
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni 

   Číslo 7                                                                                                                      Září, říjen, listopad 2020 

HODNOTA CHVÍLE 

Prázdniny končí a všichni se dostávají zpět do tempa pracovního procesu a denních povinností. Končí to 

příjemné, hezké spojené s pěkným počasím a volnějšího času. Měl jsem, jako jistě mnoho z vás, příležitost k 

setkání s přáteli. Při rozhovoru s nimi se často dostaneme k tématům, která nás nutí k zamyšlení. Jedno takové 

sdílení myšlenek chci zprostředkovat i vám. Kamarád vypráví: 

„Když jsem včera vystupoval z vlaku, přede mnou šla pomalým tempem stará žena. Pospíchal jsem a nevěděl, 

jak ji předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se zarazil a říkám si, kam vlastně pospíchám? Ozvaly 

se ve mně výčitky svědomí, že jsem se v duchu zlobil na ženu, která měla dost času a navíc za svoji pomalost 

nemohla. Celý život pracovala a možná si i hodně vytrpěla. A možná i všechno trpělivě nesla. A já jsem 

takový netrpělivý a malicherný. A to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív doma. Ty minuty i tak 

promrhám na internetu nebo u televize. 

Alibisticky to shodím na dobu, ve které žijeme. Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer zjistíme, že jsme toho 

zase moc nestihli. Frustrovaní zalehneme a usneme spánkem spravedlivých. Přes SMS si vyznáváme lásku, 

komunikujeme přes chat a do očí si nemáme co říct. Trápí nás účty, kariéra . . . 

Ve schránkách se nám hromadí maily, protože nemáme čas odepsat. Na polici se nám hromadí knihy, neboť 

nemáme čas číst, nevíme, jak voní příroda, protože nemáme čas k ní přivonět! Do kdy to ale vydržíme? Čím 

víc toho chceme stihnout, tím méně toho stihneme. 

Věnujeme velmi času věcem, které si to nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si hodnotu věcí. 

Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani neprohlídneme. Vypálíme je na CD a tím to končí. Počítače máme 

plné hudby, na kterou nemáme čas, máme množství televizních kanálů, které ani nestačíme všechny sledovat. 

Místo zábavy stres! 

Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí 

žít. 

Můj děda má 87 roků. V životě nebyl v zahraničí, nemá mobil, poslouchá jednu stanici na svém starém rádiu. 

A přitom si myslí, jaký krásný život prožil. S úsměvem vzpomíná, těší se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze 

svých vnoučat. Žil těžký život, ale váží si ho! 
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To my dnes neznáme. A tak máme infarkty, rakovinu, deprese. A možná by stačilo jen zpomalit! Tvrzení, že 

se to nedá, neobstojí. Zamysleme se, kolik času věnujeme nepodstatným věcem. Zkusme vypnout mobily a 

počítače a porozprávět si. 

Snad jsem si uvědomil svůj rychlý život včas, abych zpomalil. Kamarád má chalupu v malé trampské osadě 

obklopené horami, není tam signál, žádná televize, obchod otevřený jen v úterý a ve čtvrtek a jedna hospoda 

5x5m. Asi tam zaběhnu, abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi, kteří si váží zbytku života a zbytečně 

nespěchají za smrtí, tak jako mnozí z nás!“ 

Tak mám opět téma k přemýšlení. Školní rok, který fakticky ovlivňuje běh naší společnosti začíná a nemusí 

být nutně poznamenaný negativně tím, co popsal můj známý … 

Vyprošuji vám všem Boží požehnání a pokojnou mysl do krásných dní, které nám připravuje prozřetelná Boží 

láska!     

                                                                                                                                                                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 

 
 

FARNÍ KALENDÁŘ A POZVÁNKY 
 

Pravidelné události 

Středa - Adorace Nejsvětější svátosti vždy od 17.30 

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 

Před každou mší svatou modlitba růžence.  
 

Svátek sv. Václava 

V pondělí 28. září 2020 na svátek svatého Václava, bude ve farním kostele v Třeboni sloužena mše svatá 

v 10.30, a bude se křtem dětí. Celebruje P. David Vopřada, kanovník vyšehradský. 

 

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. 

Prohlídky kostela a křížové chodby jsou od pondělí do soboty, vždy od 15.00.  

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

k dostání u kostelníka. Jedna pohlednice stojí 5 Kč. 
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MAJDALENSKÝ KOSTEL A PRÁZDNINY 2020 

Milí čtenáři, dovolte, abych vás všechny pozdravila po dovolených a na začátku nového školního roku. 

Minulý školní rok byl zcela odlišný. Mnozí z vás si mohli sami „osahat“ pedagogickou činnost a možná, že 

jsme si pak uvědomili, jak těžká a zodpovědná práce je vzdělávat a vychovávat další generace. Možná, že jste 

nemuseli nikoho učit, ale přesto jste se cítili ohroženi nákazou, cítili jste se sami a byli nejistí z budoucnosti. 

To se začátkem nového školního roku bohužel nemění. Koronavir tady s námi je a bude i nadále. Záleží ale na 

tom, jestli budeme žít ve strachu, ať už z nákazy nebo z vládních opatření či ze samoty, nebo jestli budeme 

hledat radost i v drobných každodenních situacích a snažit se tuto radost sdílet s ostatními. O jedné takové 

radosti bych vám chtěla napsat. 

Majdalenský kostel v létě několik nedělí po sobě praskal ve švech. Je to docela malý kostelík sv. Máří 

Magdalény, kde na nedělní bohoslužby pravidelně dochází cca 25-30 lidí, které tvoří de facto 5-6 rodin. Každé 

léto se počty návštěvníků bohoslužeb zvednou díky vodákům, kteří tady splouvají Lužnici. Ale těch je jen 

maličko. Tak, kde se vzalo tolik lidí, rodin a hlavně dětí? Je to kvůli Chatkám na jihu. Chatky na jihu je 

rekreační středisko blízko Majdaleny, které nabízí v létě možnost rekreace různým farnostem, společenstvím, 

menším i větším skupinám, na které si tato společenství často s sebou přiberou i svého kněze. A tyto „party“ k 

nám do Majdaleny přijížděly na bohoslužby a tak jsme se my (stálí farníci) mohli seznámit s dalšími lidmi a 

vzít je mezi sebe. A to byla veliká radost. Každého jsme vítali, připravili pro ně kázání pro děti s malou 

odměnou, dospělým jsme dali hádanku, která se týká jednoho obrazu na zdi, rozdávali jsme zpěvníky, aby nás 

mohli doprovázet, a po mši sv. jsme venku před kostelem často ještě chvilku povídali. Mnohokrát jsem během 

tohoto léta slyšela větu: „tak tady to žije“, nebo „byla to radostná mše“. Je to zásluhou všech, kteří se nasadili, 

nelpěli na svých vysezených místech v kostele, byli ochotní přijmout nové lidi mezi sebe, nové kněze, kteří se 

tu střídali, hlučnost dětí, když jich byla v kostele velká skupina. 

A co říci závěrem? Radost v životě si vytváříme sami tím, že radost nejprve hledáme a pak také rozdáváme. A 

kde je zdroj té radost? Kde hledat? Především u našeho Pána. Ježíš sám o sobě řekl: „Já jsem cesta, pravda a 

život“. Kdo u něho hledá, určitě nalezne a kdo tuto radost rozdává, dvakrát se raduje. To je moje zkušenost z 

tohoto léta, se kterou bych chtěla jít vstříc i novému školnímu roku a všem pedagogickým i jiným 

povinnostem. 
                                                               Martina Fürstová 

 

DĚTSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 

 
Dětský chrámový sbor obnovuje po období karantény svou činnost. Schůzky budou opět každou středu od 15 

do 16.30 hodin na faře, první setkání proběhne 16.9. Přijímáme nové členy, děvčata i chlapce ve věku 7 až 17 

let.  

Ve sboru se děti zdokonalí ve zpěvu, naučí se číst noty, poznají nové kamarády a naučí se vystupovat před 

publikem. Děti, které se učí hrát na nějaký hudební nástroj, mohou své schopnosti ve sboru dále rozvíjet. 

Členství ve sboru je pro všechny děti zdarma. Dotazy a informace na mailu: erzika@raz-dva.cz. 

                                                                                                                                                                                                     
Erika Suchanová 

 

DIECÉZNÍ POUŤ - POZVÁNKA 
 

Letošní pouť českobudějovické diecéze se připravuje na sobotu 3. října 2020 v Českých Budějovicích. 

  

Jako přípravu na tuto pouť se budeme modlit novénu před Diecézní poutí k sv. Janu Nepomuckému. Proto 9 

dní před poutí odvysíláme na YouTube kanálu prolidi.online každý den jedno předtočené video z kostelů 

zasvěcených tomuto světci v naší diecézi. 

Nové informace přidáváme postupně na web prolidi.bcb.cz. 
Tereza Pumprová 

mailto:erzika@raz-dva.cz
https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A
https://prolidi.bcb.cz/
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SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ 

JOANNES DE POMUK , sv. Jan Nepomucký (nar. kolem 1345 – † 20.3.1393) - hlavní patron 

Čech - svátek 16.5., patron naší diecéze 
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Nejznámější český světec a svatý na mostech. Jen v Evropě se odhaduje počet jeho soch na mostech kolem 

třiceti tisíc. Najdeme jej ale třeba i v Severní a Jižní Americe nebo v Japonsku. Jeho krásně restaurovanou 

žulovou sochu máme u nás v Chlumu u Třeboně před kostelem a hned druhou na mostě u rybníka Hejtman. 

Provedení je stejně jako u tisíců ostatních soch dle vzoru prvého ztvárnění světce, jímž byla bronzová socha 

Jana Nepomuckého, instalovaná v r. 1683 na Karlově mostě v Praze v místě jeho svržení do Vltavy. Jejím 

objednavatelem byl hrabě Matáš Bohumír Wunschwitz , autorem byl zvonař Hieronymus Herold, který ji odlil 

v Norimberku. Plastický návrh zhotovil vídeňský sochař Mathias Rauchmiller (dnes je dochován ve sbírkách 

Národní galerie v Praze), dle něj pak vznikla v dílně Jana Brokofa dřevěná socha v životní velikosti - model 

velké bronzové sochy. 

Jan Nepomucký bývá ztvárňován jako vousatý kněz – kanovník s biretem na hlavě, oděný do sutany (dlouhý 

spodní oděv), rochety (zkrácené bílé košile, sahající po kolena) a kožešinového chórového pláštíku, 

přehozeného přes ramena. V pravé ruce drží palmovou ratolest (starý druh palmy cycas), symbol mučednictví 

a vítězství. V rukou mu spočívá kříž s tělem Krista, přitisknutý k hrudi. Přitisknutí kříže k hrudi – k srdci – 

znamená neotřesitelnou, pevnou víru, lásku k Bohu. Kolem hlavy září pět zlatých hvězd, podle legendy se 

objevily ve Vltavě nad místem, kde tělo sv. Jana vylovili rybáři. Pět hvězd značí pět ran Kristových (na rukou, 

nohou a v boku ). S hvězdami kolem hlavy je zobrazována již jen Panna Maria. 

Umístění J. Nepomuckého na mostech je právě pro jeho spojitost s vodou, s vhozením jeho již mrtvého těla do 

Vltavy. Je proto také patronem všech lidí, kteří mají něco společného s vodou: lodníků, vorařů, mlynářů, 

rybářů, ale i patronem bezpečného putování a šťastného návratu. Most pomáhá přejít na druhou stranu řeky 

suchou nohou, překlenuje rokle, nedovolí silnému proudu strhnout slabšího. Sv. Jan Nepomucký je jako 

strážce mostu v duchovním slova smyslu i jakýmsi průvodcem umírajících, když „přecházejí z tohoto světa na 

druhý břeh“. 

Životopisných a historických údajů je o Janu Nepomuckém k dispozici veliké množství, proto jen stručně: 

narodil se v Pomuku (dnešní Nepomuk na Plzeňsku), otec Welflin tam byl rychtářem a byl patrně německé 

národnosti. Matka byla pravděpodobně Češka, neboť Jan z Pomuku uměl velice dobře česky. Rodná obec 

patřila ke klášteru řádu cisterciáků, zde patrně Jan získal prvotní důkladné vzdělání. Od r. 1369 působil jako 

veřejný notář přímo v arcibiskupské kanceláři. Tato funkce předpokládala dobrou znalost úředních jazyků, 

latiny, čtení, psaní, znalost o vedení právních dokumentů. Do funkce byl jmenován přímo arcibiskupem, tehdy 

Janem Očkem z Vlašimi, přítelem Karla IV. Funkce vyžadovala i obřadné složení velmi přísného slibu. Jan 

vynikal pečlivostí, přesností a působil jako oltářník v katedrále sv. Víta v Praze a jako farář v jednom z 

nejvýznamnějších pražských kostelů - u sv. Havla na Starém městě. V r. 1380 umírá Jan Očko z Vlašimi, 

arcibiskupem se stává Jan z Jenštejna. Jan Nepomucký začíná studovat práva na Pražské univerzitě, pokračuje 

na tehdy nejproslulejší právnické evropské fakultě v italské Padově, zde studuje 5 let (1382-1387). V r. 1386 

je zvolen do funkce rektora padovské university. V r. 1389 je opět v Čechách a je jmenován arcibiskupem 

Janem z Jenštejna generálním vikářem. Krom toho je jedním z nejvzdělanějších evropských právníků a je 

považován za významnou autoritu v právních sporech. V tomto svém postavení se dostává do centra bojů, 

která na obranu církevních práv a svobod vedl Jan z Jenštejna s králem Václavem IV., synem a nástupcem 

Karla IV. Jeho snahou bylo podrobení církevní moci autoritě královské. Z bývalého vychovatele a přítele 

Václava IV., Jana z Jenštejna, se stává nepřítel. Král též odkládá korunovaci své manželky, neboť by nesnesl, 

aby ji korunoval jeho nepřítel. Jan z Jenštejna zmaří plán panovníka, vzniklý v chaotické době papežského 

rozkolu, na zřízení vlastního a jemu podřízeného biskupství s centrem kláštera v Kladrubech. Václavův 

neúspěch vede k pomstě, záchvatu zuřivosti a zatčení Jenštejnova nejbližšího spolupracovníka Jana 

Nepomuckého. Toho osobně vyslýchá, v opilosti mučí, natahuje na skřipec, pálí loučemi. Jan Nepomucký 

během mučení mlčí, ostatně není známo, co se od něj opilý král chtěl vlastně dozvědět. Nakonec jej již 

mrtvého nechává dne 20. března 1393 svrhnout do Vltavy. 17. dubna 1393 nalezli jeho tělo rybáři, pohřbili na 

hřbitově při kostele v prostoru dnešní Dušní ulice na Starém Městě. R.1396 (ev. až 1416) bylo jeho tělo 

přeneseno do katedrály sv.Víta. 

Zavraždění sv. Jana Nepomuckého králem z důvodu docílit vyzrazení zpovědního tajemství, týkající se 

královo manželky Jany je tradovanou legendou. Historické prameny ukazují, že Jan Nepomucký nemohl být 

jejím zpovědníkem, zřejmě však byl jejím právním poradcem. Vražda Jana Nepomuckého je vraždou čistě z 

důvodů sporů mezi církevní a světskou mocí. 
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Jan z Jenštejna pod ochranou mocného Jindřicha z Rožmberka v Českých Budějovicích vykonal cestu k 

papeži, kde mu předložil stížnost na krále. Spis byl však odložen a případ nedořešen. 

K hrobu Jana Nepomuckého od počátku přicházela řada poutníků, dojatá jeho mučednickou smrtí z rukou 

krále, který se tak neskonale lišil od svého otce. Rozmarný, neschopný pokračovat v otcově díle, zlostný, 

zuřivý, zlovolný až sadistický, také pijan a milovník tělesných radovánek. Byl dvakrát uvězněn vlastními 

šlechtici a r. 1400 zbaven hodnosti a titulu krále římského. 

Jan Nepomucký byl svatořečen r. 1729 papežem Benediktem XIII. Jako světec byl však věřícími v českých 

zemích spontánně uctíván již od r. 1600. 

Sv. Jan Nepomucký slaví svátek dne 16. května. Datum neodpovídá datu jeho smrti, což je způsobeno 

chybným zápisem děkanem svatovítské kapituly (omylem 16. 5. 1383 namísto 20. 3. 1393) a tím pak i chybou 

převzatou kronikářem Václavem Hájkem z Libočan. 

Oslavou tohoto světce jsou mj. Svatojánské slavnosti Navalis. Podstatnou součástí jsou zde základní prvky: 

voda, lodě a vodní hudba. V baroku patřila tato slavnost k největším a velice oblíbeným. Prvá svatojánská 

slavnost s lodní hudbou byla uspořádána v Praze v r. 1715. Tradice barokních slavností se v naší zemi od r. 

2009 v novodobé podobě obnovuje, v Praze má již svůj pevný program. Chlumecké Navalis jsme uskutečnili s 

P. Jaroslavem Šmejkalem v r. 2013. 

Zájemcům doporučuji navštívit muzeum Jana Nepomuckého přímo v Nepomuku. 

Tematu vody a sv. Janu Nepomuckému je věnována i nadcházející říjnová diecézní pouť, kde se jistě dozvíme 

řadu podrobností a nalezneme inspiraci pro současnost. 

Jitka Válková         

 

MINISTRANSKÉ SCHŮZKY 
 

 
I v letošním roce se budou 2x do měsíce konat nedělní ministrantské schůzky pro kluky od 6 do 15 let. Během 

těchto setkání se učíme poznávat liturgii, hrajeme hry, modlíme se, chodíme ven či soutěžíme. Pro více 

informací nebo pro přihlášení se prosím ozvěte Tonymu Ettlerovi na e-mailovou adresu 

antonin.ettler@gmail.com. 

                                                                                                                                                     Antonín Ettler 

 

 

POZVÁNKA DO CHLUMU U TŘEBONĚ 
 

Komentované prohlídky kostela Nanebevzetí P. Marie v Chlumu u Třeboně v září 2020 každý čtvrtek od 

19:00 hodin vstupné 50, -Kč, děti do 15 let 20,-Kč  

Dozvíte se o historii Chlumu u Třeboně, rybníkářství, historii šlechtických rodů, zvláště rodiny následníka 

trůnu Františka Ferdinanda d´Este, o historii vzniku kostela, o výzdobě kostela a jejím významu a mnoho 

dalšího. Vstupné je věnováno na restaurátorské práce v kostele. Těšíme se na vaši návštěvu. 

mailto:antonin.ettler@gmail.com
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Večer ticha 

Přijďte v pátek 18. září 2020 v 18.30 do kostela Nanebevzetí Panny Marie prožít půlhodinku večerního ticha.  

Můžete meditovat anebo jen tiše sedět a nechat na sebe působit prostředí chrámu, světlo svící a ticho. Zván je 

každý, kdo chce zakusit osvěžující účinek ticha a načerpat síly do dalších dnů.  

                                                                                                                                                           Jitka Válková 

 

LINKA POMOCI MATKY TEREZY 

 
 

TŘEBOŇSKÉ KOSTELNÍ ZVONY – zakončení 

 
Šest let po utichnutí bojů první světové války se v Třeboni znovu rozezněly nové zvony. Na jejich výrobu se složila 

veřejná sbírka za podpory schwarzenberských knížat Jana Nepomuka a Adolfa (navzdory probíhající pozemkové 

reformě, která jejich majetky značně ztenčila). Třeboňská farní kronika o této „zvonové akci“, iniciované tehdejšími 

dominikánskými řeholníky, podává obsáhlou zprávu. Svěcení nových zvonů se konalo 26. října 1924 za účasti 

českobudějovického biskupa Šimona Bárty a k jejímu průběhu nechme opět promluvit katolický tisk Hlas lidu, ze dne 

30. 10. 1924: 

„Nad Třeboní zase zvony hlaholí…“ 

„Ten den byl opět svátkem pro Třeboň. (…) V neděli ve ¼ 9 odebral se ndp. biskup do děkanského chrámu Páně, aby 

nejdříve posvětil prapor Mariánské družiny dívek. (…). Poté v přítomnosti pana patrona vykonán před hlavním oltářem 

povzbuzující akt svěcení a zatloukání hřebů, jejž ndp. biskup ukončil tklivou, povznášející řečí. V 9 hodin sloužil J. M. 

pan biskup mši svatou a po ní dp. P. Lektor Ignác Hikade, O. Praed. z Plzně měl vytříbené skvělé kázání o dnešním dnu, 

o zvonech, o jejich účelu a významu, o jejich poměru k člověku vůbec a katolíku zvláště. V kostele naplněném do 

posledního místečka mnoho lidí pohnutím slzelo, nikdo neubránil se hlubokému pohnutí, jež tryskalo z tohoto kázání, v 

10 hodin započalo se vlastní svěcení. Mařenka Šírková zvučným hlasem přednesla ndp. světiteli vázanou řečí prosbu za 

posvěcení nových zvonů. Bylo jich sedm: kromě čtyř třeboňských ještě tři pro vůkolní kaple sv. Jana pod Kopečkem, sv. 

Víta a sv. Petra a Pavla - a tak velebný akt svěcení potrval až do půl dvanácté hodiny polední. (…) Tím církevní obřady 

dnešního dne skončeny a mistr zvonař p. Rudolf Perner se svým synem a dvěma montéry za pomoci 21 domácích 

dělníků dali se do práce na vytažení zvonů na věž. Pracováno se dvěma kladkostroji po pět hodin, za hojné účasti 

třeboňského obecenstva, jež se zájmem sledovalo práce zdvihací. 

Nové zvony třeboňské jsou čtyři a to: 

I. a největší zvon nese jméno sv. Jana Nepomuckého. Na plášti jest nápis: AŤ MLČÍ ANEBO ZNÍ - VŽDY K VĚTŠÍ 

SLÁVĚ BOŽÍ. - VĚNOVAL JAN NEP. SCHWARZENBERG L. P. 1924 (tón F, 985 kg, průměr 1200 mm) 

II. zvon „Maria s nápisem: VĚNOVALI KATOLÍCI TŘEBOŇŠTÍ L. P. 1924 a heslem: K CHVÁLÁM MATKY 

NEBESKÉ VOLÁM DÍTKY LIDSKÉ. (tón As, váha 618 kg, průměr 1000 mm) 

III. zvon „Dominik“ pod heslem řádovým: CHVÁLITI, ŽEHNATI, KÁZATI má věnování: VĚNOVALI KATOLÍCI 

OSADY TŘEBOŇSKÉ L. P. 1924. (tón B, váha 444 kg, průměr 915 mm) 

IV. zvon „Svatý Adolf“ má nápis: HLASEM SVÝM VŽDY NĚCO POVÍM. - VĚNOVAL JUDR. ADOLF 

SCHWARZENBERG L. P. 1924. (tón C, váha 300 kg, průměr 805 mm) 
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Každý zvon má na plášti též vypouklý obraz svého světce a mimo to na dolní obrubě nápis: MNE ULIL RUDOLF 

PERNER SE SYNEM V Č. BUDĚJOVICÍCH L. P. 1924. Zvony zní tóny F, As, B a C se spodní a horní oktávou, tercií 

a kvintou - čistota jejich zvuků přezkoušena odborným zástupcem Chrámového družstva. 

A k večeru 26. října 1924, když Jeho biskupská Milost opouštěla opět Třeboň, nad Třeboní a krajem vůkol rozhlaholily 

se ponejprve nové zvony. Byl to radostný okamžik, na nějž se nezapomíná po celý život. (…)“ 

K dalšímu rekvírování došlo za druhé světové války. Vycházím přitom ze seznamu zvonů odvezených do okresní sběrny 

v třeboňském pivovaru, datovaného k 10. dubnu 1942. Bylo jich tam shromážděno celkem 61 ve váze 6584 kg, z toho 

děkanský úřad Třeboň odevzdal výše zmíněné čtyři. Obě války tedy přečkal pouze malý zvon - současný umíráček - z 

roku 1833 a zvon ve hřbitovním kostele svaté Alžběty. Ten měl být původně zrekvírován také, ale až při jeho sejmutí 

bylo dodatečně zjištěno, že pochází z roku 1654 (nápis na zvonu „Ke cti a chvále velebné Trojice Sv. a Blahoslavené 

paní Marie též Sv. Paně Barboře jest tento zvon a pomocí urozeného pána pana Jana svobodného pana z Eckersdorfu 

litej a udělán 25. Juni L.P.MDCLIV -P.N.“) a byl proto ušetřen jako historická památka. 

Nových a dodnes sloužících zvonů, jimž byl věnován první díl tohoto článku v čísle září-říjen-listopad 2019, se třeboňští 

farníci dočkali tři roky po skončení druhé světové války. K tomu se mi však podařilo najít pouze jednu jedinou 

informaci, a to velice strohou poznámku vztahující se k 28. 11. 1948 (první neděle adventní) v knize nedělních ohlášek z 

archivu třeboňské děkanské knihovny: „p. biskup světí zvony v Třeboni (9 h. m., ½ 11 svěcení).“ Farní kronika totiž v 

této době (1929 - 1951) nebyla vůbec vedena a jiné záznamy neexistují nebo nebyly doposud nalezeny. 

Ať naše zvony znějí dále k naší radosti a k Boží oslavě! 

                                                                                                                                                                             David Titl 

 

PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR 

 

„Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení?“ chce vědět maminka. 

„To je přece vedlejší, mami, hlavně když jsme zdraví.“ 

 

 
Můj Pane, myslím, že na mne můžeš být pyšný. 
Zatím jsem dnes nezhřešil, nezaklel, neublížil 
živému tvoru, neměl nemravnou myšlenku ani 
touhu. Jsem ti za to velice vděčný.  
Ale za pár minut musím vstávat, a pak asi budu 
opravdu dost potřebovat tvou pomoc!   

 

 

Pan farář domlouval ministrantovi, kterému se vůbec nechtělo 

učit: “Víš, že svatý Vojtěch byl už ve tvém věku v Magdeburgu  

a pilně tam studoval?“ 

„A víte vy, že ve vašem věku už byl svatý Vojtěch biskupem?“ 
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