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Přátelé,
od října 2012 do listopadu 2013 probíhal po celém světě Rok víry. Vzniklo
velké množství nápadů, co "by se mělo" na toto téma konat na úrovni
celostátní, diecézní i farní, jaké akce vzdělávací či evangelizační "by se
měly" organizovat. Mons. Wilhelm Imkamp doporučil tenkrát toto:
"Neorganizovat zasedání, ale modlit se; nepsat memoranda, nýbrž klečet
před svatostánkem."
Nehledejme žádné návody jak prožívat postní dobu. Zkusme, zda oněch
čtyřicet dní a nocí vydržíme konat své základní povinnosti tak, jak máme,
a zjistíme, jak to dá člověku zabrat. Kdo opravdu vydrží čtyřicet dní
zachovávat pravidelnou modlitbu ráno a večer, modlitbu před jídlem,
účast na nedělní mši svaté i s celou rodinou, dojít si ke zpovědi, zachovávat
hodinový půst před svatým přijímáním, půst od masa každý pátek, přísný
půst na Popeleční středu a Velký pátek, pomodlit se křížovou cestu, otevřít
denně Písmo svaté, sundat růženec ze zrcátka v autě a pomodlit se
bolestná tajemství? Kdo?
P. Rudolf Hušek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2. ledna jsme zahájili Tříkrálovou sbírku krásným koncertem. Nejprve
pan farář koledníčkům požehnal a poté jsme si mohli vyslechnout vánoční
melodie v podání dudácké kapely ZUŠ Blatná.
Mám velikou radost z toho, že díky všem skvělým dobrovolníkům
(dětem i dospělým), letos mohli tři králové zavítat i do obcí, kam dosud
nepřišli. Mohli tak svou přítomností a zpěvem potěšit více lidí a zároveň
pomoct vybrat finanční prostředky pro pomoc potřebným.
Dovolte mi, prosím, citovat z článku Martina Davida (ostravsko‐
opavského biskupa). „Tříkrálová sbírka je vlastně velkým řetězcem dávání.

Na počátku, v době Kristova
narození, jsou to v Betlémě
tři mudrci, kteří se přicházejí
poklonit zrozenému Králi a
dávají mu dary nemalé
hodnoty. V těchto dnech to
byly
desítky
tisíc
dobrovolníků, kteří dávali
svůj čas a síly, aby přinesli
domovům zprávu o tom, že
Bůh ve svém Synu obdaroval
lidi požehnáním a svou
blízkostí. Označují domy
trojicí písmen K + M + B
(z latinského 'Kristus ať
požehná tento příbytek').
Dalším článkem tohoto
pomyslného řetězce jsou
stovky tisíc lidí, kteří otevírají
koledníkům dveře příbytku i
srdcí a dávají svůj dar ve
prospěch Charity, aby mohla
pomáhat potřebným.
Nakonec jsou tu tisíce
zaměstnanců Charity, kteří i
díky prostředkům sbírky ve
stovkách zařízení a projektů
obdarovávají svou službou
nemocné, seniory, lidi na
pokraji chudoby či bez
domova. Odměnou je jim vděčnost klientů, kteří jsou na konci dlouhého
řetězce dávání začínajícího až kdesi u Betléma.“
Skutečnost, že se tato sbírka v ČR uskutečnila již poosmnácté, a to s tak
velikým úspěchem je důkazem, že mezi lidmi je ještě hodně lásky a ochoty
dávat.
DÍKY BOHU! DÍKY VÁM VŠEM!
Renata Turková
OBEC
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Škvořetice, Pacelice
Tchořovice
Uzenice,Černívsko
Uzenice
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2018
5 439,‐
11 964,‐
39 532.‐
4 491,‐
7 458,‐
3 734,‐
4 570,‐
7 200,‐
4 078,‐
11 130,‐
4 417,‐
4 787,‐
8 235,‐
2 571.‐
3 561.‐
3 090,‐
4 033,‐
32 666,‐
2 225.‐
8 696,‐
10 025.‐
3 656.‐
4 039.‐
12 529,‐
204 126,‐
447 482,‐

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V SEDLICI A OKOLÍ
Letos se poprvé konala Tříkrálová sbírka také v Holušicích, kam jsme
vyrazili v sobotu 6. ledna před polednem. Koledníčky jsme dovezli ze
Sedlice, zastavili u kapličky, sluníčko krásně svítilo. Jakmile jsme vystoupili
z auta, okamžitě se rozštěkali pejskové snad z celých Holušic. Byli jsme
rádi, že všude jsou pevné ploty, které psi nepřekonají a viděli jsme, že
domy jsou opravdu dobře hlídány. Snad se příští rok najdou místní
koledníčci, které pejsci budou trochu znát a nebudou tak hlasitě
oznamovat přítomnost "cizinců".
Poprvé se letos konala sbírka také v Čekanicích. Minulý rok se
Tříkrálové sbírky v Sedlici zúčastnil také Josef Šlais z Čekanic a jeho
maminka letos zajistila tři místní koledníky ‐ svoji dceru Natálku, Anežku
Hrubou a Martínka Kafku. Žádný z nich ještě nikdy dříve nekoledoval, ale
písničku "My tři králové" znali a Martínek, který byl "černým vzadu" krásně
zpíval své sólo. Při koledování se nám najednou zdálo, že slyšíme píseň
"Tři králové" jakoby s ozvěnou. Ale nebyla to ozvěna: tří dívky seděly na
lavičce před domem a zpívaly stejnou písničku. Byly to sestry Kluknerovy
a Růženka z bytovky. Rády se k nám připojily, a tak zhruba v polovině
Čekanic nekoledovali tři králové, ale králů bylo šest. Zkusili jsme upravit
text písně na "Nás šest králů...", ale nebylo to ono. Na závěr jsme byli
pozváni do domu ke Kafkům, aby koledníci mohli zazpívat prababičce
Martínka, paní Márii Polákové, která se v lednu dožila požehnaných 97 let.
V Sedlici a v Mužeticích se konala Tříkrálová sbírka již popáté. Každý
rok koleduje více dětí, letos už jich bylo 25. V neděli 7. ledna přišla většina
koledníků v půl desáté do kostela sv. Jakuba na mši svatou, po které jim
P. Rudolf Hušek požehnal a vyslal je koledovat. Větší počet skupinek
znamená, že každá skupinka obcházela menší úsek, a proto byla dříve
hotová. Ženy z farnosti připravily pro všechny hojné občerstvení a některé
z nich pomáhaly s pohoštěním unavených, ale nadšených koledníčků
i jejich doprovodu.
František Jirsa

JEŠTĚ JEDNOU VZPOMÍNKA NA FATIMU
Zúčastnili jsme se národní pouti do Fatimy 12. a 13. 9. 2017. Vyjeli jsme
z Plzně 7.9., navštívili jsme také francouzské Lurdy, v Portugalsku vedle
Fatimy také místa Batalha, Alcobaca, Nazaré, ve Španělsku klášter
Monserrat a Loret de Mar. Vrátili jsme se 16. 9. v dopoledních hodinách.
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Fatima je vzdálená přes 2600 km. Cestovali jsme s CK VOMA Třebíč.
Přestože má autobus sklopná sedadla, cesta byla náročná, zejména v noci.
Nejmladší poutnici bylo 12 let, nejstarším 75. S hůlkou v ruce zvládali
rychlé přesuny a schodiště do klášterů. Provázelo nás několik kněží
z Moravy, vedoucím byl P. Tomasz Kowalik ze Švihova. Při cestě jsme se
modlili růžence, zpívali a sledovali videa.
Po cca 22 hodinách jízdy jsme dosáhli prvního cíle, hotelu v 1600 km
vzdálených francouzských Lurdech. Po rychlém ubytování jsme spěchali na
mši do kaple J. M. Vianeye. Poté jsme si ještě prohlédli baziliky.
(První svatyně, podzemní, vznikla v Lurdech již roku 1866. Vizuální
dominantou oblasti je ovšem Bazilika neposkvrněného početí, která byla
postavená nad ní v roce 1876, říká se jí proto také Horní bazilika. Součástí
oblasti je také Bazilika sv. Pia X., která se celá nachází v podzemí, proto je
také nazývána Podzemní bazilika, a která vznikla až roku 1958, s cílem
pojmout co nejvíce věřících, až 25 000, jež byli očekáváni v roce stoletého
výročí zjevení.) Po večeři v hotelu jsme vystoupali k vrcholu spodní baziliky
a pozorovali mohutný světelný průvod AVE.
Ráno druhého dne jsme navštívili farní kostel, kde byla Bernadette
Soubirous pokřtěna, dále pak její obydlí v době zjevení a rodný mlýn.
Následně jsme se zúčastnili křížové cesty na kopci vedle baziliky. Zastavení
křížové cesty jsou z bronzových soch v životní velikosti. Při křížové cestě
drobně pršelo, takže doporučených koupelí v lurdské vodě jsme se
nezúčastnili, někteří poutníci z našeho autobusu to stihli. Po prudkém
dešti po 16. hodině jsme se vydali na cestu do Fatimy.
V neděli za svítání jsme přijeli k místu, kde jsme měli být ubytováni, ale
k ubytování mohlo dojít až odpoledne po vyklizení pokojů. Vydali jsme se
tedy na cestu k bazilice, asi dva km. Od 10. hodiny probíhala modlitba
růžence v kapli na místě zjevení, od 11. hodiny mše svatá na pódiu před
bazilikou. (Bazilika Panny Marie Růžencové se začala stavět v roce 1928.)
Pofukoval vítr, ale obloha byla bez mráčku a slunce pálilo. Večer jsme se šli
podívat na průvod AVE se svíčkami.
Pondělí jsme začali mší svatou v kapli Zjevení v 6 hodin a po snídani
jsme se vydali navštívit historicky významná místa Portugalska. Batalha –
dominikánský klášter, chrám Panny Marie vítězné, postavený na památku
vítězství v boji o nezávislost portugalského království v roce 1383.
Alcobaça – cisterciácký klášter, byl založen na oslavu vítězství nad Maury
roku 1153.
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Nazaré – městečko na srázu nad Atlantickým oceánem. Zde jsme měli
možnost se koupat, ale voda měla asi 16 stupňů a byly dost velké vlny,
koupali se jen otužilci.
V úterý ráno byla zahájena česká národní pouť v bazilice Nejsvětější
Trojice za účasti kardinála Duky, biskupů, kněží a asi 800 poutníků. Poté
jsme vykonali křížovou cestu a odpoledne proběhla mše svatá v kapli
zjevení za účasti našich biskupů. Večer jsme šli na světelný průvod,
v předvečer 13. září byla plocha před bazilikou velmi zaplněna.
Ve středu po modlitbě růžence v kapli zjevení byla slavena mezinárodní
mše svatá, při níž kardinál Duka převzal sochu Panny Marie, jež následně
putovala po katedrálách a poutních místech naší vlasti. Kardinál věnoval
rektorovi poutního místa sošku Pražského Jezulátka. Pozdrav a poděkování
pronesl v italštině. Odpoledne jsme nastoupili do autobusu k cestě na další
místa.
Celou noc jsme strávili v autobuse cestou přes Španělsko ke klášteru
Monserrat poblíž Barcelony.
Přijeli jsme trochu pozdě, nestihli jsme začátek české mše jiných skupin
poutníků. Vedoucímu se podařilo získat místo v kapli za zády Černé
Madony a v ní byla sloužena mše. Klášter je obklopen strmými skalami, na
vrchol jedné lze vyjet lanovkou. Po prohlídce kláštera a okolí jsme
pokračovali v cestě do přímořského letoviska Lloret de Mar. Tam jsme se
ubytovali a šli jsme se koupat do Středozemního moře. Voda byla teplá,
ale obloha se zatáhla tmavými mraky. Druhý den jsme ještě měli čas na
koupání, ale bylo zataženo, foukal chladný vítr, občas byly přeháňky. Do
moře šli jen otužilci. Byli jsme na mši svaté v místním kostele, zasvěceném
svatému Romanovi a Kristýně. Odpoledne jsme nastoupili do autobusu
a vydali se na zpáteční cestu k domovu.
Co je smyslem pouti? Na posvátných místech, promodlených
předchozími generacemi, děkovat za přijaté dary v uplynulých letech
života, prosit o další do budoucnosti pro sebe a své blízké. Povzbudit se ve
víře, zbožnosti, vytrvalosti.
Před 100 lety Panna Maria vyzývala pasáčky ke každodenní modlitbě
růžence za mír a obrácení hříšníků. Tato výzva je pro nás aktuální i dnes.
Milena a Petr Břicháčkovi, Hlupín
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Oznámení ‐ postní doba
Bezděkov, Kadov, Černívsko
Křížová cesta ‐ každou neděli přede mší svatou.

Blatná
Domov pro seniory ‐ mše svaté budou v sobotu 17. 2. a 17. 3. ve 14.00.
Popeleční středa 14. 2. ‐ mše svatá v 18 hodin.
Křížová cesta ‐ každý pátek a neděle po mši svaté.
24 hodin pro Pána
‐ pátek 9. 3. příležitost ke svátosti smíření od 17.00;
‐ sobota 10. 3. duchovní obnova s P. Kašparů od 8.30;
‐ od 10.15 výstav Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

Slavnost sv. Josefa ‐ pondělí 19. 3. mše svatá v 18.00.
Křížová cesta pro děti (i dospělí jsou vítáni) ‐ ve středu 28. 3. v 15 hodin.
Sraz v kostele, Klub Archa tuto středu nebude v DDM.

Žehnání velikonočních pokrmů
K požehnání na Bílou sobotu 31. 3. v 10.30 můžete přinést chléb, vajíčka,
beránky, mazance, velikonoční nádivky, maso, uzeniny, sůl a jiné.
Kurz ALFA
Setkání se koná vždy v neděli od 17 do 19 hodin v Komunitním centru.
Začínáme vždy malým pohoštěním, následuje přednáška a diskuse ve
skupinkách. Můžete navštívit jen některé večery, jejichž téma vás zaujalo.
11. 2. Proč a jak se modlit?
18. 2. Jak nás Bůh vede?
25. 2. Proč a jak číst Bibli?
4. 3. Jak odolat zlému?
11. 3. Uzdravuje Bůh i dnes?
18. 3. Proč a jak mluvit s druhými o víře?
25. 3. A co církev?
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Sedlice
Popeleční středa 14. 2. ‐ mše svatá v 17 hodin, v úterý 13. 2. mše svatá
nebude.

Křížová cesta ‐ každou neděli přede mší svatou, kromě Květné neděle.
Slavnost sv. Josefa ‐ pondělí 19. 3. mše svatá v 17.00, v úterý 20. 3. mše
svatá nebude.

Křížová cesta pro děti (i dospělí jsou vítáni)
Na Květnou neděli 25. 3. ve 14 hodin. Sraz v kostele sv. Jakuba.
Při pěkném počastí bude křížová cesta venku v okolí Sedlice.

24 hodin pro Pána ‐ v pátek 9. 3. bude příležitost ke svátosti smíření
od 16.30.

Žehnání velikonočních pokrmů ‐ na Bílou sobotu v 10.00.
Adorace u Božího hrobu ‐ na Bílou sobotu od 10.30 do 18.00.

Záboří
Křížová cesta ‐ každou neděli přede mší svatou.
Křížová cesta pro děti ‐ pondělí 26. 2. ve 14.15 v kostele.
Žehnání velikonočních pokrmů ‐ na Bílou sobotu v 11.00.

Velikonoční mše svaté
Květná Zelený Velký Velikonoční
neděle čtvrtek pátek
vigilie
Blatná
Bezděkov
Černívsko
Kadov
Sedlice
Záboří

8.15
10.00
15.00
‐‐‐
9.00
11.00

18.00
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
18.00
‐‐‐

18.00
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
18.00
‐‐‐

20.00
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

Zmrtvých‐ Velikonoční
pondělí
vstání
Páně
8.15
8.15
‐‐‐
10.00
15.00
15.00
10.00
‐‐‐
9.30
9.30
11.00
11.00
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Postní duchovní obnova

Zajeďte na hlubinu
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné

Sobota 10. března
Obnovu povede P. Max Kašparů
8.30
9.30
10.15

11.00
11.30

první přednáška (na faře)
mše svatá
občerstvení (na faře)
příležitost ke svátosti smíření
výstav Nejsvětejší svátosti
druhá přednáška (na faře)
Zakončení

Pěší pouť na Svatou Horu se uskutečni ve dnech 5. a 6. července.
Podrobné informace a možnost přihlášení uvedeme v některém z jarních
zpravodajů.

Pravidelné mše svaté
Blatná

Neděle 8.15

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 18.00
Středa, sobota 8.00
Úterý, pátek 17.00

Sedlice
Černívsko
Záboří
Kadov
Bezděkov

Neděle 9.30
Neděle 15.00
Neděle 11.00
1., 3. a 5. neděle v měsíci 10.00
2. a 4. neděle v měsíci 10.00

Příležitost ke svátosti smíření
V Blatné a v Sedlici se zpovídá po celý rok půl hodiny před každou mší
svatou. V Černívsku, Bezděkově, Kadově a Záboří po nedělní mši svaté
Využijte, prosím, ke zpovědi těchto termínů.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vydává pro vnitřní potřebu: Římskokatolická farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná
Webové stránky farností: www.blatna.farnost.cz, www.sedlice.farnost.cz
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu: farni‐zpravodaj@seznam.cz
Výlohy: cca 4 Kč pro jeden výtisk; upřímné „Pán Bůh zaplať” za příspěvky na tisk
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