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Bratři a sestry v Kristu,
pan biskup Kročil nás ve svém pastýřském listě k postní době pozval na
diecézní pouť do Sušice, která bude připravena pro všechny věkové
skupiny, vždyť jejím letošním heslem je "Církev, naše rodina". Abychom si
putování po dlouhé zimě natrénovali, vypravíme se napřed s kněžími
a věřícími strakonického vikariátu na Lomec u Vodňan, a to v sobotu
5. května 2018. Bližší informace naleznete v tomto zpravodaji. Prosím Vás
proto, abyste se včas přihlásili a vzali s sebou i své děti a vnoučata, známé
a přátele, kteří by se sami už třeba kvůli věku nebo zdravotním potížím na
tato místa neodvážili vydat.
Panno Maria Lomecká, oroduj za nás!
P. Rudolf Hušek

ZAJEĎTE NA HLUBINU
Přinášíme několik odpovědí na otázku "Co vás nejvíce zaujalo na
duchovní obnově s P. Maxem Kašparů?" Pro připomenutí účastníkům
duchovní obnovy a pro povzbuzení těm, kdo na duchovní obnově nebyli,
aby příště podobnou akci navštívili.
Moc se mi líbilo přirovnání života ke stromu. Max Kašparů říkal, že
každý strom musí být především důkladně zakořeněný, aby jeho kořeny
strom udržely a také aby mohly z hlubin čerpat čistou pramenitou vodu.
Ne špinavou vodu z louží. A jinak: „Poklady jsou v hlubinách.“
V paměti mi zůstalo upozornění, že když na někoho ukazuji prstem,
nesmím zapomenout, že další tři prsty ukazují na mě a výčitka, že je agrese
slabocha.
Důležitá je pro mě i připomínka, že Bůh člověka má rád UŽ, ale člověk
má rád AŽ. Za možnost této duchovní obnovy jsem moc ráda.
***

Líbila se mi například slova o kapitánovi na lodi. Když kapitán vyplouvá
s lodí na moře, musí znát tři věci:
1. Jméno přístavu, kam pluje (cíl - nebe).
2. Pravidla provozu, aby se nesrazil s jinou lodí nebo neuvízl na mělčině
(Desatero).
3. Vybavení své lodi (možnosti i omezení duše a těla).
***
Co mne zaujalo? VŠECHNO. Hlavně jak dokáže ve svých přednáškách
čerpat ze zkušeností: praxe lékaře, psychiatra i duchovního ("ze života do
života"). Opravdová láska přemýšlivého člověka bolí. Bolí, když sleduje,
jaká je dnešní společnost, úroveň vzdělání, názory některých občanů
i mezilidské vztahy. Musíme být radostní. Max Kašparů citoval básníka
Jana Zahradníčka:
"Bez krve, bez potu, bez oběti,
ten kdo vzlétl nedoletí."
Je na nás, každém zvlášť - chceme vůbec vzlétnout?
Zajet na hlubinu a neklást si podmínky: ale..., když ..., kdyby..., proč....
Zajet na hlubinu s velkým srdcem plným naděje a vnitřní svobody.
Modleme se za to, abychom to dokázali.
***
Zaujala nás moudrost, inteligence a skromnost přednášejícího.
Myšlenek bylo mnoho, tak např. vysvětlení pojmu "fanatik" v dnešní době.
Jako fanatik je vnímán ten, kdo svoji činnost dělá poctivě, např. lékárník,
který přesně váží léčivé přípravky. Bohu díky tedy všem fanatikům, kteří
svůj čas a sílu věnovali přípravě nového farního sálu, kde se přednášky
konaly.
***
Duchovní slovo Maxe Kašparů bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat.
Jeho slova, hluboká a moudrá, by v této době měli vyslechnout všichni
lidé. On dokáže jít až na dřeň problému a donutí vás o sobě a vašem
chování přemýšlet.
Já osobně jsem si uvědomila, kde a jakých chyb jsem se dopustila ve
vztahu ke své dceři i k sobě samé, a budu dělat vše pro to, aby se chyby
neopakovaly.
Nemůžeme se donekonečna vymlouvat na to, že nemáme čas. My ho
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možná ani mít nechceme. Protože, kdybychom ho měli, co bychom s tím
časem pak udělali? Věnovali bychom ho svým nejbližším? Bohu?
Přátelům? Koníčkům? A chceme to vůbec? Není totiž mnohem pohodlnější
všechno svést na práci? Proč zakládáme rodiny, když je pak vidíme
z rychlíku?
Neveďme dlouhé debaty o tom, kdo a proč se stal prezidentem, veďme
debaty v rodinách, jak být lepšími rodiči, dětmi, sourozenci...
Buďme lepšími lidmi.
***
Nejvíc mě zaujala myšlenka ve vztahu Bůh a já : “Čím více se ke Kristu
přibližuji, tím více jsem přitahován.“
***
Prochází se člověk a ďábel, v dálce vidí jiného člověka, jak něco sebral
ze země a vložil to do kabely.
Člověk se ďábla zeptá:
"Ty víš všechno, víš co to zvednul?"
"Zvedl kus pravdy."
"A ty mu ji necháš?"
"Klidně mu ji nechám, protože si myslí, že má pravdu celou."
Když se domníváme, že máme celou pravdu, že všechno známe, ďábel
z nás má radost. Je třeba pokorně a neustále pravdu hledat.
***
Nejde nám o pravdu, ale o hledání stejného názoru.
Kdo má subjektivní jistotu, má patologickou víru. Zdravá víra znamená
objektivní hledání.
***

PAŠTIKY A KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
První písemná zpráva je z roku 1352. Na mírné vyvýšenině nad vsí stál
již v 15. století menší gotický kostel, o kterém máme první písemnou
zprávu z roku 1411 (plebanus in Passcziek), dokládající, že tenkrát zde byla
fara (plebanie). Podle regionálního historika Blatenska J. P. Hilleho, byl
v Paštikách již v roce 1380 plebán Martin, v letech 1395–1412 Jan
z Přešťovic, který měl spory s Buškem z Buzic o dávky příslušející kostelu.
V roce 1436 se připomíná v Paštikách farář, který si stěžoval na Jana
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z Rožmitálu pro škodu způsobenou na rybníku. Od roku 1594 byl již farář
v Blatné a kostel v Paštikách se stal filiálním.
V letech 1747 až 1753 byl starý kostel zbořen a na jeho místě postaven
nový kostel podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Jednotná vnitřní
barokní výzdoba je dílem řezbáře Ferdinanda Ublakera a malíře
J. V. Spitzera, též z poloviny 18. století. Umístění kostela v krajině na
vysoké terase s dvojím schodištěm a jeho architektura ze sklonku
Dienzenhoferova života jsou harmonickým dílem tří význačných barokních
umělců své doby.
(Převzato z www.hrady.cz)

OBNOVA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE V PAŠTIKÁCH
Základním celkovým cílem projektu obnovy kostela sv. Jana Křtitele je
zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví obsaženého
v kostele sv. Jana Křtitele a v přilehlém areálu hřbitova v Paštikách a využít
ho k vyváženému rozvoji území Blatenska s pozitivními dopady na místní či
regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Tento základní celkový
cíl může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických
dílčích cílů. Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující:
a) Vyřešit nevyhovující technický stav exteriérů kulturní památky
(kostel sv. Jana Křtitele a přilehlý hřbitov) zapsané na indikativním
seznamu národních kulturních památek.
b) Obnovit interiéry kostela sv. Jana Křtitele, restaurovat některé prvky
výzdoby kostela a vytvořit technické podmínky pro jeho
zpřístupnění návštěvníkům.
c) Vytvořit a uvést do praxe systém pro zpřístupnění kostela
návštěvníkům tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu pro
návštěvníky na jedné straně a maximální ochrany kulturních hodnot
kostela.
d) Obohatit nabídku historicko–kulturních zajímavostí kostela
o expozici obsahující restaurované prvky.
e) Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot kostela a přilehlého
areálu
prostřednictvím
zpracování
digitalizace
památky
a zveřejněním virtuální prohlídky na internetových stránkách.
V rámci projektu bude provedena oprava krovů a výměna střešní
krytiny a klempířských prvků na kostele i věži, opravena fasády
a truhlářské prvky včetně vitrážových oken a bude provedena drenáž
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kolem kostela. V interiéru bude provedena oprava vnitřních omítek,
výměna svítidel, výmalba kostela, restaurování varhan, obrazů
a kamenných s och. Kolem celého areálu kostela se hřbitovem bude
opravena ohradní zeď a v areálu budou provedeny chodníky.
Celkový rozpočet projektu je 20 101 265 Kč, dokončen by měl být
v říjnu 2019. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Oznámení
Blatná
Eucharistická adorace bude pouze každý první pátek v měsíci.
Domov pro seniory - mše svatá bude v sobotu 21. 4. a 26. 5. ve 14.00.
Křížová cesta pro děti
Ve středu 28. 3. v 15 hodin bude křížová cesta pro děti. Sraz v kostele, Klub
Archa v DDM tuto středu nebude. I dospělí jsou vítáni.

Boží hrob bude v kapli sv. Michaela. Po velkopátečních obřadech bude
otevřeno do 21.00, na Bílou sobotu 8.00–20.00.

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.

Katecheze k přípravě na diecézní pouť
Čtyři katecheze o církvi připravil P. David Henzl, generální vikář naší
diecéze. Poprvé se sejdeme v úterý 3. dubna v 18.45 na faře. Další setkání
budou vždy v úterý 10., 17. a 24. dubna v 18.45.

Setkání Sdružení mariánské mládeže a Živého růžence
V neděli 8. dubna ve 13.00 hodin mše sv., adorace s Korunkou k Božímu
milosrdenství, setkání na faře s občerstvením. Přístupné všem, kdo máte
zájem.

Přednáška o pouti do Fatimy
Neděle 29. dubna v 17.00 na faře - o zážitky z cesty do Fatimy a dalších
poutních míst se s námi podělí Milena a Petr Břicháčkovi.
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Májové pobožnosti
V květnu budou májové pobožnosti vždy v pondělí, ve čtvrtek a v pátek po
mši svaté.

Slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše svatá bude ve čtvrtek 10. května v 18 hodin.

Fatimský apoštolát
V neděli 13. května, v den památky Panny Marie Fatimské, nás navštíví
paní katechetka Marie Nehézová, která nás seznámí s životem a náplní
církevního hnutí Fatimského apoštolátu. Začátek v 18 hodin na faře.

Sedlice
Změna času
Večerní mše sv. v Sedlici bude od 27. 3. v 18.00.

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

Žehnání velikonočních pokrmů - na Bílou sobotu v 10.00.
Adorace u Božího hrobu - na Bílou sobotu od 10.30 do 18.00.
Velikonoční vigilie v Sedlici bude v 19 hodin.
Májové pobožnosti budou v úterý a v pátek po mši svaté.
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše svatá bude ve čtvrtek 10. 5. v 18 hodin, v pátek 11. 5. mše sv. nebude.

Litanie ke sv. Janu Nepomuckému
V předvečer svátku v úterý 15. 5. po mši sv. půjdeme k soše sv. Jana
Nepomuckého na náměstí.

Záboří
Žehnání velikonočních pokrmů - na Bílou sobotu 31. 3. v 11.00.
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Vikariátní pouť na Lomec u Vodňan
Strach v životě člověka a jak mu čelit?
Sobota 5. května 14.00 - 18.00
Kazatel: biskup Tomáš Holub
14.00 Zahájení poutě, možnost adorace, svátosti smíření, přímluvné
modlitby, spočinutí v poutním areálu, rozhovorů, setkání, růžence
14.00 - 16.00 Program pro děti
15.00 Promluva biskupa Tomáše
17.00 Slavení eucharistie hlavní celebrant biskup Tomáš
Příspěvek na dopravu autobusem: jednotlivec 100 Kč, rodina 200 Kč.

Diecézní pouť v Sušici
Církev, naše rodina
Sobota 9. června 9.30 - 16.30
V pátek 8. 6. 18.00 - 23.00 Večer mladých.
V sobotu: program pro děti, městská hra pro starší děti - lov zážitků.
Speciální přednáška pro mládež" Václav Vacek.
Přednášky pro dospělé: P. Leo Maasburg, Pavel Fischer, biskup Vlastimil,
Kateřina Brichcínová, P. David Henzl, generální vikář.
Stánky dobročinných organizací z naší diecéze, kulturní program.
Příspěvek na dopravu autobusem: jednotlivec 150 Kč, rodina 300 Kč.
Přihlášky a uhrazení příspěvku v sakristii. Čas a místo odjezdu autobusů
bude oznámeno na webu, v ohláškách a na vývěskách.

Velikonoční bohoslužby
Květná Zelený Velký Velikonoční Zmrtvých- Velikonoční
neděle čtvrtek pátek
vigilie
vstání
pondělí
Páně
Blatná
8.15
18.00 18.00
20.00
8.15
8.15
Bezděkov 10.00
--------10.00
Černívsko 15.00
------15.00
15.00
Kadov
--------10.00
--Sedlice
9.00
18.00 18.00
19.00
9.30
9.30
Záboří
11.00
------11.00
11.00
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Putování na Svatou Horu
Letos už potřetí se 5. a 6.
července vydáme na pěší
pouť na Svatou Horu.
Půjdeme po nové evropské
poutní cestě Via Nova, která
vede z Rakouska (Strobl) přes
Německo a naší republiku na
Svatou Horu. Celá je dlouhá
250 km. A protože vede i přes
Blatnou, máme tu možnost,
vydat se na její poslední úsek.
Naše putování začne 5. 7. mší svatou v blatenském kostele. První den
dojdeme do Březnice, kde máme zajištěné jídlo a nocleh. Druhý den 6. 7.
doputujeme na Svatou Horu. Tam ukončíme naši pouť mší svatou
v 17 hodin, na kterou zveme všechny naše farníky. Otec Marcin si už
naplánoval dovolenou v ČR a půjde s námi.
Přihlášky, na kterých budou podrobnější informace, si můžete
vyzvednout a odevzdávat od neděle 15. 4. v sakristii kostelů.
V případě zájmu o bližší informace volejte na tel. číslo 606 880 844.

Pravidelné mše svaté
Blatná

Neděle 8.15

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

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

Slavnost sv. Jana Nepomuckého
Mše svaté v sobotu 19. 5. - Skaličany 11.00, Slatina 15.00, Hlupín 18.00.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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