomu vám dám tři užitečné rady, které opřu o zkušenosti Evagria z Pontu, který žil ve 4. stol. po 

Kristu. 

1. rada: 

„Modlitba zahání smutek a skleslost.“ 

Modlitba má skutečně blahodárný účinek na duši člověka. Zaplašuje smutek a rozptyluje sklíčenost. 

V dnešní době trpí řada lidí různými depresemi   a pocity prázdnoty, nudy. Bohu oddaní lidé však 

mají zkušenost s přirozenou terapií duše v modlitbě. Kdo se modlí, ten bude ze svých smutků 

uzdraven. 

Jak ale může modlitba uzdravit mou depresivní duši? V modlitbě předkládám své pocity sklíčenosti 

Bohu. Můžu si doslova představit, jak Boží láska proniká mými vnitřními pocity bezútěšnosti. Své 

depresivní nálady nepotlačuji a nebojuji s nimi, nenechám se jimi ale také spoutávat. Modlitbu, 

kterou stále vyslovuji k Bohu je pozvolna rozptyluje. Mnohdy to chvíli trvá, než se uprostřed nich 

začne vytvářet prostor pokoje. V modlitbě ke mně, do mého smutku a sklíčenosti, vchází Boží anděl 

útěchy a odívá mě pláštěm naděje a radosti. 



2 

2. rada: 

„Chceš-li se správně modlit, pak nikomu nezavdávej důvod k zármutku. Jinak se budeš modlit 

zbytečně.“ 

 

Nemůžeme se správně a účinně modlit, jestliže naše vztahy k bližním nejsou v pořádku. Nikoho 

bychom neměli zarmucovat, zraňovat a ubližovat. Jinak vyjde naše úsilí v modlitbě na prázdno a 

před očima se nám budou stále vynořovat lidé, kterým jsme něco udělali a nedosáhneme klidu. 

Srdce takového člověka se stává tvrdé. Zatvrzelé srdce mu zatarasí cestu k Bohu. Pouze když své 

zraňující jednání předloží Bohu a poprosí o odpuštění, bude se opět moci modlit. Modlitba ho pak 

bude vybízet k omluvě a nápravě vztahu s tím, komu ublížil. Modlitba nás vede k pravdě a srovnává 

všechno, co jsme dělali nesprávně. 
 

3. rada: 

„Člověk, který není schopen zapomenout různá ublížení a zranění a přesto se snaží o modlitbu, se 

podobá člověku, který čerpá z pramene a nalévá ji do sudu plného děr.“ 

 

Někdo nám ublížil, a nebo jsme se na dotyčného rozzlobili. I v tomto případě se budeme moci 

modlit až zranění a rozladění zapomeneme. Otázka je, jak toho dosáhnout. Pocit rozmrzelosti a 

zranění v nás vytryskne vždy, když se začneme modlit. Snažit se jej vypudit nepomáhá, to, co 

vytěsníme, se vrátí zpět právě v čase modlitby. Potlačování tedy k cíli nevede. Schůdná cesta však 

spočívá v přijetí pocitů a jejich předání Bohu. Jemu mám říci, že se mě ten či onen velmi dotkl, mrzí 

mě to na něj a teď se toho nemohu odpoutat. Tím, že své ublížení nabídnu Bohu, získám vnitřní 

odstup a osvobodím se od něj. Dál se jím nemám co zabývat. 

  

Evagrius přirovnává trefně člověka, který se stále zabývá svými zraněními a ublíženími a libuje si 

v sebelítosti, ke člověku který čerpá vodu z pramene  a nalévá ji do sudu plného děr. Modlitba je 

pramenem, ze kterého můžeme čerpat, napít se a svlažit úhor své duše. Jestliže však vodu naléváme 

do takto děravého sudu, bez užitku ji vyplýtváme. Aby vláha modlitby mohla svlažit a zúrodnit naši 

duši, musíme svá ublížení a rozmrzelosti přenechat Bohu. Pak dají pokoj a nebudou naši duši 

otravovat. 

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  

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 
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ROZPIS VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 

v Třeboni a ve farnostech spravovaných z Třeboně 
 

9. 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 

10. 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 

 

11. 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 

 

12. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně  Třeboň 9.00 hod. 

       Stráž nad Nežárkou 9.00 hod. 

       Chlum u Třeboně 11.00 hod. 

       Majdalena 11.00 hod.       

13. 4. Pondělí v oktávu velikonočním  Třeboň 9.00 hod. 

V úterý 14. 4. mše svatá v Třeboni nebude. Od středy 15. budou mše sv. podle obvyklého pořádku. 

 

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 

 

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. 

 

Před každou mší svatou modlitba růžence. V postní době v neděli a v pátek přede mší svatou místo růžence 

společná modlitba křížové cesty. 

 

Květen je měsíc Panny Marie, a proto budou pravidelné Májové pobožnosti. 

 

Každou neděli po ranní mši svaté je v Třeboni ve farním sále přátelské nedělní posezení při kávě či čaji. 

Toto setkání je otevřené pro všechny farníky a návštěvníky kostela. 

 

 

Dejte si do kalendáře:  sobota 9. 5. Poutní mše svatá v Břilicích ve 12.00 hodin 

                     sobota 9. 5. Poutní mše svatá v Branné v 15.00 hodin 

       neděle 7. 6. V Třeboni 1. svaté přijímání 
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POZVÁNKY A PŘIPOMÍNKY 
 

Prohlídky kostela a křížové chodby jsou od pondělí do soboty, vždy od 15.00 hodin. Na Velký pátek a 

Bílou sobotu komentované prohlídky nebudou. 

 

Římskokatolická farnost Třeboň vydala nové dvě barevné pohlednice kostela a Třeboňské madony, které 

jsou k dostání u kostelníka. Jedna pohlednice stojí 5 Kč. 

 

V sobotu 14. března bude v Třeboni ve farním sále setkání a členská schůze Vincenckého společenství z.s.  

Na zahájení bude sloužena v kostele v 9.00 hodin mše svatá, na kterou jsou zváni všichni farníci. 

 

Noc kostelů 2020 se bude konat v pátek 5. června 2020. 

 

 

VELIKONČNÍ HRKÁNÍ V TŘEBONI 9. - 11. 4. 2020 

 
Zelený čtvrtek 

19:30 hrkání / průvod se svícemi 

Velký pátek 

9:00, 12:00,15:00 hrkání / průvod s křížem   

19:30 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 (Křížové chodbě) a poté hrkači s průvodem projdou 

ulicemi - Březanova, Masarykovo nám - Mariánský sloup, Žižkovo nám.,Rožmberská, Masarykovo nám., Masné 

krámy, Husova - náměstíčko, 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 usilujeme již druhým rokem o obnovou této křesťanské tradice, která doplňuje velikonoční obřady 

v místním chrámu sv. Jiljí a Panny Maria Královny. Snahou je přenést atmosféru křesťanských Velikonoc 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 stávají 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 škrabošky a černého oblečení, 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.  
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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 

 

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 

 

POSTNÍ KAPKY 2020 

Chvála Kristu! Bratři a sestry, protože jste mnozí z vás již v minulém roce odebírali Postní kapky, obracím se na Vás 

s nabídkou této postní aktivity i v letošním roce. Pokud chcete, aby Vám každé ráno přišel e-mail s inspirujícími texty, 

vyplňte, prosím, jednoduchý webový formulář na stránce: http://postnikapky.cz/email-postni-kapky/. 

Postní kapky 2020 budou také k dispozici jako mobilní aplikace pro telefony s Androidem. Stáhnout si ji můžete na 

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.kapky2019. 

A pokud Vám budou stačit SMS kapky, podívejte na stránku: http://postnikapky.cz/sms-postni-kapky/. 

Postní kapky budou také k dispozici na webu: http://postnikapky.cz 

                                                                                                                                                                    P. Petr Hofírek 

 

STATISTICKÉ OKÉNKO: JE NÁS 230 FARNÍKŮ 

Na podzim loňského roku proběhlo v našich kostelích sčítání účastníků bohoslužeb. Podle informací 

z biskupství je v Třeboni 230 farníků, což odpovídá 2,78% z počtu 8253 zde žijících obyvatel (zdroj: ČSÚ 

2019). Přibližný úbytek od posledního sčítání (2014) byl v naší farností 15 osob ročně. 

Při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k římskokatolické církvi přihlásilo 1072 lidí. Sčítání obyvatel 

v roce 2021 již s dotazováním na náboženské přesvědčení nepočítá, protože tyto údaje žádný z českých 

úřadů ke své činnosti nevyužívá. 

                                                                                                                                                       Václav Ettler 

 

http://postnikapky.cz/email-postni-kapky/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.kapky2019
http://postnikapky.cz/sms-postni-kapky/
http://postnikapky.cz/
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POŘAD BOHOSLUŽEB A INTENCÍ – OD 1. 3. DO 5. 4. 2020 

    

     BŘEZEN 2020   

NE 1.3. 
Za zemřelého Josefa a Marii Mackovy, rodiče a 

sourozence z obojí strany a ostatní příbuzné  
1. neděle postní 

UT 3.3. Za odpuštění za spáchané zlo   

ST 4.3. 
Za zemřelé Jaroslavu a Františka Krejzovy a za 

jejich rodiče 
  

CT 5.3. 
Za Emílii Königovou, Václava Dvořáka a živé a 

zemřelé z rodiny 
  

PA 6.3. Na úmysl dárce   

NE 8.3. 
Za Jiřího Jaratha a švagra Václava Činčuru a 

ostatní příbuzné 
2. neděle postní 

UT 10.3. 
Za Josefa Hadravu, Josefa Procházku, p. Josefa 

Šlechtu a p. Josefa Urbana 
  

ST 11.3. Za Libuši Simajchlovou   

CT 12.3. Za Hospic svatého Kleofáše   

PA 13.3. 
Za Jaroslava a Jaroslavu Trnečkovy a za duše 

v očistci 
  

SO 14.3. Za Vincencké společenství  

NE 15.3. 
Za rodinu Netíkovu, Votápkovu, Šírkovu, 

Jedličkovu a milost víry křtu 
3. neděle postní 

UT 17.3. 
Za Ladislava Chlapce a rodinu Chlapcovu a 

Opekarovu a celé příbuzenstvo 
  

ST 18.3. 
Za rodinu Herdovu, Frolíkovu, zemřelé a živé 

členy celé rodiny 
  

CT 19.3. 
Za rybáře Františka Kubů, Josefa Hrůzu, Josefa 

Marka, Josefa Petřičku a Josefa Pirase 
Slavnost sv. Josefa 

PA 20.3. Na poděkování za dar života   

NE 22.3. 
Za stávající i budoucí členy spolku Žít Třeboní a 

za Boží požehnání pro jejich činnost 
4. neděle postní 

UT 24.3. Za živé a zemřelé z rodiny Pávkovy   

ST 25.3. 
Za Františka Košinu a živé a zemřelé z rodiny  

Košinovy a celé příbuzenstvo 
Slavnost Zvěstování Páně 

CT 26.3. Za zemřelou Miladu Fraňkovou   

PA 27.3. 
Za Josefa Pešla, jeho rodiče a rodinu Herdovu, za 

všechny zemřelé a živé členy celé rodiny 
 

NE 29.3. Za zemřelou Hanu Hofbauerovou 5. neděle postní 

UT 31.3. Na úmysl dárce   

 

     DUBEN 2020   

ST 1.4. Na úmysl dárce  

CT 2.4. 
Za rodinu Hofbauerovu, Kazdovu, Šafářovu a 

Chmelovu a za živé a zemřelé 
  

PA 3.4. Na úmysl dárce   

NE 5.4.  6. neděle postní – Květná neděle 

 

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

  Nedělní intence se týkají večerních mší svatých. 
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SETKÁNÍ HRKAČŮ, PŘEDNÁŠKA O TURINSKÉM PLÁTNĚ 
 
V loňském roce jsme v Třeboni společnými silami obnovili tradici Velikonočního hrkání. I když přípravy 

provázely mnohé obavy, výsledek byl viditelně pod taktovkou Ducha svatého a stal se pro mnohé 

zúčastněné nebývale silným duchovním zážitkem. Chceme si tyto společně prožité chvíle připomenout a 

"naladit" se tak v souladu s postní dobou na velikonoční svátky a s nimi spojené hrkání.  

V rámci tohoto setkání, které se uskuteční 4. neděli postní tj. 22. března 2020 v 17:00 hod. ve farním sále, 

proběhne i přednáška na téma "Turínské plátno", jež jako výjimečná relikvie autentickým způsobem dokládá 

utrpení, kterým musel Ježíš z Nazareta projít. 

Na celý tento společný večer jsou srdečně zváni nejen zkušení hrkači, ale všichni noví zájemci o tuto službu 

i příznivci této starobylé křesťanské tradice. 

                                                                                                                                                  Aleš Kratochvíl 
 

FOTOGRAFIE Z ARCHIVU 2019 – více na www.clovekavira.cz 

 

    
 

    
 

 

ŽEHNÁNÍ MOTOREK 8. KVĚTNA 2020 
 
Dne 8. 5. 2020 se uskuteční na nádvoří bývalého augustiniánského kláštera v Třeboni již 4. ročník Žehnání motorek. 

Tato již tradiční akce na kterou jste všichni srdečně zváni bude mít následující program: 

- 10:00 - 11:00 příjezd a řazení motocyklů v areálu nádvoří, hudební produkce  

- 11:00 žehnání motorek, 11:45 hudební produkce 

- 12:30 spanilá jízda na Dobrou Vodu u Nových Hradů 

- 14:00 svátostné požehnání v poutním chrámě P. Marie na Dobré Vodě 

V rámci této akce bude zajištěno i občerstvení účastníků. 

 

                                                        Srdečně zvou pořadatelé Spolek Žít Třeboní z.s. a Římskokatolická farnost Třeboň 

http://www.clovekavira.cz/
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TŘEBOŇSKÉ KOSTELNÍ ZVONY – pokračování 

 
Nejrozsáhlejší požár v historii města Třeboně nastal 12. července 1781, jemuž padla za oběť střecha věže i střecha nad 

kostelem, kanonie, prelatura a 68 měšťanských domů. Rozlily se též všechny zvony až na jeden. Ze sebrané 

zvonoviny se roku 1782 daly ulít u zvonaře Josefa Pernera v Českých Budějovicích čtyři nové zvony a ještě zbylo 

na ulití dalšího po dokončení všech oprav. Kvůli zrušení kanonie v důsledku josefínských reforem o tři roky později 

k tomu však již nedošlo. Známe i popis těchto zvonů, a to ze soupisu historických a uměleckých památek, který v roce 

1900 vypracoval třeboňský archivář František Mareš ve spolupráci s architektem Janem Sedláčkem: 

„Největší s obrazem svatého Jiljí má nápis InCenDIVM In tVrrE exoriens DenVo sVaM voCem sVaVIter AVgVstinVs 

abbas aLtero anno Conf LaVIt fudit nos Josephus Perner Budvicij 1782. Rozměry: 1.31 m průměr, 1 m kolmá, 1.10 m 

šikmá výška a 0.20 m koruna 

Druhý s obrazem P. Marie a s nápisem: Josepho a Lothring caesare regnante Pio VI pontifice Viennam veniente 

refundor (t.j. 1782) praskl r. 1898 a byl přelit od Pernera v Č. Budějovicích 

Třetí má nápis: Joannes Adolphus princeps de Schwarzenberg hanc campanam in avi sui principis Joannis memoriam 

restituit curam dominii Trebon gerente Joanne Bartl sub decano Fischer anno 1855. Rozměry: 0.74 m průměr, 0.55 

kolmá a 0.60 šikmá výška, 0.12 koruna 

Čtvrtý se znakem Schwarzenberským z roku 1833, rozměry: 0.54 m průměr, 0.48 m kolmá a 0.60 m šikmá výška, 0.12 

m koruna 

Pátý zvon „umíráček“ jest bez nápisu a má rozměry: 0.40 m průměr, 0.31 kolmá, 0.34 šikmá výška, 0.08 koruna“ 

(v příštím díle pokračování - rekvírování zvonů ve dvacátém století a dobová svědectví) 
                                                                                                                                                                                              David Titl 

 

VTIP NA ZÁVĚR 

 
Ve vlaku cestuje mladík a čte Bibli. Najednou vykřikne: „Hospodin je borec, převedl Izraelity Rudým mořem!“  
Spolucestující ho schladí: „Co je na tom zázračného, vždyť tam bylo jen dvacet centimetrů vody.“ 

Mladík čte dál a po chvilce opět zvolá: „Hospodin je borec, utopil Egypťany ve dvaceti centimetrech vody!“ 

 

Do knihkupectví vstoupí žena a táže se prodavačky: „Mám 

nemocného muže. Měla byste pro něj nějakou knížku?“ 

„Myslíte modlitební?“ 

„Ale ne, tak zlé to s mým manželem zase není.“ 

 

Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje 

dokončené dílo.  

Nejednou ustrne. „Vy jste namaloval andělovi na ruce šest 

prstů! Už jste někdy viděl anděla se šesti prsty?“ 

„A vy jste snad viděl anděla s pěti prsty?“ odseknul malíř. 

 

Pan Novák kupuje noviny a při placení zjistí, že si zapomněl 

peněženku doma. 

Ochotný trafikant mu povídá: „Ty noviny mně můžete zaplatit i 

zítra.“ 

„A co když dnes umřu?“ 

„Jejda, to by se také nic nestalo.“ 

 

„Tak velký kluk a ještě chceš dětský lístek?“  

„Tak mi dejte dospělácký a netykejte mi.“ 

 

________________________________________________________  

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. 

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

