Zpravodaj farnosti Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni
Číslo 15
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ZNAMENÍ VÍRY
Svátek Povýšení svatého kříže slavíme 14. září. Tento svátek jakoby trochu zapadá do stínu slavení
četných podzimních slavností a svátků. Proto si dovolím jej pozvednout, „povýšit“ v našem
vědomí. Položme si proto otázku: Čím je nám Svatý kříž?
Byl jsem pokřtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Několikrát denně se žehnám znamením
kříže a neumím ani vyjádřit, jak intenzivně toužím prostřednictvím ryzí zbožnosti a s vděčností v
srdci oslovit tak nesmírně velikého a neuchopitelného Boha.
Znamení kříže je svátostina, jejímž prostřednictvím zasvěcuji všechno, co dělám, o čem přemýšlím
a o čem mluvím, Otci i Synu i Duchu svatému. Naši předkové s velkou úctou stavěli kříže v
obcích, na svých polích, křižovatkách, u svých obydlí a nosili jej viditelně na krku. Znali sílu a
moc kříže, jak mocně vzbuzuje víru, naději a lásku v srdci člověka, který má k Bohu niterný živý
vztah. Jakou je účinnou pomocí v boji proti zlu přítomnému v tolika podobách.
Oživme pohled na toto znamení víry, symbol Boží lásky, neboť z kříže pramení milosti pro duši.
Ježíš v evangeliu ujišťuje: „Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechno k sobě.“ A také: „Kdo mě
miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u
něho příbytek.“ Buďme hrdi na kříž jako na znamení, identifikaci s naším Bohem a mějme v úctě
tento znak naší spásy a ochrany.
Ať vám všem žehná Všemohoucí a Milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch svatý!
+ P. Martin

PŘÁNÍ Z REDAKCE
Vážení rodiče, milí žáci, u příležitosti začátku nového školního roku vám přejeme klid a zdraví.
Přejeme vám všem úspěšný nový školní rok.

ROZPIS BOHOSLUŽEB VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH Z TŘEBONĚ
pravidelné bohoslužby
Farnost
Třeboň
Stráž nad Nežárkou
Majdalena
Chlum u Třeboně

Neděle

Všední dny

9.00, 18.30

Út, St, Čt, Pá 18.30
So 9.00 (1.)

9.00
11.00
11.00

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

FARNÍ KALENDÁŘ
Aktuální informace, fotografie ze života farnosti i archiv starších Farních listů jsou na 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.

DĚTSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
Dětský chrámový sbor po prázdninové pauze opět zahajuje svou činnost. Schůzky se budou konat
každé pondělí od 15 do 16:30 hodin na faře.
Přijímáme nové členy, děvčata i chlapce od 6 do 17 let. Hra na hudební nástroj vítána; není ale
podmínkou. Děti se s námi naučí základy hudební teorie, zpěv z not, práci v kolektivu a respekt k
druhým. Výuka probíhá v přátelském duchu, nepodporujeme v dětech přehnanou soutěživost, učíme
je, že každý, i méně nadaný člen sboru, je pro nás důležitý.
V případě zájmu se děti mohou přijít kdykoli nezávazně podívat na schůzku. Členství ve sboru je
zdarma, podmínkou je řádná docházka a účast na akcích sboru. První schůzka bude v pondělí 3.
října.
Těšíme se na Vás v novém školním roce Anna Zabranská a Erika Suchanová

POZVÁNÍ NA TRIDUUM MODLITEB MATEK V ZÁŘÍ 2022
Podobně jako v lednu, březnu a červnu 2022 plánujeme v našem kostele P. Marie Královny a
sv. Jiljí modlitební setkání modliteb matek při výstavu a adoraci Nejsvětější svátosti od pátku
23. září do neděle 25. září 2022, vždy ve stejnou dobu od 17.00 do 18.00 hod.
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Mottem každého dne je úryvek z Písma svatého:
Pátek: Marek 13, 5-8
Sobota: Žalm 107, 1-21
Neděle: Matouš 28, 1-8
Milé maminky z naší třeboňské farnosti, pojďme k Pánu Ježíši a v adoraci prosme za naše děti,
naše rodiny celým svým srdcem, duší i myslí a s velikou důvěrou! Očistěme sebe a s láskou se
modleme za ty, kteří jsou nám na blízku a také za ty, kteří ubližují. A spolu chvalme Pána za
všechno dobré, co od Něho dostáváme.
Bohumila Ettlerová

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Ve středu 28. září 2022 na slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona české země,
budou mše svaté takto:
 9.00 Třeboň, kostel P. Marie Královny a sv. Jiljí (večerní mše nebude)
 10.00 Novosedly nad Nežárkou, kostel sv. Václava
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BRATR BENEDIKT
Dominik Ettler přijat do komunity cisterciáků ve Vyšším Brodě
Drazí farníci, rádi bychom Vás informovali, že náš třeboňský farník, nyní nový člen cisterciácké
komunity, P. Dominik Ettler, při tzv. obláčce na svátek svaté Anny dne 26. července 2022 přijal
mnišský hábit a nové řeholní jméno - br. Benedikt. Nyní započal roční noviciát a bude se rok
připravovat k časným slibům.
Bratr Benedikt přijal jáhenské
svěcení v roce 2015 a poté
působil jako kaplan v Táboře. O
rok později přijal kněžské
svěcení v Českých Budějovicích
a po službě v Táboře se přesunul
do Prachatic a následně do
Římova, kde působil v okolních
farnostech.
Děkujeme za Vaše modlitby za
bratra Benedikta i celou
vyšebrodskou
komunitu
a
vytrvejte v nich společně s námi
i nadále.
Vaši Ettlerovi

POZVÁNKY NA KULTURU

Festival Okolo Třeboně Vás srdečně zve do třeboňského
divadla na dva zimní koncerty:
 11. 11. Bratři Ebenové
 3. 12. Adventní koncert Třeboňských pištců
Oba koncerty začínají v 19.00 hodin. Další informace a
rezervace vstupenek na www.okolotrebone.cz.
Srdečně vás na koncerty zveme a těšíme se, že bude snad už třeba
příští rok možné zase udělat nějaký koncert v kostele.
Pavel Barnáš
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ŘÍJEN – MĚSÍC POSVÁTNÉHO RŮŽENCE
V měsíci říjnu slavíme svátek Panny Marie růžencové (7. října), proto je také tento měsíc označován
jako měsíc růžence.
Vznik růžence
Modlitba růžence má svůj kořen v modlitbě žalmů. Křesťané hned od počátku přejali žalmy jako
podklad pro svou modlitbu. V žalmech totiž každý člověk snadno poznává Boha, jako svého
nejvyššího dobrodince a spasitele, ke kterému je možno se obracet s díky a od něhož se může s
důvěrou žádat milost, pomoc, milosrdensví a odpuštění hříchů.
Zvláště poustevníci a řeholníci se hojně modlili žalmy. V jejich společenství se každý zavázal
alespoň jednou týdně pomodlit se nad všemi 150-ti žalmy. Časem se vžilo, že se ke každému
žalmu přidávalo jedno tajemství z Ježíšova života. Tak vznikl soubor 150-ti tajemství k
jednotlivým žalmům. Protože ale někteří bratři neuměli číst, vyvinul se časem zvyk modlit se
místo 150-ti žalmů 150 "otčenášů" a "zdrávasů". Tato modlitba se prokládala velebením
Nejsvětější Trojice ve zvolání: "Sláva Otci...". Později se počet tajemství snížil na patnáct, takže
bylo možné se je naučit nazpaměť. Křesťanská víra začala později nahlížet na tajemství Ježíšova
života Mariiným pohledem, tedy pohledem té, která Boha plně přijala do svého života, jeho slovo
slyšela, uchovávala ho ve svém srdci a zachovávala ho (srv. Lk 2, 51; 11, 28). Růženec tak lidem
připomíná, z pohledu lidí, nejvýznamnější Boží činy.
Růženec by neměl být samoúčelnou modlitbou, ale modlitbou, která křesťana učí, podněcuje a
pomáhá se otevřít Bohu a jen na Něm založit osobní život a naději. Toto vše je zvláště zřejmé ze
závěrečné modlitby v růženci: „Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a
zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu; dej nám, prosíme, abychom na přímluvu Panny Marie
podle těchto tajemství žili a dosáhli toho, co slibují. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.“
(Podle prof. Dr. L. Rupčiče: Zprávy z Medžugorje, č. 10-94)
Mariiny vzpomínky
Maria žije s očima upřenýma na Krista a každé jeho slovo je pro ni pokladem: Maria to všechno
uchovávala v srdci a rozvažovala o tom (Lk 2,19; srov. 2,51). Vzpomínky na Ježíše, pevně
vtištěné do jejího ducha, ji provázely za všech okolností, když ve své mysli znovu prožívala
rozličné okamžiky svého života po Synově boku. Právě tyto vzpomínky jsou v jistém smyslu
podstatou "růžence", který Maria během dnů svého pozemského života neustále recitovala.
Také nyní, uprostřed radostných zpěvů v nebeském Jeruzalémě, je příčina jejích díků a její
chvály stejná. Právě ona inspiruje její mateřskou péči o putující církev, ve které Maria - šiřitelka
evangelia - "děj" svého vyprávění dále rozvíjí. Maria věřícím stále znovu a znovu předkládá
"tajemství" svého Syna s přáním, aby je kontemplovali, a Kristova tajemství tak mohla prokázat
veškerou svoji spasitelnou moc. Křesťanské společenství se modlitbou růžence vlastně slaďuje se
vzpomínkami a pohledem Mariiným.
Zásluhu na rozšíření modlitby růžence má především svatý Dominik a cisterciáci a dominikáni.
K původním patnácti tajemstvím růžence radostného, bolestného a slavného svatý otec Jan Pavel II.
ustanovil ještě pět tajemství růžence světla.
Zdroj www.maria.cz
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PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR
Malý chlapec požádal tatínka, aby mu pomohl s domácím početním úkolem. Měl najít nejmenší
společný jmenovatel.
„To ho ještě nenašli?“ zeptal se otec. „Hledal se už tehdy, když jsem do školy chodil já!“
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.“
„My jsme ale hlupáci, Petře.“
„Mluv laskavě v jednotném čísle.“
„Ty jsi ale hlupák, Petře.“
Vězeňský kaplan promlouvá
k recidivistovi, který už potřetí vyloupil
pokladnu: „Můj synu, až se dostaneš na
svobodu, rád ti budu pomáhat.“
„Moc děkuji za nabídku, důstojnosti,“
odpovídá vězeň. „Ale na to musí být
odborník.“
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