
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni 

   Číslo 11                                                                                                                    Září, říjen, listopad 2021 

 
REKLAMY NA ŽIVOT 

 „Napodobují jeden druhého a výsledkem jsou hlupáci téhož ražení.“ 

B. Prus 

 

Chtěl bych se dotknout oblasti, která mi už dlouho bije do očí. Pomohla mi myšlenka z knihy „O 

radostech lidské duše“ od Jaroslava Maxe Kašparů. Snad je konec prázdnin a začátek školního roku, 

vhodný, abych se o této oblasti zmínil. 

 Reklama je mocnější, než si možná myslíme – a útočí ze všech stran. Proti ní stojíme všichni 

s různou odolností. Jedni s velkou imunitou, protože si její vliv uvědomují, jiní s velkou naivitou, 

protože jí plně věří. Přichází pokaždé s příjemnou tváří, vemlouvavým hlasem a dere se do lidské 

mysli všemi smysly. 

 Příjemná, pomáhající, opravdu jedinečná. Kdo odolá, prohloupí. Kdo nežije podle obsahu 

nejnovějších reklam a nenosí značkové zboží, páchá přímo společenskou sebevraždu. Podlehnout jí 

není hříchem, naopak, společenským hříchem je jí odolat!!! 

 Reklamu na největší hloupost stačí jen spustit – a hlupáci si ji už sami roznesou. Jeden navádí 

ke koupi druhého a v duchu si říká: „Když jsem naletěl já, ať naletí i druzí. Koupí-li také oni, nebudou 

se mi pak smát – smáli by se sami sobě.“ 

 Popsaný psychologický mechanismus nemá vliv jen v obchodní sféře, ale působí i v politické a 

názorové reklamě. 

 Nepodlehnu-li síle politického plakátu, nebudu-li volit politickou stranu s jejím geniálním 

předsedou a nebudu-li fandit jeho pošetilostem, aroganci a nabubřelostem, právě tehdy dávám najevo, 

že jsem oslepl. Všichni vidoucí a myslící přece vědí, že jejich strana a vůdce jsou to pravé ořechové … 

 Podobně platí, že kdo nežije v patnácti letech intenzivním sexuálním životem a „nešlehnul“ si 

aspoň jednu drogu je staromódní. Kdo chodí do kostela, žije mimo realitu. Kdo nebyl u léčitele, který 

diagnostikuje z minulých životů, dává jasně najevo, že mu vůbec nejde o vlastní zdraví, atd. K tomu 

mě vyvstal v mysli jeden výrok anglického klasika, spisovatele Gilberta K. Chestertona: „Od té chvíle, 

kdy člověk přestane věřit Bohu, věří naprosto všemu.“ 

 K radosti lidské duše patří zaslechnutí Božího šepotu v hlučícím povyku a chaosu tohoto světa i 

přijetí Ježíšovy výzvy, abychom se varovali lživých proroků, kteří sice přicházejí v ovčím rouchu, ale 

uvnitř jsou draví vlci.  
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  

Pozn. Z důvodu rekonstrukce hlavního oltáře v Mláce je kostel do odvolání uzavřen. 

 

FARNÍ KALENDÁŘ  
 

Aktuální informace a změny ohledně bohoslužeb budou oznámeny v kostele a na webových stránkách 

farnosti Třeboň www.trebon.farnost.cz .  

 

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. 

Další oznámení a informace 

Příležitost ke svátosti smíření je před každou mší svatou v týdnu.  

Svátosti křtu, manželství, pomazání nemocných, po domluvě s duchovním správcem nebo farním 

vikářem. 

Vzhledem k nejisté situaci ohledně pandemie koronaviru sledujte v průběhu roku vydána různá  vládní 

opatření, které se mohou týkat i konání bohoslužeb. 
 

DĚTSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 

 

Od září se začne po delší pauze opět scházet dětský pěvecký sbor. Pravidelné schůzky se budou konat 

každé pondělí od 15:00 do 16:30 hodin. První schůzka bude 13. září. Sbor přijímá nové členy, děti a 

mládež ve věku 7 – 17 let. Děti se ve sboru zdokonalí ve zpěvu, seznámí se s hudební teorií, poznají 

nové kamarády a naučí se vystupovat před publikem. Ti, kdo hrají na nějaký hudební nástroj, mohou 

své schopnosti ve sboru dále rozvíjet. Členství je pro všechny děti zdarma. 

                               Na nový školní rok s pěveckým sborem se těší Anna Zabranská a Erika Suchanová 

 

TRIDUUM MODLITEB MATEK V TŘEBONI 

Blíží se doba konání čtvrtletního TRIDUA MODLITEB MATEK a my bychom opět rády toto modlitební 

setkání v kostele vykonaly před vystavenou Nejsvětější svátostí jako v červnu. Jedná se o tři dny od pátku 24. 

září do neděle 26. září - vždy od 17.00 do 18.00 hodin.  

Co je TRIDUUM MODLITEB MATEK 
Modlitební triduum (třídenní) jsou tři dny, které prožíváme spolu s Marií. 
Každého čtvrt roku si  tak  připomínáme velikonoční triduum. Nejde jen o tři hodiny  věnované  modlitbě, ale o společné 
prožívání celého třídenní, jehož dny spolu souvisejí stejně jako Velký pátek, Bílá sobota a Velikonoční neděle. 
  

http://www.trebon.farnost.cz/
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KDY TRIDUUM SLAVÍME 
K modlitebnímu třídenní se scházíme každého čtvrt roku o posledním víkendu v měsíci lednu (místo prosince), březnu, 
červnu a září. Přesné datum určuje zakladatelka hnutí Modliteb matek Veronica z Anglie.  
  
ÚMYSLY JEDNOTLIVÝCH DNÍ 
Celý rok ve skupince Modliteb matek odevzdáváme své děti, ale během tridua se modlíme tímto způsobem: 
- v pátek odprošujeme za naše hříchy 
- v sobotu odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem 
- v neděli chválíme Boha a děkujeme za všechno požehnání, které jsme v životě dostaly  
Když v pátek prosíme za odpuštění svých hříchů, budeme mít v sobotu sílu odpustit a prosit o obrácení těch, kdo nám 
ublížili. Pak se můžeme v neděli opravdu radovat, ze srdce chválit PÁNA a děkovat mu... 
  
Srdečně  zveme maminky i ostatní farníky  na naše modlitební  setkání  tridua v našem farním kostele ve dnech pátek 24. 
až neděle 26. září 2021 vždy od 17.00 do 18. 00 hodin.                                                                    

                                                                                                                                                   Bohumila Ettlerová 
 

POZVÁNKA NA DIECÉZNÍ POUŤ 9. ŘÍJNA 

 

Pastorační středisko Biskupství českobudějovické vás srdečně zve na diecézní pouť VZHŮRU K VODÁM, 

která se uskuteční v sobotu 9. října 2021 v Českých Budějovicích. Pouť je zaměřena na oslavy sv. Jana 

Nepomuckého a bude zahájena v 9.00 v katedrále sv. Mikuláše, kde děti z divadelního souboru Johánek 

z Nepomuku představí svého slavného rodáka sv. Jana Nepomuckého. Pak se společně přesuneme do kostela 

Obětování Panny Marie, kde v 10.30 začíná pontifikální mše sv. Po ní bude přestávka na oběd a od 13.30 do 

15.30 bude odpolední program pro děti i dospělé. Těšit se můžete např. na přednášku prof. PaeDr. Martina 

Weise, Th.D. o počátcích křesťanství v Čechách, na prohlídku nově zrekonstruované budovy biskupství, na 

adoraci v katedrále sv. Mikuláše, na možnost uctít ostatky sv. Jana Nepomuckého v kostele Svaté Rodiny a na 

program pro děti v zahradě klášterního kostela na Piaristickém náměstí. Všichni jste srdečně zváni! 

 

Dále bych ráda pozvala všechny farníky na akce, které připravuje pastorační středisko Biskupství 

českobudějovické a které jsou zveřejňovány na webu Prolidi.online nebo na YouTube Prolidi.online. 

Připravujeme programy pro malé i velké. Pokud chcete být pravidelně informováni o všech nabídkách, pošlete 

mi Vaši emailovou adresu na adresu furstova@bcb.cz nebo smskou na číslo 731 402 820 a já Vás zařadím do 

seznamu těch, kteří dostávají každý týden pravidelné nabídky přímo do svého e-mailu. 

 

A na závěr mi dovolte připomenout, že ve školách si můžete pro své děti vyzvednout přihlášku na 

náboženství.      
                                                                                          S pozdravem a přáním krásného a klidného podzimu Martina Fürstová 

 

 

PŘÁNÍ Z REDAKCE 
 

Vážení rodiče, milí žáci, 
dovolte, abychom vám na začátku nového školního roku popřáli klid a zdraví 

a vyjádřili naději, že bude oproti roku předcházejícímu již v mnohém standardní. 
Přejeme vám všem klidný a úspěšný nový školní rok. 

 

ZMĚNA ÚČTU FARNOSTI TŘEBOŇ A VEŘEJNÉ SBÍRKY 

Upozorňujeme, že od srpna 2021 má Římskokatolická farnost Třeboň nové číslo účtu: 

5979284349/0800. 

Změna účtu proběhla i u Veřejné sbírky na obnovu části kláštera a kostela. Od srpna 2021 je 

tento účet vedený u České spořitelny a.s. a číslo účtu je 5979285309/0800.  

mailto:furstova@bcb.cz
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VEŘEJNÁ SBÍRKA 
NA OBNOVU ČÁSTI KLÁŠTERA A KOSTELA 

PANNY MARIE KRÁLOVNY A SV. JILJÍ V TŘEBONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po provedení průzkumu areálu kláštera a kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni bylo zjištěno, že tato národní kulturní památka 

s mimořádnou hodnotou vyžaduje zásadní opravy, nutné k záchraně a oživení objektu, a k zpřístupnění památky většímu počtu návštěvníků. 

Byl vypracován projekt, v jehož rámci budou provedeny opravy fasády kostela a fary, restaurátorská oprava oken, dveří a vitráží, úprava  

Rajské zahrady, restaurování veškerých kamenných prvků. V interiéru budou provedeny opravy truhlářských prvků, celková oprava  

Křížové chodby, nové osvětlení. Opraví se kaple a sál a předsálí se sociálním zařízením. V celém prostoru bude opraveno a doplněno zabezpečovací 

zařízení. Provede se restaurování nástěnných maleb, kamenných prvků a kamenné podlahy Křížové chodby, obrazů, dveří, varhan a mobiliáře z 

kostela a fary. Celkový rozpočet projektu činí více jak 65 mil. korun a je na něj poskytována finanční podpora z Evropské unie.  

Tato dotace počítá se spoluúčastí farnosti, a proto Římskokatolická farnost Třeboň vyhlašuje za tímto účelem veřejnou sbírku. 

Pomozme společně kostel a klášter opravit připojením se k této veřejné sbírce.  

I sebemenším příspěvkem pomůžete k tomu, aby se kostel a nejstarší část kláštera  

v Třeboni zaskvěly ve své původní kráse. 

Sbírka byla zahájena 20. ledna 2018. 

Nové číslo účtu: 5979285309/0800 

Pokladny pro peněžní dary budou umístěny v kostele P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni,  

v budově MěÚ Třeboň, v TIC Třeboň, a na dalších označených místech. 

Finančně přispět lze při sbírkách o bohoslužbách vždy 2. neděli v měsíci a při předem ohlášených svátcích. 

Možné je složení hotovosti v kanceláři Římskokatolické farnosti Třeboň a vystavení potvrzení na tento dar. 

Za jakoukoliv finanční podporu vám děkujeme. 

Římskokatolická farnost Třeboň 
www.trebon.farnost.cz  
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PŘÍSPĚVEK DO FARNÍCH LISTŮ 
 

95. výročí narození P. Josefa Petra Ondoka 

 

Ne každý z občanů Třeboně si uvědomuje, že naše město, ač poměrně malé, je široce známo nejen díky svým 

památkám, rybníkům, kaprům, lázním, okolní krásné přírodě a krajině chráněné národně i mezinárodně, 

chutnému pivu, Třeboňským pištcům, symfonickému orchestru a úspěchům třeboňských sportovců, ale v 

neposlední řadě také díky významným výsledkům výzkumu na zdejších vědeckých pracovištích. 

 

Velký podíl na významných výsledcích získaných ve 2. polovině 20. století v Botanickém ústavu Akademie 

věd v Třeboni při vědeckém výzkumu funkce rostlin a hub v mokřadech má člověk, kterého bylo možno 

v letech 1966-92 potkat každý pracovní den na cestě od českobudějovického autobusu do práce nejprve na 

Opatovickém mlýně a od léta 1971 na Dukelské ulici.  Tento nenápadný, skromný a navýsost poctivý člověk 

s velkými znalostmi matematiky, filosofie, teologie a mimořádnou schopností logicky myslet a přesně se 

vyjadřovat slovem i písmem byl katolický kněz doc. PhDr. Josef Petr Ondok, narozený v Mydlovarech před 95 

lety, 2. září 1926. Jméno Josef obdržel při svém křtu a jméno Petr si vybral při svém vstupu do řádu Petrinů. 

 

Dne 19. srpna t.r. uplynulo již 18 let od chvíle, kdy opustil tento svět a 

zanechal zde bezpočet lidí vděčně vzpomínajících na něho jako katolického 

kněze s velkým duchovním vlivem, na jeho vědeckou práci a literární a 

pedagogické působení na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. To bylo hlavní náplní poslední fáze jeho života v letech 1992 

až 2003. Tehdy také získal titul docenta na Biologické (nyní Přírodovědecké) 

fakultě JU. Podklady pro jeho habilitaci byly Ondokovy publikace vzešlé 

z jeho vědeckého výzkumu na Botanickém ústavu tehdejší Československé 

akademie věd v Třeboni. 

 

Této slunnější fázi jeho života a práce však předcházela dlouhá řada let 

spojených pro J. P. Ondoka s příkořími, jež musel snášet při pobytu ve 

věznicích a koncentračních táborech zločinného komunistického režimu (jak 

jej právem označuje zákon) po 12 roků v 50. a 60. letech minulého století. 

Jeho hlavním „proviněním“ bylo jeho tajné vysvěcení na kněze v r. 1950 a 

jeho působení ve vzdělávacích a pastoračních katolických kroužcích.. Ani 

soudní rehabilitace, jíž se mu dostalo v r. 1968 díky Pražskému jaru, ho nezbavila ponižujícího sledování a 

kontrol ze strany státního dozoru nad církvemi, který mu po krátkém trvání jeho povoleného veřejného 

pastoračního působení odňal v r. 1970 státní souhlas s výkonem kněžské služby. Do ní se vrátil až  při obnovení 

demokracie v naší vlasti v letech 1989-90. Mocným však vždy zůstalo jeho nenápadné mravní, lidsky prosté a 

povzbudivé působení na velký počet lidí v jeho okolí v práci i mimo ni, okořeněné jeho nenapodobitelným 

smyslem pro humor.  

 

J. P. Ondok zanechal bohaté literární dědictví v podobě mnoha vědeckých článků a knižních kapitol, textů 

kázání, teologických a filosofických statí a teologicky zaměřených knih, v nichž se mimo jiné zabývá vztahem 

mezi vírou a vědou, ekologickou etikou a odpovědností křesťanů za stav životního prostředí, smyslem pro 

humor jako význačnou křesťanskou ctností a vzpomínkami na věznění svoje a dalších duchovních. Zanechal 

také veselé kresby včetně laskavých karikatur svých spolupracovníků, básniček k jejich životním jubileím 

apod.. Zůstává po něm však hlavně hluboká stopa a vděčné vzpomínání v duších a myslích jeho přátel, 

spolupracovníků a studentů. 

 

V roce 2002, tedy rok před jeho odchodem na věčnost, navrhly udělení státního vyznamenání J. P. Ondokovi 

Jihočeská univerzita spolu s ústavy Akademie věd Botanickým a Mikrobiologickým, ale do konečného výběru 

vyznamenaných J. P. Ondok k naší velké lítosti nepostoupil. Mohl se tak téměř na poslední chvíli ještě dočkat 

„oficiálního“ potvrzení svých zásluh zde na Zemi. Daleko důležitější je ovšem uznání, kterého se mu určitě již 

dávno dostalo ve svrchovaně spravedlivé Boží mysli.            
                                                                                                                                                                                     Jan Květ 
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PŘÍSPĚVEK DO FARNÍCH LISTŮ 

 
Dědictví otců zachovej nám, Pane!  

 
Když zpíváme tuto prosbu v textu písně ke slovanským věrozvěstům, voláme 

po kořenech naší identity v naději, že Bůh nedopustí, abychom minuli cíl 

své životní pouti. 

Při zpěvu můžeme nostalgicky zavzpomínat na doby, kdy měly generace 

před námi respekt a lásku k Bohu a touha po naplnění smyslu života je 

vedla k činům, které právem obdivujeme a máme v úctě dodnes. Jak jinak si 

vyložit konání, kterým vznikl odkaz budoucím generacím nejen v rovině 

kulturně-společenské, ale zejména duchovní. Důkazem je krajina posetá 

Božími muky, kaplemi a duchovními stavbami, kostely, chrámy a poutními 

místy, které na sebe vázaly hospodářský a intelektuální rozvoj. Dnes, kdy se 

většina společnosti dívá na svět jinou optikou, "moderní" krajinu určují 

obchodní centra a infrastruktura, která má za cíl nás rychle dopravit do jejich 

náruče nebo uspokojit naše touhy po poznání exotických míst a neobvyklých 

zážitků. A tak budujeme novodobé chrámy, kapličky a poutní místa konzumu a jsme ochotni jim obětovat i 

zbytky své svobody, jen abychom uspokojili své hmotné a mnohdy i duševní potřeby.  

Anebo vyjdeme ze sebe, onoho smutného rozjímání a onu vyřčenou touhu po dědictví otců přetavíme v činy. A 

nemusíme čekat na unikátní příležitosti, ale začneme vnímat Boží znamení, které k nám přichází přes naše 

bližní. 

Jedním takovým se stala pro mé okolí příležitost koupit majetkový podíl na kapli v zaniklé obci Krčín nedaleko 

Nových Hradů. Tento "bláznivý' nápad narážel na mnohé obavy a pochybnosti. Nakonec však převážil zájem 

vrátit kapli, která předchozím vlastním sloužila jako chalupa, její původní význam a zanechat v této části naší 

vlasti stopu, na kterou budeme i se svými potomky hrdí. A tak jsme se pustili do díla, které by ono "dědictví 

otců" mohlo pomoci zachovat.  

V sobotu 18. 9. 2021 se uskuteční na tomto místě po 75-ti letech pouť (viz. pozvánka) a v příštím roce bychom 

se rádi pustili do rekonstrukce kaple a kultivace jejího okolí. Budeme rádi když nás podpoříte modlitbou či 

jinou formou, nebo se přímo stanete součástí našeho společenství a budete s námi sdílet tuto výzvu "našich 
otců". 

Za spolek Krčín, z.s.Mgr. Aleš Kratochvíl 

 
 

HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE 

Týden pro hospic nabídne bazar bižuterie, běh i kulturu 

 

V týdnu od 4. do 9. října se můžeme společně setkat na celé řadě benefičních akcí, které již tradičně podpoří 

Hospicovou péči sv. Kleofáše. Patronem celého Týdne se stál známý herec a moderátor Pavel Liška. 

Pestrý program odstartuje v pondělí 4. října bazarem bižuterie, který se uskuteční po celý den v městské 

knihovně v Třeboni. V úterý 5. října se můžete těšit na divadelní představení ochotnického spolku Kajetán Na 

stará kolena, které jsme pro vás připravili od 19.30 v Divadle J. K. Tyla. Ve středu 7. října nás čeká již známý 

Papučový den. Přijďte i vy do práce či do školy v papučích a podpořte možnost těžce nemocných pacientů 

zůstat doma v kruhu svých blízkých až do konce. Fotografie v papučích můžete sdílet na sociálních sítích pod 

hashtagem #papucovyden. Středeční odpoledne můžete strávit přednáškou – na gymnáziu v Jindřichově Hradci 

bude od 16.30 přednášet psycholožka hospice Tereza Maříková o významu společného času. Ve čtvrtek 7. 

října můžete v Jindřichově Hradci navštívit den otevřených dveří v kontaktním místě hospice na adrese Husova 

156 v čase od 9 do 15 hodin. K dispozici vám budou pracovnice hospice k setkání a rozhovoru i radám. 

V tentýž čas proběhne Den otevřených dveří také v třeboňském hospici. Čtvrteční večer můžete strávit besedou 

ve společnosti malířky a výtvarnice Renaty Štolbové, setkání se uskuteční od 18.47 v jindřichohradeckém Dada 
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Clubu. Pátek 8. října bude od 18 hodin patřit vystoupení souboru KoS a sboru Jakoubek v Husově kapli v 

Třeboni. Když si přijdete v sobotu 9. října od 9 do 11 hodin zacvičit jógu a pilates pro zdravá záda do 

jindřichohradeckého Fitka Eden, přímo tím podpoříte sv. Kleofáše. Na sobotním trhu na Masarykově náměstí 

podpoříte hospic zakoupením oblečení v Hadrárně. Sobotní večer zakončíme v KD Střelnice v Jindřichově 

Hradci, od 19 hodin zde vystoupí soubor Swinging Saxophones z místní ZUŠ. Vstupenky budou ke koupi na 

místě za jednotné vstupné 200 Kč.  

S programem na sobotu 9. října jsme mysleli na všechny sportovní nadšence. V lázeňském parku nedaleko 

Hotelu Svět odstartujeme již osmý ročník benefičního Běhu pro Kleofáše. Zájemci se mohou registrovat na 

webu www.behyprohospice.cz nebo na místě v den konání od 9.00. Připraveny jsou trasy pro děti i dospělé. 

Veškeré podrobnosti k běhu najdou zájemci na webu www.behyprohospice.cz  

Benefiční aukce uměleckých děl 

Srdečně vás zveme na benefiční aukci uměleckých děl pro Hospicovou péči sv. Kleofáše, která se uskuteční 

v sobotu 13. listopadu od 16 hodin v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. 

Umělci nejenom z regionu věnovali svá díla, aby podpořili dobré hospicové dílo. Sešlo se nám téměř 50 

krásných děl, které čekají na nadšené dražitele, kterými můžete být právě vy! Preaukční výstava uskuteční 

v přízemí Muzea fotografie od 4. do 13. 11. 2021, vernisáž výstavy 4. 11. od 17 hodin.  

Všechny akce se uskuteční v souladu s epidemiologickým nařízením Vlády ČR.  

Pro aktuální informace sledujte web Hospicové péče sv. Kleofáše (www.kleofas.cz) nebo náš facebookový 

profil (www.facebook.com/hospictrebon). Těšíme se na setkání s vámi! 

                                                                                                                         Petra Pfeiferová, Hospicová péče sv. Kleofáše                                                                                                                                     

 

 

POZVÁNKA NA KONCERTY OKOLO TŘEBONĚ 

 

Festival Okolo Třeboně i na podzim chystá řadu zajímavých koncertů, na které jste zváni. Některé z těchto 

koncertů by jistě krásně zněly v třeboňském kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí, ale z důvodu 

rekonstrukce budou v jiných prostorách. 

4. 9. Benefiční koncert pro Hospic sv. Kleofáše (P. Barnáš - I. Pokorná - Andrea a Martin Šulcovi - J. 

Kratochvílová – Hráz – Rozety) - Divadlo 

11. 9. Pavel Šporcl  housle / host Lukáš Sommer kytara – Divadlo 

10. 10. Bratři Ebenové - Roháč 

27. 11. Třeboňští Pištci - Divadlo  

Více na www.okolotrebone.cz. Všichni jsou srdečně zváni. 

                                                                                                                                                             Pavel Barnáš                        
     

POZVÁNKA DO KOSTELA NANEBEVZETÍ P. MARIE V CHLUMU U TŘEBONĚ 

 

Mše sv. neděle - v 11.00 hodin 

Modlitba růžence - úterky od 15.00 hodin 

Večer ticha ve středu 15. září od 19.00 hodin 

Prohlídky kostela v září - pondělky od 19.00 hodin 

Do kostela s baterkami v pátek 10. září od 19.30 hodin 

 

V kostele jsou k dostání upomínkové předměty – ilustrovaný průvodce pro děti, magnetky, chlumecké oplatky v 

různých příchutích aj. Výtěžky z prodeje a prohlídek jsou věnovány na restaurátorské práce. 

Webové stránky chlumecké farnosti a fotogalerie: www.farnostchlumutrebone.cz 

                                                                                                                                                                                               Jitka Válková 

http://www.behyprohospice.cz/
http://www.behyprohospice.cz/
http://www.kleofas.cz/
http://www.facebook.com/hospictrebon
http://www.okolotrebone.cz/


8 

 

MŠE SVATÁ ZA MUZIKANTY 
 

V neděli 4. července byla ranní mše svatá již tradičně u příležitosti konání festivalu Okolo Třeboně sloužena za 

zemřelé muzikanty. Mši svatou celebroval P. Martin Bětuňák a hudebně doprovodili muzikanti kapely Bárka, 

na violoncello Pavel Barnáš, ředitel festivalu, a na harfu Ivana Pokorná, členka orchestru Národního divadla. 
 

 
 

PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR 

 

Jirka prosil maminku, aby mu dala peníze na nový sešit. 

„Ta škola stojí ale peněz.“ 

„No vidíš, mami, a to se moc neučím.“ 

 

Učitel hudby varuje žáka: „Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak 

namluvím tvé matce, že máš velký talent.“ 

 

Dva kluci si povídají cestou z kostela: „Co myslíš, jak je to s tím ďáblem, o 

kterém kněz mluvil?“ 

„Víš, jak to bylo s Ježíšem a Mikulášem – určitě to zase bude táta.“ 

 

Přijde starý manželský pár do nebe, svatý Petr je provází po nebi. Všechno je naprosto úžasné, žena je nadšena,  

říká, že se jí o něčem takovém ani nesnilo. Když to všechno vidí muž, zoufale se rozpláče a pak spustí vztekle  

na svoji manželku: "Za to všechno můžeš ty! To je pořád makrobiotika, cvičení, žádnej alkohol a cigarety, 

krémy s UV filtrem - vždyť jsme tu mohli být už o patnáct let dřív!!!" 

                  
 

 

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: Ing. Marie Košinová; 1kosinova@seznam.cz 

 (Právo na úpravu a krácení příspěvků vyhrazeno) 

Výrobní náklady jednoho výtisku činí 10 Kč. 

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

