Rok 2015
Farní ples

I letošní farní ples se vydařil. Prodalo se cca 170 vstupenek. V zaplněném sále se všichni dobře bavili,
v soutěži stolů se různými způsoby snažili o co nejvíce správných odpovědí na zajímavé i vtipné
otázky a v půlnočním překvapení „Hodina náboženství“ si zahrál i P. Marcin Želazny.

Svátost pomazání nemocných
Na „Světový den nemocných“ 11. 2. přijalo při mši sv. od P. Marcina Želazneho svátost pomazání
nemocných 8 farníků.

Nový českobudějovický biskup
Dne 19. března 2015 byl Svatým otcem Františkem
jmenován sídelním biskupem českobudějovické
diecézeP. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D., dosavadní
administrátor ve Veselí nad Lužnicí a okolních
farnostech.

Velikonoce
Stejně jako loni se věřící po celou noc ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek střídali v tiché adoraci a
modlitbách u Božího hrobu v kostele Nanebevzetí Panny Marie až do rána. Úžasnou atmosféru této
noci doplnilo i mrazivé počasí s trochou sněhu, náledím a svítícím měsícem. I samotná cesta z
domova do kostela a zpět byla pro mnohé, kteří se na adoraci vydali v noci sami, zážitkem.
Svěcení ratolestí na Květnou neděli před kostelem

Adorace - Zelený čtvrtek

Svěcení paškálu - Bílá sobota

Šlehání pomlázkami a stříkání voňavkou po mši sv. na Velikonoční pondělí

Obraz Božího milosrdenství
V neděli 12. 4. 2015 na svátek Božího milosrdenství
posvětil P. Martin Želazny obraz „Božího milosrdenství“
s nápisem „Ježíši, důvěřuji Ti“, který přivezl z Polska a
umístil jej na oltář sv. Josefa v kostele Nanebevzetí
Panny Marie.

Úmrtí P. Ondřeje Huječka
Dne 25. 4. 2015 zemřel bývalý trhovosvinenský administrátor P. Ondřej Huječek, který před svým
onemocněním působil v Jindřichově Hradci. Pohřeb měl v Českých Budějovicích.
Farní pouť do Itálie
V termínu od 26. 4. do 2. 5. 2015 odjeli poutníci z naší a přilehlých farností autobusem na pouť po
významných duchovních místech Itálie.

První zastávka byla v Padově u hrobu sv. Antonína. Plavba lodí do Benátek a prohlídka baziliky a
náměstí sv. Marka i přilehlých uliček nám propršela a tak se většina z nás uchýlila do místních
kavárniček.
Další den jsme přejeli na poloostrov Gargáno, kde jsme v Monte S. Angelo měli mši sv. v kostele
zasvěceném Archandělu Michaelu ve skalní jeskyni. Po ubytování ve městě San Giovanni Rotondo
jsme navštívili novou baziliku s proskleným hrobem sv. Otce Pia, klášterní cely i původní starý kostel.
Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout i nemocnici, kterou zde vybudoval P. Pio.
Po dvou dnech jsme odjeli do Loreta. Zde jsme si v loretánské bazilice prohlédli chýši P. Marie,
přenesenou z Nazareta.
Poslední den jsme strávili v Assisi, kde jsme si prohlédli baziliky sv. Františka, sv. Kláry a sv. Damiána.
Poslední noc jsme strávili v autobuse na zpáteční cestě domů.

Kostel s hrobem sv. Antonína v Padově

Příjezd lodí do Benátek

Jeskyně Archanděla Michaela

San Giovanni Rotondo – stará bazilika

San Giovanni Rotondo – obraz a skleněná rakev sv. Otce Pia v nové bazilice
https://gloria.tv/media/irWNDZ4QeHm
video o životě sv. Otce Pia

Loreto

Bazilika sv. Františka v Assisi

Mše sv. za oběti války
Ve středu 20. května 2015 sloužil P. Marcin Želazny, na přání představitelů města Trhové Sviny, mši
sv. za oběti 2. světové války, které se zúčastnil i starosta Pavel Randa a místostarostka Mgr. Věra
Korčaková.
Noc kostelů

Pouť u Svaté Trojice
Po letech, kdy byly mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice slouženy v 9 a v 11 hodin, sloužil letos P.
Marcin Želazny jen jednu mši sv. v 10 hodin. Poté byl ještě v ambitech kostela koncert souboru
„Žestě2stě“ Tentokrát bylo krásné, slunečné počasí a tak přišlo i přijelo mnoho poutníků. Na
prostranství před kostelem bylo několik stánků s cukrovinkami a hračkami a poutníci se mohli opět po
roce občerstvit v hospůdce „U Herdů“ pod kostelem, odkud se vyhrávalo na akordeon.
Svátek Božího těla
Následující týden o svátku Božího těla byl po mši sv. průvod v ambitech kolem kostela Nejsvětější
Trojice a opět bylo krásné slunečné počasí.

Průvod okolo kostela

Svěcení nového biskupa

Svěcení nového českobudějovického biskupa v katedrále sv. Mikuláše se zúčastnil i P. Marcin
Želazny a někteří naši farníci.

První svaté přijímání dětí
V neděli 21. 6. 2015 přijaly 4 děti první svaté přijímání, tentokrát v kostele sv. Filipa a Jakuba ve
Slavči (Kateřina Kocinová, Anna Řeháčková, Vojtěch Srbený a Jan Kai Marek).

Koncert na Svaté Trojici

Prodej staré fary
Dne 7. 7. 2015 byla prodána budova staré fary v Husově ulici čp. 166 manželům Janu a Ivaně
Kalenovým za smluvní cenu 1,600.000 Kč. Po přestěhování Farního úřadu v roce 2008 do nově

opravené fary v Kostelní ulici čp 125, naproti kostelu, byla tato stará fara opuštěna a chátrala. Jedná
se ještě o prodeji přilehlého pozemku s budovami, které jsou pronajaty podnikatelům.
Prohlídky kostelů pro veřejnost
O letošních prázdninách byl zpřístupněn kostel Nanebevzetí Panny Marie i kostel Nejsvětější Trojice
pro turisty a ostatní zájemce.

Letošní vedra vysušila varhany
Kvůli letošním dlouhotrvajícím vysokým letním teplotám, které dosahovaly i v kostele Nanebevzetí P.
Marie až přes 20 C
̊ , se seschly varhany tak, že se na ně nedalo hrát a varhanice musely používat
elektronické varhany.
Topení v kostele
Od října funguje v kostele Nanebevzetí P. Marie v prvních 5ti lavicích uprostřed vlevo i vpravo topení,
které bylo pořízeno ze zbytku peněz sbírek na věžní hodiny, spolu s kobercem, 10ti židlemi do
presbytáře a ministrantským oblečením pro malé kluky. Topné spirály jsme dostali darem ze zrušených
lavic v kostele na Dobré Vodě u Horní Stropnice. Tyto lavice jsou nyní umístěny v kostele Nejsvětější
Trojice. Instalační materiál a montáž stály 16.849,- Kč. Jedna hodina provozu stojí v současné době cca
100 Kč.
V budoucnu lze vytápění navýšit ještě na cca 2násobnou kapacitu (celkem tedy 10 lavic vlevo i vpravo)
tak, aby přívodní kabel do kostela nebyl přetížen.
Církevní restituce
Již loni, a postupně i letos, probíhá navracení majetku církvím, tzv. církevní restituce. Jde o v Česku
vžité označení pro vracení části majetku, který byl znárodněn některým církvím a náboženským
společnostem socialistickým režimem v Československu.
Letní tábor dětí
O prázdninách se zúčastnilo několik dětí letního tábora v Klášteře na Nových Hradech.
Památka zesnulých

V kapli na hřbitově v Trhových Svinech se konala I letos v neděli odpoledne 1. listopadu pobožnost na
památku zesnulých.

Advent
První neděli adventní požehnal P. Marcin Želazny jako každý rok adventní věnce, které si přinesli
věřící do kostela.

Úmrtí emeritního biskupa Jiřího Paďoura

Dne 12. 12. 2015 zemřel biskup Jiří Paďour. Pohřeb měl 19. 12. 2015 v Katedrále sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích a byl uložen na hřbitově sv. Otýlie rovněž v Českých Budějovicích.

Mše sv. za naše město a jeho představitele
V neděli 20. 12. 2015 sloužil P. Marcin Želazny mši sv. za naše město a jeho představitele. Pozvání
přijal starosta města Pavel Randa, místostarostka Mgr. Věra Korčaková a někteří zastupitelé.

Obnova manželského slibu

V neděli 27. prosince, na svátek Svaté rodiny, při mši sv. obnovilo 20 párů svůj manželský slib.

Výuka náboženství

V letošním školním roce vyučuje v Trhových Svinech náboženství katechetka Mgr. Ludmila Veselá
na Základní škole v Trhových Svinech, kam chodí celkem 16 dětí ve dvou skupinách (mladší a starší) a
zároveň zde připravuje děti na 1. svaté přijímání.
Deset studentů místního Gymnázia učí náboženství katechetka Mgr. Marie Průková na faře.
Oprava oltáře sv. Vendelína
Proběhla další etapa restaurování oltáře sv. Vendelína v nákladu 120.000,- Kč, z toho dotace činila
100.000,- Kč. Obraz, který chtěl restaurátor vyndat z úschovy na tento rekonstruovaný postranní
oltář, se údajně rozsypal jako houba.
Chrámový sbor
V letošním roce se částečně obměnil a posílil chrámový sbor a zároveň i jeho repertoár.
Matrika
Oddáno: 6 párů (4 mezi katolíky, 1 katolík a husita a 1 s dispensí od biskupa)
Pokřtěno: 28 dětí
Pohřbeno: 20 lidí (15 do hrobu + 5 kremací).

Rok 2016

Farní ples
Pořadatelé Farního plesu se i letos postarali o zábavu
a dobrou náladu všech, kdo se přišli pobavit a
zatančit si.

Svátost pomazání nemocných
V pátek 12. 2. 2016 přijalo při mši sv. od P. Marcina Želazného svátost pomazání nemocných 5
farníků.
Velikonoce
Již tradičně se věřící po celou noc ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek střídali v tiché adoraci a
modlitbách u Božího hrobu v kostele Nanebevzetí Panny Marie až do rána.
Gregoriánský sbor
V neděli 24. dubna 2016 zpíval při mši sv. Gregoriánský sbor sv. Anny z Černic, pod vedením Bc. Jiřího
Balka – učitele na místní Základní umělecké škole.
Církevní restituce
Do konce dubna 2016 byl trhovosvinenské farnosti navrácen tento majetek:
- orná půda
25.589 m2
- trvalý travní porost 2.008 m2
- ostatní plocha
3.238 m2
- lesní plocha
100.555 m2
- vodní plocha
11.385m2
Velikonoční křest dospělých

Na Bílou sobotu přijaly svátost křtu, biřmování, a zároveň první sv. přijímání čtyři mladé ženy.

Pouť u Svaté Trojice

Letos sloužil P. Marcin Želazny, stejně jako již loni, jen jednu mši sv. v 10 hodin, v kostele zcela
zaplněném poutníky a sluncem. Příchozí již z dálky vítal koncert souboru „Žestě2stě“.
Farní pouť do Polska
V roce Božího milosrdenství jsme se vydali spolu s lišovskou farnos na pouť do polské Čenstochové,
na poutní místo Gidle, do Les̕niów a do Krakova, kde jsme se zúčastnili průvodu o svátku Božího těla
v Lagiewnikách.

První sv. přijímání dětí

V neděli 5. 6. 2016 přijalo první svaté přijímání sedm chlapců

Koncert pro Svatou Trojici

Světové setkání mládeže v Krakově

Na konci července odjel P. Marcin Želazny spolu s P. Marcinem Chmielewskim z Lišova do Polska
tlumočit a pomáhat s přípravami předprogramů v Katovické diecézi před Světovým setkáním mládeže
s papežem Františkem v Krakově. Tohoto setkání se zúčastnila i Lenka Kunzová z naší farnosti, která
se vrátila nadšená a plná zážitků.
Koncert Štěpána Raka

Pěší pouť na Dobrou Vodu u Nových Hradů
Dne 20. srpna 2016 se vydalo 23 pěších poutníků a 5 cyklistů z naší farnosti do kostela Nanebevzetí
Panny Marie na Dobré vodě k Bráně milosrdenství v rámci Svatého roku milosrdenství, který vyhlásil
papež František. V horkém počasí přes 30 stupňů dorazili všichni v pořádku do cíle, včetně dvou
malých předškoláků. Na mši sv. na Dobré Vodě pak přijeli i farníci z Olešnice, Benešova a ze Slavče.
Na cestu domů byl pro pěší připraven autobus a dva poutníci se vydali i zpět do Trhových Svinů
pěšky.

Zastávka na návsi v Žumberku

V cíli u kostela na Dobré Vodě

Mše svatá za Trhovosvinenskou farnost

Šťastní poutníci
Setkání s polským arcibiskupem WiktoremSkworcem
V září 2016 se navštívil Českobudějovickou diecézi arcibiskup WiktorSkworec - metropolita Katovický.
Setkal se s polskými knězi z katovické diecézi, které vyslal na misii do České republiky. Přijel i do naší
farnosti, kde navštívil P. Marcina Želazného, se kterým se pomodlil v kostele. V Lišově pak sloužil 6. 9.
2016 mši sv. za účasti českobudějovického biskupa Pavla Posáda. Přítomni zde byli i farníci z Trhových
Svinů, Olešnice a Benešova.
Návštěva z biskupství
Nedělní mši sv. v Trhových Svinech sloužil dne 25. září 2016 generální vikář R.D.Mons. ThLic. David
Henzl, který se přijel podívat do naší farnosti a odtud odjel ještě do Benešova nad Černou.
Mše svaté ve všední dny
Od října letošního roku se změnil čas začátku mší svatých ve středu a v pátek ze 17. na 18. hodinu.
Advent
První adventní neděli posvětil P. Marcin Želazny v kostele adventní věnce, ave všední dny, ve středu
a v pátek,sloužil rorátní mše sv. Čtvrtou neděli adventní se konala, již tradičně, mše sv. za naše město
a jeho představitele. Pozvání přijal opět starosta města Pavel Randa, místostarostka Mgr. Věra
Korčaková a někteří zastupitelé.

V sobotu 17.12.2016 uvedl v zaplněném kostele Nanebevzetí Panny Marie komorní orchestr
CollegiumMusicumBudvicense, pod vedením dirigenta Karla Ochozky, spolu s Borovanským a
Lišovským chrámovým sborem, Českou mši vánoční „Hej Mistře“ od Jakuba Jana Ryby.
Vánoce
Půlnoční mše sv.
Půlnoční mši sv. sloužil i letos P. Marcin Želazny, za hudebního doprovodu dechového souboru
„Žestě-dvěstě“ namísto tradičních varhan. V 16 hodin byla půlnoční mše sv. v kostele Filipa a Jakuba
ve Slavči pro děti, které zde měly připraven i svůj program.
Obnova manželského slibu
V pátek 30. prosince, na svátek Svaté rodiny při mši sv. obnovilo 6 párů svůj manželský slib.
Matrika
Oddáno: 10 párů (z toho 5 mezi katolíky, 3 s nekatolickým partnerem a 2 páry již v minulosti civilně
oddané).
Pokřtěno: 26 dětí a 4 dospělé ženy byly pokřtěny a zároveň přijaly svátost biřmování.
Pohřbeno: 21 lidí (17 do hrobu a 4 kremace).

Rok 2017
Farní ples
Letošní přípravy a organizace plesu se ujala Pavla Svobodová. Moderoval DJ Milan Džuba spolu s P.
Marcinem Želaznym. O předtančení se postaraly děti z místní Základní umělecké školy. Hosté se
v zaplněném bále již tradičně dobře bavili.

Svátost pomazání nemocných
V pátek 11. 2. 2017, na světový den nemocných, přijalo při mši sv. od P. Marcina Želazného svátost
pomazání nemocných, 6 farníků.
Zemřel kardinál Miloslav Vlk
Kardinál Miloslav Vlk se narodil 17. května 193. v jihočeské Líšnici. V letech 1955–1960 studoval na
Filosofické fakultě Univerzity Karlovy obor archivnictví, poté krátce pracoval jako archivář. V roce
1964 odešel studovat na CMBF do Litoměřic a v roce 1968 byl vysvěcen na kněze. Po svém vysvěcení
byl jmenován sekretářem českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. V roce 1971 však musel toto
místo z rozhodnutí komunistických úřadů opustit a odejít spravovat malé farnosti (Lažiště a Záblatí,
posléze Rožmitál pod Třemšínem). V roce 1978 mu byl odebrán státní souhlas. V letech 1978–1988
pracoval jako umývač oken a posléze archivář v Praze, kde zároveň tajně vykonával své kněžské
povolání. 1. ledna 1989obdržel státní souhlas zpět a působil nejprve na Klatovsku, později na
Šumavě. Dne 14. února 1990 byl jmenován biskupem českobudějovickým (vysvěcen a intronizován
31. března 1990). Mezi roky 1991 a 2010 působil jako 35. pražský arcibiskup a 23. primas český.

Kardinál Vlk podlehl zákeřné rakovině plic, kterou u něj lékaři diagnostikovali v návazných vyšetřeních
po částečném kolapsu na Štědrý den 2016. Po nerovném boji 18. března smířen s Bohem zemřel.
Jeho smrt oznámil na svém facebookovém profilu kardinál Duka.
Doba postní
V postní době se konala v kostele ve středu a v pátek před mší svatou Křížová cesta. Na květnou
neděli odpoledne měli věřící opět možnost přistoupit ke svátosti smíření na faře, kde zpovídali spolu
s P. Marcinem Želaznym i P. Marcin Chmielewski z Lišova a P. Andrzej Urbisz z Borovan.
Velikonoce
I letos se věřící po celou noc ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek střídali v tiché adoraci a modlitbách u
Božího hrobu v kostele Nanebevzetí Panny Marie až do rána.
Májové pobožnosti
Během celého května byly v kostele Nejsvětější Trojice vždy před mší sv. ve středu a v pátek večer
ještě „Májové pobožnosti“.
Noc kostelů

Zúčastnilo se 23 pěších poutníků a 5 cyklistů, ostatní se na místo dopravili vlastními auty nebo
autobusem.
Mše sv. byla obětována za naši farnost.

Dětský tábor
Po 11 letech uspořádala v naší farnosti katechetka Mgr. Ludmila Veselá příměstský letní tábor pro děti,
tentokrát na téma „Staň se detektivem“.
Letní koncerty

Restaurování hlavního oltáře v kostele Nejsvětější Trojice
Začátkem října 2017 začaly pod vedením akademického sochaře a restaurátora MgA. Pavla Charypara
restaurátorské práce na hlavním oltáři v kostele Nejsvětější Trojice. Celý oltář byl rozebrán a po
částech odvezen do ateliéru pana Charypara do Jickovic u Písku. Celkový náklad na I. Etapu
restaurování (hlavní část oltáře, bez sochařské výzdoby) byl vyčíslen na 865 950 Kč. Dotace
z prostředků Ministerstva kultury z programu Podpory kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností činila 777 000 Kč. Tato etapa zahrnuje restaurování oltářní menzy, branky
oltářní, Tebernákl se zlacenou oltářní deskou, oblaka, Rozvilínu s paprsky a baldachýnem, Boží oko
s paprsky, obraz s rámem a hlavičku andílka. V minulosti byly obláčky kompletně velmi necitlivě
překryty nátěry stříbřenkou. Vizuálně největší změna nastala v barevné podobě oltářní menzy a
odstranění stříbřenky z oblaků. Veškeré dřevěné konstrukce, které byly napadeny dřevokazným
hmyzem, byly ošetřeny proti napadení a poškozené části byly zpevněny. Práce byly ukončeny na
přelomu roku a následně byl oltář navrácen na své původní místo v kostele Nejsvětější Trojice.
40. narozeniny p. Marcina Želazneho
26. listopadu 2017 oslavil p. Marcin Želazny spolu s farníky ze všech svých farností i ostatními
gratulanty 40. narozeniny ve zcela zaplněném tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech.

http://fotojen.sweb.cz/FOslava2017/nahledy.html

Advent a Vánoce
Letošní Advent a Vánoce proběhly ve farnosti tradičně. První neděli adventní se světily adventní věnce,
třetí adventní neděli sloužil mši sv. p. Marcin Želazny za naše město a jeho představitele. Půlnoční mši
sv. doprovázel opět soubor „Žestě200“, tentokrát poprvé z kůru.
V neděli 31. prosince obnovili manželé svůj manželský slib.
Matrika
Oddány: 2 páry mezi katolíky
Pokřtěno: 25 dětí a 1 dospělý muž, který zároveň přijal svátost biřmování
Pohřbeno: ? (bude doplněno po získání této informace).

ROK 2018
5. Farní ples
26. ledna 2018 se 189 návštěvníků farního plesu skvěle bavilo, tančilo za doprovodu hudební skupiny
SAM, soutěžilo a radovalo se z výher. Letos poprvé provázel s P. Marcinem programem moderátor
Luboš Voráček. Jako půlnoční překvapení zahráli vynikající herci scénku „Popoluška“.
Rozpočet bálu:
Pronájem sálu: 9.500,Kapela SAM: 10.000,Moderátor:
2.000,Poplatek OSA: 1.316,http://fotojen.sweb.cz/FPles2018/nahledy.html

R
Pokračování restaurování hlavního oltáře v kostele Nejsvětější Trojice
Na začátku roku 2018 bylo znovu zažádáno o poskytnutí finančního příspěvku z programu Ministerstva
kultury – Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na dokončení
restaurování hlavního oltáře v kostele Nejsvětější Trojice na sochařskou výzdobu.
Velikonoční křest dospělých
Na Bílou sobotu byli pokřtěni tři dospělí, dva muži a jedna žena, kteří přijali zároveň první svaté
přijímání a svátost biřmování.
Požehnání nastávajícím maminkám
Na svátek Zvěstování Panně Marii požehnal P. Marcin Želazny 6 nastávajícím maminkám.

Absolventský koncert
7. června 2018 měla v kostele Nanebevzetí Panny Marie absolventský koncert své výuky hry na
varhany studentka Základní umělecké školy v Trhových Svinech Pavla Kunzová, která příležitostně
doprovází na tento nástroj i na čelo při mši svaté.

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice
27. května 2018 sloužil od 10 hodin poutní mši svatou P. Marcin Želazny v kostele Nejsvětější Trojice
a před jejím začátkem byl od 09:30 hod. koncert souboru Žestě200 v ambitech kostela.

První svaté přijímání dětí
Letos v červnu přijalo první svaté přijímání 10 dětí.

Zpívaná modlitba Korunky Božího milosrdenství

Slavnost Těla a krve Páně
Letošní „Boží tělo“ se konalo jako vždy v kostele Nejsvětější Trojice.

Poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie

Hudební doprovod na kůru

Zahájení výstavy AloiseTerše

Výstava v ambitech kostela

Pouť na Dobrou Vodu
25. 8. 2018 vyšlo v 9 hodin ráno 14 pěších poutníků od kostela Nanebevzetí Panny Marie přes Žumberk
do Kostela Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě u Horní Stropnice. Na mši sv. v 15 hodin, kterou
sloužil P. Marcin Želazny za všechny své farnosti, dorazilo i 11 cyklistů a ostatní přijeli mikrobusem
nebo vlastními prostředky. Tato akce se konala už potřetí. Přesto, že předpověď počasí hlásila na tuto
sobotu déšť, bylo letos poprvé příjemné počasí kolem 20 stupňů a nepršelo.

Farní pouť do Itálie
V neděli 23. září odjel po 8 letech autobus s poutníky z Trhových Svinů a okolí opět do Itálie s cestovní
kanceláří Veligradtour z Uherského Hradiště. Průvodcem byl i na této pouti Mgr. Martin Vrzala.
Tentokrát jsme navštívili Florencii, Řím, Vatikán, Monte Cassino, Porcinkule a Assisi. V Římě jsme
bydleli v poutním domě Velehrad a kromě antického a křesťanského Říma jsme nad rámec programu
navštívili i „Centrostudi e RicercheEzioAletti“, úžasnou dílnu, kde tvoří umělci mozaiky do celého
světa. Na svátek sv. Václava jsme se spolu s novým velvyslancem ČR ve Vatikánu Václavem Kolajou
s rodinou zúčastnili v Bazilice sv. Petra mše sv. k poctě sv. Václava, kterou celebroval královéhradecký
biskup Jan Vokál spolu s naším P. Marcinem Želaznym.
Příjezd do Florencie brzy ráno

Most zlatníků ve Florencii

Vyhlídka z Monte Casina

Pohled z věže Baziliky sv. Petra v Římě

Česká mše sv. v Bazilice sv. Petra k poctě sv. Václava, s Královéhradeckým biskupem Janem Vokálem
a naším P. Marcinem Želaznym, kterou natáčela i česká televize Noe a byla vysílána pod názvem
pořadu „Zřím Řím“

Bazilika sv. Františka v Assisi

Socha sv. Františka z Assisi

Mše sv. v jeskyni pod Bazilikou sv. Františka v Assisi, před nočním odjezdem domů

Svatohubertská mše sv.
Mše sv. k poctě sv. Huberta byla sloužena letos poprvé v kostele Nejsvětější Trojice 26. října od 18:30
hod. za hudebního doprovodu Jihočeských trubačů a Gregoriánské scholy sv. Anny z Černice.

Biřmování
Dne 18.11.2018 udělil českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád svátost biřmování 7našim
farníkům.
Svátek sv. Cecílie
Tento svátek patronky muzikantů jsme oslavili 21.11.2018 slavnostní mší sv. za hudebního doprovodu
žáků ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech a koncertem duchovní hudby.
Prezident Emil Hácha
Svého rodáka prezidenta Emila Háchu si 30 listopadu připomněla i naše farnost. Právě v ten den byl
před 80 lety Hácha zvolen prezidentem Česko-Slovenské republiky. Dopoledne se v městském
kulturním a informačním centru konala slavnostní prezentace poštovní známky, které požehnal P.
Marcin Želazny. Večer pak byla v kostele sloužena mše svatá za Emila Háchu i za celý český národ.
Duchovní obnova pro děti
V prosinci připravila katechetka Ludmila Veselá spolu s otcem Martinem dětskou adventní duchovní
obnovu „24 hodin v Nazaretě“. Dětem byl celý den přibližován život Svaté rodiny v Nazaretě. Samy si
vařily oběd, navštívily místní truhlárnu, a vyrobily si svícen ze dřeva. Na faře postavily malý Betlém a
hrály hry. Nechyběla ani společná večerní modlitba a asi největší zážitek pro ně byla noc na faře.
Některým trvalo opravdu dlouho, než usnuly.

Smutný závěr roku
28. prosince 2018 náhle zemřel P. Marcin Želazny při cestě z Polska nemocnici
ve Znojmě

„Já jsem vzkříšení a život

Kdo věří ve mne, i kdyby umře

Oznamujeme všem spolubratřím, přátelům, příbuzným a známým, že
Pánem života a smrti byl z tohoto světa povolán na věčnost

R. D. Mgr. Marcin Dawid ŻELAZNY
Zemřel 28. prosince 2018 ve věku 41 let.
Jako kněz katovické arcidiecéze působil v českobudějovické diecézi od roku 2005 ve
farnostech děkanství u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, Kostelec, Hosín,
Trhové Sviny, Benešov nad Černou, Olešnice a Žumberk u Trhových Svinů.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 10. ledna 2019 při zádušní mši sv. v
14.00 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech.
Poté bude převezen do Polska, kde budou v sobotu 12. ledna 2019 ve farnosti Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova v Mysłowicach v 8.30 a 10.30 hodin slouženy mše sv., po kterých bude
uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.
Prosíme o vzpomínku při mši svaté a modlitbu za něho.

Biskupství českobudějovické
Kněží a jáhni českobudějovické diecéze
Farníci z Trhových Svinů a okolních
farností
Pozůstalá rodina

ROK 2019
Sdělení na internetových stránkách Biskupství českobudějovického

Poslední rozloučení s P. Marcinem
Dawidem Żelaznym
Mimořádné události

03.01.2019 Miroslav Bína
S lítostí oznamujeme, že 28. prosince 2018 náhle zemřel P. Marcin Dawid Żelazny,
administrátor v Trhových Svinech. Prosíme o modlitbu za zemřelého. R.I.P.

R. D. Mgr. Marcin Dawid ŻELAZNY zemřel
ve věku 41 let.
Jako kněz katovické arcidiecéze působil v českobudějovické diecézi od roku 2005 ve
farnostech děkanství u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, Kostelec, Hosín,
Trhové Sviny, Benešov nad Černou, Olešnice a Žumberk u Trhových Svinů.
S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 10. ledna 2019 při
zádušní mši sv. v 14.00 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Trhových Svinech. Poté bude převezen do Polska, kde budou v sobotu 12.
ledna 2019 ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Mysłowicach v 8.30 a
10.30 hodin slouženy mše sv., po kterých bude uložen do rodinného hrobu
na místním hřbitově.
Prosíme o vzpomínku při mši svaté a modlitbu za něho.
Biskupství českobudějovické
Kněží a jáhni českobudějovické diecéze
Farníci z Trhových Svinů a okolních farností
Pozůstalá rodina

Článek v Českobudějovickém deníku

Trhové Sviny se rozloučily se svým oblíbeným farářem
Trhové Sviny - Velký kamarád, vzácný, skvělý a úžasný člověk se smyslem pro
humor. Tak si budou Jihočeši pamatovat trhosvinenského faráře Marcina Żelazného,
který nečekaně zemřel 28. prosince ve věku pouhých 41 let.

Kliknutím
zvětšíte

Pohřeb faráře Marcina Żelazného v Trhových Svinech. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek
Rozloučit se s ním přišli ve čtvrtek na zádušní mši, kterou v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Trhových Svinech sloužil diecézní biskup Vlastimil Kročil. „Lidský život
není jenom o radostech, patří k němu i chvíle bolesti a smutku. Někdy je bolest příliš
velká, než abychom ji mohli unést sami. Takovou chvíli nyní prožívají nejbližší
příbuzní zesnulého Otce Marcina, zvláště jeho rodiče. My ostatní s nimi tuto bolest
cítíme a společně neseme“, zdůraznil.
„Bude nám tu moc chybět,“ shodují se farníci a jedním dechem dodávají, že nikdy
nezapomenou na chvíle plné smíchu, strávené v jeho společnosti. Při zádušní mši
v do posledního místečka zaplněném kostele nechyběli farníci ze širokého okolí,
přátelé ani kněží a jáhničeskobudějovickédiecéze.
„Otec Marcin odešel nečekaně, což vzbudilo nejednu otázku,“ připomněl biskup
Vlastimil Kročil s poukazem na evangelium. „V něm sám Ježíš připomíná, že žádný
člověk nebude tady na zemi věčně. Nikdo z nás neví kdy, kde a jak bude z tohoto
světa odcházet. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří…“, říká evangelium.
Nikdo z nás, nebylu lůžka umírajícího Otce Marcina, naprostá většina z nás byla
svědkem toho, jak jeho lampa hořela, jak se snažil být světlem pro druhé,“ ocenil
Vlastimil Kročil přínos a dobré skutky Marcina Żelazného širokému společenství
trhosvinenské i okolním farnostem. „Otci Marcinovi děkuji za všechno, co dobrého

vykonal během více než třináctiletého působení v naší diecézi,“ uvedl biskup.
Důvod děkovat má také spousta obyčejných lidí. „Pan farář byl skvělý člověk, zažili
jsme s ním spoustu pěkných okamžiků,“ souhlasila se slzami v očích zástupkyně
mladší generace paní Marcela. „Ať to bylo cokoliv, uměl pokaždé krásně potěšit, byl
veselý a optimistický a vždycky s ním bylo hezky,“ vzpomíná Anna Stichová, která se
se zesnulým farářem přijela rozloučit z Lišova. A nebyla jediná přespolní, vedle
spousty místních nechyběli na mši ani lidé z Č. Budějovic, Borovan či Nových Hradů a
řady dalších míst.
Možnost říct sbohem využila řada lidí i na sociálních sítích. „Bylo nám obrovskou ctí,
že jsme Vás mohli poznat a že jste nás v roce 2011 oddal a 10. 11. 2018 pokřtil
našeho vytouženého syna Martínka v poutním kostele Nejsvětější Trojice u Trhových
Svinů. Je nám to nesmírně líto, byl jste vzácný člověk a jedinečný farář! Nikdy
nezapomeneme a za vše moc děkujeme,“ připsala za celou svou rodinu k projevům
soustrasti na facebookový profil Marcina Żelazného Veronika Miťková.
Zdroj: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/trhove-sviny-se-rozloucilyse-svym-oblibenym-fararem-20190110.html

Zádušní mše sv. v Trhových Svinech, celebrovaná biskupem Vlastimilem Kročilem za
účasti polského biskupa.

Smuteční řeč starostky Mgr. Věry Korčakové – při zádušní mši svaté,10.01.2019
v Trhových Svinech
Vážená zarmoucená rodino, vážený pane biskupe a představitelé církve, vážení
smuteční hosté,
dnes nás do trhovosvinenského kostela přivedla nečekaná a velmi bolestná ztráta našeho
pana faráře Martina Želazného. Tato ztráta se dotkla mnoha našich srdcí. Loučíme se s ním
v kostele, ve kterém 10 let zněla jeho slova, jeho zpěv a jeho modlitby.
Za město Trhové Sviny chci říci, že jsme si vždy velmi vážili toho, jak jsme dokázali
spolupracovat a vzájemně se podporovat. Ráda bych připomněla např. mši za naše město,
svatohubertskou mši, koncerty v tomto kostele i v kostele Nejsvětější Trojice. Také účast
pana faráře na akcích města, v nejživější paměti máme rozsvícení vánočního stromu nebo
společné zpívání koled na našem náměstí. Spolupracovali jsme ale i na mnoha čistě
praktických věcech a ještě jsme toho měli tolik v plánu…
Za sebe bych chtěla říci, že Martin byl pro mě velmi silnou autoritou, rádcem, zdrojem jistoty
a klidu, dobrým sousedem a přítelem. Vzorem pro mě byl především v tom, jaké měl
pochopení pro ostatní lidi. Vím, že ho spousta věcí mrzela, ale nikoho neodsuzoval, spíše
hledal cestu, jak věci napravit. A i nyní, kdy se setkávám a mluvím s mnoha lidmi, kteří litují
jeho odchodu, vždy padne slovo LIDSKÝ. MARTIN BYL LIDSKÝ. A myslím si, že to ho
nejlépe vystihuje. Martin měl lidi doopravdy rád. A lidé měli - a budou mít – Martina
doopravdy rádi. Díky tomu nás přiváděl k Bohu a k tomu dobrému v nás.
Je těžké hledat slova útěchy pro nás pro všechny a především pro Vás - jeho nejbližší
rodinu. Byla bych ráda, kdyby Vaši bolest mohlo utišit vědomí, že Martin na tomto světě
vykonal mnoho dobrého a mnoha z nás změnil pohled na svět. Tolikrát jsem v posledních
dnech slyšela: „Martin říkal“,…“Martin měl rád“, … „Martin nás naučil“.
I já si často říkám: „To by se Martinovi líbilo,“ nebo naopak: „Takhle bys neměla uvažovat, to
by Martina mrzelo…“.
I když nás trápí jeho odchod, měli bychom být vděční za ten čas, který jsme spolu mohli
prožít. Byl to pro nás velký dar.
Za sebe i za naše město Ti Martine ve vzpomínkách a modlitbách děkuji za vše dobré, co jsi
pro nás udělal i za každý Tvůj úsměv. Naše poděkování i hluboká úcta patří také Vám,
mamince, tatínkovi, sourozencům i blízké rodině. Děkuji za nás za všechny, že jste vychovali
tak úžasného člověka, jakým Martin byl.
Děkuji.
Martine byl jsi naše zlatíčko….,já vím,…železný…

Články v lednovém čísle Trhovosvinenských listů

Pohřeb v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v polských Myslowicach12.01.2019
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Rozloučení s naším panem farářem

Myslím, že není v našem městě člověk, který by nezaznamenal tu velmi smutnou zprávu, která přišla tak nečekaně před
koncem roku. I v těchto listech jsme vás informovali o nečekaném úmrtí našeho pana faráře Marcina Zelazného. Poté, co
jsme se museli s touto zprávou smířit, přišlo období čekání na to, kdy a jak bude možné se s ním rozloučit v našem kostele.
Tímto časem se prolínal hluboký smutek a snaha připravit vše co nejlépe na poslední rozloučení. Pro mě to byl čas i setkání
se s mnohými z vás. Sdílení smutku, vzpomínek, ale i velké ochoty a snahy nějak přispět k důstojnému rozloučení se s naším
páterem. To se uskutečnilo ve čtvrtek 10. ledna v trhovosvinenském kostele. Smuteční mši vedl českobudějovický biskup
Vlastimil Kročil. Přítomen byl také pomocný biskup českobudějovický i katowický a mnoho kněží, kteří přišli ve smutečním
průvodu do kostela, který byl zaplněn do posledního kousíčku místa. Nemám fotografii, na které by bylo vidět na vás
všechny, kteří jste se přišli se svým panem farářem rozloučit. Stejně by nemohla zachytit tu sílu emocí, která ze všech
proudila a která nás v tu chvíli spojila. Ale věřte mi, že já na ten pohled nezapomenu. Chtěla bych poděkovat za Martina i
za jeho rodinu, která byla také přítomna, a která si přes veškerý smutek velmi cenila vašeho projevu soustrasti. Děkuji
i za sebe, za vaši tichou podporu, kterou jsem cítila, když mi selhával hlas.

Především bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách i na samotném rozloučení s naším panem farářem.
Snaha o to, vše připravit co nejlépe, byla jakýmsi poděkováním za to, co pro nás pan farář znamenal, byla znát na každém
kroku a byla velmi působivá. Také jménem rodiny děkuji za vaše zápisy do kondolenční knihy, kterou jsem jim předala.
Tolik zápisů plných lásky, vděčnosti a vzpomínek na společně prožité chvíle se stalo dalším svědectvím toho, jak úžasným
člověkem Martin byl. Následující sobotu, tedy 12. ledna, byla sloužena smuteční mše v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
v polských Myslowicach, které se zúčastnily i desítky našich farníků. I biskup Vlastimil zde zmínil to, jak mocně na něj
zapůsobilo rozloučení v trhovosvinenském kostele. Neuvěřitelně dlouhý průvod pak doprovodil našeho pana faráře až
ke hrobu na místním hřbitově. I když zde naše společná cesta s ním skončila, všechno to, co pro nás udělal, to, jak nám
změnil pohled na život, v nás zůstane a bude nám našeho pana faráře Marcina Zelazného stále připomínat.

Starostka města Mgr. V. Korčaková

Trhovosvinenská farnost bez svého duchovního správce
Po smrti P. Martina Želazneho patřila farnost Trhové Sviny až do 30.06.2019 pod správu farnosti
Ševětín.
R.D.Josefa Stolaříka jmenoval biskup Vlastimil Kročil administrátorem excurendo.Měl „úřední hodiny“
na faře v úterý od 14 do 17 hodin, a střídal se na mších sv. v úterý, v pátek a v neděli s jinými faráři
Českobudějovické diecéze. Mše sv. ve Slavči v neděli byly dočasně zrušeny.Olešnice byla dočasně pod
správou farnosti Borovany. Farnost Benešov nad Černou je nadále spravována z Kaplice.

Letošní farní ples byl zrušen pro smutek ve farnosti.

6. Farní ples

Vzpomínka na P. Marcina Želazného

Úvodník šéfredaktora Jana Štiftera v březnovém čísle jihočeského časopisu Barbar 2019

Bonusové děti
Už hodinu pláče, tak ji chováme, hladíme, povídáme si s ní. Měla horší spaní, to je pak někdy všechno
špatně, je netrpělivá u jídla a nevrlá i při usínání, šermuje rukama jako vytrvalá bojovnice s únavou.
Ale pak se zase bude smát. Třeba ještě dneska večer, nejpozději zítra. A my se budeme chechtat na
ni, i když třeba nevyspalí, úsměv jí budeme oplácet.
Usoudili jsme, že je dobré mít tři děti. Není to moc, ale vůbec ne málo. Kdysi jsem považoval dvě za
standard, odrážel otázky přátel, jestli neuvažujeme ještě o dalším: Co takhle přidat ke dvěma klukům
ještě holčičku? Byl by to další kluk, říkal jsem. Všechno jsem skvěle plánoval – až bude nejmladšímu
synovi osmnáct, bude mi krásných pětačtyřicet, budeme chlapi v plné síle. Odměna za to, že jsem
začal s dětmi brzy. Jenže odměna nemusí být jen jedna. Ta půlroční holčička, která měla dneska horší
spaní, je totiž taky bonus, ke dvěma klukům, taková boží prémie.
Když jsme naši Medu křtili v kostele v Trhových Svinech, došlo mi, že tam to všechno tak trochu
začalo. To městečko ve stínu Slepičích hor mělo štěstí na faráře, byl neobyčejně lidský, přátelský,
podpíral věřící i lidi, kteří jen potřebovali slyšet vlídné slovo. Jednou mluvil o tom, jak všude kolem
chybějí lidi. Že je málo lékařů, učitelů, zedníků nebo elektrikářů a že to všechno se děje jen proto, že
jsme jako společnost přijali normu jednoho, maximálně dvou dětí. Místa těch nenarozených zůstávají
neobsazená, ale svět se nevyrovnal s tím, že nejsou, pořád je potřebuje, a oni trvale chybějí. Ta
myšlenka se mi usadila v hlavě a zrála do chvíle, kdy za sebou synové zavřeli dveře, že chtějí být sami.
Hrát si nebo číst, že nás ten den nepotřebují. Pochopil jsem, že to takhle zůstane už napořád. Že ten
bonus velkých dětí přišel nějak brzy. Tak jsme si řekli o další bonus. A je to holčička, ke dvěma klukům
bonus nad bonusy.
I když někdy pláče, když se špatně vyspí. Ale jindy zase září a výská si. Ještě po půlroce se zastavujeme
u postýlky a říkáme si, jak je dobře, že jsme se tak rozhodli. S panem farářem si o tom už
nepopovídáme, zemřel krátce po našich křtinách, tak si to s ním říkáme šeptem. Po některých
myšlenkách a nahlas vyslovených větách zůstávají stopy, živé otisky. A ty pak máchají rukama a brečí,
protože jim je těsno v plíně nebo jim nejde usnout. Vyplňují místa, kde by jinak bylo prázdno.
Bonusové děti.
Pozn.: v květnu 2021 dostala rodina Štifterových další prémii – druhou dceru

Kostel Nejsvětější Trojice
V sobotu 08.06.2019 od 14 h byla sloužena mše svatá u příležitosti znovuotevření kostela Nejsvětější
Trojice po stavebních úpravách, a 16.06.2019 tu celebroval poutní mši svatou P. Radoslav Šedivý
z Nových Hradů.

Nový duchovní správce
Od 01.07.2019jmenovalčeskobudějovický biskup administrátorem farnosti Trhové Sviny P. Andreje
LudovítaŠabo, Opus J.S.S., z Kláštera v Nových Hradech, kde působí živá komunita bratří a sester
z misijního společenství Rodina Panny Marie, kteří podle odkazu posledního novohradského servity
P. Bonfilia pokračují v duchovním díle, jež Servité ve zdejším kraji započali.
Benešov nad Černou byl převeden pod správu farnosti Velešín.
Farnost Benešov nad Černou je nadále spravována z Kaplice.
Koncerty
Chrámové tóny houslí Jaroslava Svěceného zněly zcela zaplněným kostelem Nanebevzetí P. Marie
28.07.2019 v rámci hudebního festivalu Jihočeské Nové Hrady 2019.

Úžasný koncert Štěpána Raka zazněl v kostele Nejsvětější Trojice 16.08.2019.Zazněla zde i velmi
dojemná skladba, kterou složil tento virtuóz pro zesnulého P. Martina, kdy oko žádného z posluchačů
nezůstalo suché.
29.09.2019 se uskutečnil v kostele Nanebvzetí Panny Marie koncert souboru Žestě200.

Dětský letní tábor
Na farní tábor “Staň se detektivem – PoPouPo" v druhém srpnovém týdnuse přihlásilo 18 dětí, které
podnikly Podivuhodnou pouť pouští. První den děti ztratily boty v tekutých píscích a byly nuceny jít
bosé kritickým pásmem. Měly hlad, žízeň a bylo jim velké horko. Musely zavolat prvního pomocníka
Bratra Píseň – svatého Františka, který jim pomohl překonat obtíže. Druhý den se vydaly na Dračí
stezku a bojovali s drakem. Sami to nezvládly, a tak zavolaly pomocníka Drakobijce – svatého Jiří,
který jim pomohl draka překonat. Třetí den se děti vydali s Krásnou paní na její hrad – svatá Zdislava
jim dala důležité rady, jak se dostat k prameni Dobrého pastýře. Bylo potřeba překonat most a to tak,
že nikdo nesměl myslet jen na sebe, protože dál by pokračovat nemohl. A poslední den zbývalo najít
Pastýřův pramen a zjistit, jaký kdo je. Nebylo to vůbec jednoduché, ale všem se to nakonec podařilo.
Každý zjistil, že se stal “Vznešeným rytířem” ve službách Dobrého pastýře.
Pouť do Medjugorje
S cestovní kanceláří Awertravel, a P. Andrejem Šabó jsme se vypravili od 12. do 18. září 2019 do
Bosny a Hercegoviny na poutní místo Medjugorje. Vystoupili jsme po kamenech na kopec Podbrdo –
místo zjevení P. Marie a na horu Križevac, navštívili jsme komunitu Cenacolo a hrad Patricka a Nancy.
Na Podbrdo jsme se vydali ještě jednou v noci. Cestou jsme se zastavili vykoupat u moře v chorvatské
Bašce Vodě a před návratem jsme si udělali výlet na Kravické vodopády.Organizátorkou této pouti
byla paní Růžena Svobodová z Českých Budějovic, která obětavě zajišťovala i všechny naše minulé
poutě s P. Martinem.

Leták cestovní kanceláře

Zastávka v chorvatské Bašce Vodě

Medjugorje

Mše sv. na hoře Križevac

Modlitba sv. Růžence při výstupu na Podbrdo

Kravické vodopády

Osvěžující koupání v ledové vodě Kravických vodopádů

Pouť na Dobrou Vodu
12.10.2019 se někteří farníci vydali s P. Andrejem na pěší a cyklo-pouť na Dobrou Vodu. Jiní přijeli
auty nebo autobusem. Zpátky se už na kole jet nedalo, protože oproti dřívějším letům, kdy se tato
pouť konávala o prázdninách, byla už v tomto ročním období po mši sv. tma.
Opravy kostela Nejsvětější Trojice
V letošním roce byl poutní kostel vymalován uvnitř po římsu, na „kůrkách“ byla nahrazena
potrhaná plátna s obrazy jejich kopiemi na látce, varhany dostaly nový motor, byl opraven oltář

sv. Floriana a P. Marie Sněžné a doplněny sochy na kazatelně. Venku byly opraveny ambity a
křížová cesta. Šindelová střecha byla očištěna, doplněna a natřena Karbolinem (cena 135 000
Kč).
Nocleh pro P. Marii
Farnost Olešnice, stejně jako v minulých letech, organizovala akci „Nocleh pro Pannu Marii“, do
které se zapojily i rodiny z Trhových Svinů a po týdnu si předávaly sochu P. Marie do svých
domácností.
Výroční zpráva farnostiP. Andreje Šabo
VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTI TRHOVÉ SVINY 2019
Během roku bylo pokřtěno 10 dětí (8 v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 1 v kostele
Nejsvětější Trojice a 1 v kostele ve Slavči).
Ve svátost manželství vstoupily 4 páry (3 mezi katolíky, 1 s dispensem od biskupa).
Uskutečnilo se celkem 26 pohřebních obřadů.
Na výuku náboženství chodilo 18 dětí, z toho 13 na 1. stupni a 5 na druhém. 4 děti se připravovalyna
první svaté přijímání.
Finanční sbírky za rok 2019
168.827 Kč
Nájemné za nebytové prostory 70.297 Kč
Dary farnosti
130.300 Kč
Odeslané účelové sbírky
18.277 Kč
Odvod z nájmů
30.570 Kč
Daň z nemovitostí
12.706 Kč

Od listopadu byly jednou za 14 dní mše sv. pro děti a jejich rodiny, vždy v úterý od 17. hodin.
ZPRÁVA O DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ FARNOSTI
Od září jsme v naší farnosti začali s adorací za rodiny a nová kněžská povolání. Tyto adorace budou
pokračovat i v novém roce, vždy v úterý přede mši svatou. Adorace je spojena s modlitbou Korunky
Božího milosrdenství a s krátkou meditací, která nám pomůže k osobní tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátosti.
Stejně od září bylo obnoveno slavení pravidelných mší sv. ve filiálním kostele ve Slavči.
Kolem prvního pátku konám pravidelné návštěvy nemocných či starších lidí, kteří se již nedostanou
do kostela nebo jen zřídka. V rámci návštěvy je možnost přistoupit k sv. zpovědi a k sv. přijímání.
Pokud o těchto věřících, kteří by o tuto službu stáli, ví někdo ve své rodině, okolí, mezi příbuznými,
známými, může je přihlásit a pomoci návštěvu zprostředkovat.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FARNOSTI
Oprava střechy a krovu Kostela Nanebevzetí Panny Marie 817.865 Kč Dotace z ministerstva
kultury 700.000 Kč
Příspěvek z města 30.000 Kč
Farnost se podílela na opravě sumou 87.865 Kč
Údržba a nátěr šindelové střechy (Kostel Nejsvětější Trojice) 194.437 Kč
Dotace z ministerstva kultury 108.000 Kč
Příspěvek z biskupství 50.000 Kč
Příspěvek z města 30.000 Kč
Farnost se podílela na opravě sumou 6.437 Kč
I v příštím roce bude pokračovat oprava střechy a krovu nad presbytářem farního kostela i další
práce na údržbu Kostela Nejsvětější Trojice. V příštím roce je plánována opravu ambitů a
restaurování třech vchodových dveří.

