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První svaté přijímání ‐ takto jsme prožili náš velký den . . .
Matyáš Václav (9) se na jaře rozhodl stát křesťanem a připravit se
k prvnímu svatému přijímání. Během obřadu se mu nejvíce líbilo, že dostal
úkol zapálit svou křestní svíci od paškálu a předat světlo Kristovo, světlo
naděje a lásky, ostatním dětem.
Miroslav David (10): Nejvíce se mi líbilo číst prosby a modlitbu
s ostatními dětmi a jak paní varhanice hezky zpívala a hrála na varhany.
K prvnímu svatému přijímání jsem přistoupil i se svou sestrou Hankou
a bratránkem Matyášem.
Hana Marie (9): Nejvíce se mi líbilo přijímání chleba. Měla jsem radost,
že všichni farníci nás přijali mezi sebe. Báře děkuji za fidorku. Líbilo se mi,
jak pan farář vysvětloval, jak důležité je jméno, že se dávalo po dědečkovi,
a jak on přišel ke jménu Jan Křtitel. Já jsem Hana III. Jsem ráda, že mám
stejné jméno jako maminka a babička.
Alexander (9), Honzík (9): První svaté přijímání se mi moc líbilo ☺. Mše
začínala, když my, co jsme se připravovali na první svaté přijímání, byli
ještě venku. Na první svaté přijímání se připravovalo nás pět dětí a dvě
ženy. Jednou z nich byla i moje mamka, která měla křest, první svaté
přijímání i biřmování. Mojí mamce šla za kmotru Honzíkova mamka, paní
Magdaleně paní Adéla. Měli jsme své svíce, které nám zapálil Matyáš,
který se připravoval s námi. Pak jsme řekli své společné modlitby a svoje
přímluvy. Na konci mše moje mamka Silvie poděkovala panu faráři
a Honzík, který to se mnou sepisuje, šel společně s Hankou dát panu faráři
kytku. Za námi seděli naši kmotři. V prvních čtyřech lavicích byli rodinní
příslušníci. Přijímali jsme poprvé v životě tělo Kristovo a krev Kristovu. Celá
mše svatá byla slavnostní.

Diecézní pouť v Sušici
V sobotu 9. června se v Sušici konala pouť na téma: Církev, naše rodina.
Program byl velice pestrý a vyvrcholil mší sv. v 15 hod. na sušickém
náměstí. Slavnostní mši svatou celebrovali biskup Vlastimil Kročil, biskup
Pavel Posád a kněží z celé diecéze. Poutním kazatelem byl biskup Pavel
a liturgii doprovázel sušický chrámový sbor.
Z našich farností se poutníci sjížděli vlakem, auty a pan Hajdekr přijel
tradičně na kole. Dopoledne se děti přemístily z náměstí na ostrov Santos,
kde spolu se svatým Františkem Xaverským prokazovaly milosrdenství. Pro
dospělé poutníky bylo připraveno šest přednášek.
Během odpoledne si poutníci mohli prohlédnout památky města,
doputovat na Andělíček nebo vyslechnout přednášku Prof. ThLic. PaedDr.
Martina Weise, Th.D. "Bude biskup Josef Hlouch blahořečen?" Martin
Weis je církevní historik a postulátor beatifikačního procesu. Nejprve nám
přiblížil významné momenty ze života devátého českobudějovického
biskupa Josefa Hloucha, zejména jeho skutky blíženecké lásky, odpuštění
pronásledovatelům či jeho hlubokou a neochvějnou víru. V druhé části
poukázal na nepřetržitou kontinuitu úcty lidí k pověsti svatosti zesnulému
Josefu Hlouchovi a všechny kroky, které již byly podniknuty na cestě k jeho
blahořečení. Na konci jsme si mohli sáhnout na purpurovou kleriku
biskupa Hloucha a prohlédnout si jeho další osobní věci.
Na závěr nezbývá než poděkovat Bohu za to, že se celá akce vydařila, že
nám počasí přálo a že jsme mohli být spolu a vzájemně se posilovat ve
víře.
Lenka Scheinherrová

A jak prožila pouť rodina Hrdličkova?
Zbynďa (12): Líbila se mi procházka po Sušici. Plnili jsme různé úkoly,
měli jsme například udělat dobrý skutek. Tak jsme koupili holčičce
zmrzlinu.
Lukášek (10): Šel jsem s babičkou na ostrov Santos. Tam jsme třeba
měli postavit lodičku a poslat ji po řece. Složit ji bylo dost těžké, ale
povedlo se mi to. Hezká byla i procházka na Andělíček.
Martínek (5): Zaskákal jsem si na skákacím hradu. Bráškům jsem vybral
barevné svíčky (od Šedých sester z Lomečku). Hezky tam zpívali a všichni
jsme šli na kopeček k andělíčkům. A mají tam hezké kachničky na řece.
Za nás rodiče chci říct, že se nám líbil celý den. Dopoledne jsme si prošli
na náměstí všechny stánky (všude něco koupili), odpoledne jsme šli na

Andělíček ‐ tam lesem, zpátky po schodech. A mše na náměstí pod širým
nebem byla taky moc fajn. Není nad to strávit celý den s rodinou.
Hana Hrdličková
Přiznám se, že ve svých 43 letech jsem se poprvé zúčastnila diecézní
poutě. Nesměle jsem kráčela do místa dění a přemýšlela, kdo a co mě asi
tento den potká. První moje cesta vedla do kostela sv. Václava, kde rázem
ze mě spadly všechny obavy, že by tento den byl snad zbytečný.
Rozhodla jsem se navštívit přednášku na téma „Církev je i pro mladé“
snad proto, abych se stále mladá cítila. Byla jsem nadšena z celého
průběhu. Přednáška se konala v komorním duchu a vyústila ve velmi
příjemný dialog mezi přítomnými, jaké jsou možnosti seberealizace a jaké
je zapojení mladých lidí v české církvi. Pouť vyvrcholila mší svatou pod
širým nebem za doprovodu sušického chrámového sboru. Ač počasí bylo
téměř tropické, s nadšením jsme naslouchali slovům pomocného biskupa
Pavla o tom, že my všichni jsme jedna rodina. Buďme rodinou! Velké Pán
Bůh zaplať všem, kteří se ujali organizace a s precizností nám připravili
tento nezapomenutelný duchovní zážitek.
Barbora Zdychyncová

Oznámení
Putování na Svatou Horu
Prosíme účastníky pěší poutě na Svatou Horu, kteří se zúčastní pouze
jednoho dne, aby se také nahlásili paní Ludmile Vlkové na tel. číslo:
606 880 844. Účast je bezplatná, ale počítáme s pitným režimem i pro ně.

Pozvání k modlitbě
P. Karel Vrba je zvyklý se denně modlit několik růženců. Nyní mu to však
zdravotní stav nedovoluje, proto mu pojďme pomoci. Když se každý z nás
denně pomodlí jeden Zdrávas, společně se pomodlíme více Zdrávasů než
je ve všech růžencích. P. Karlovi vyprošujme sílu a potřebnou Boží pomoc.

Drahenický Málkov
Poutní mše svatá v neděli 22. 7. v 15.00 bude v kapli Panny Marie
Karmelské. V Černívsku tento den mše svatá nebude.

Hajany
Poutní mše svatá v kapli sv. Anny bude v neděli 29. 7. ve 14.45.

Blatná
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve čtvrtek 5. 7. v 8.15.
Setkání po mši svaté
V neděli 8. července po mši svaté v Blatné mezi nás zavítá P. Marcin
Piasecki. Všichni, kdo se s ním chcete setkat, jste srdečně zváni.

Domov pro seniory ‐ mše svatá 21. 7. ve 14.00.
Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie v neděli 19. 8. v 8.15.

Sedlice
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve čtvrtek 5. 7. v 9.45.
Titulární slavnost sv. Jakuba v neděli 29. července v 9.45.
Odpoledne komentovaná prohlídka kostela, informace o Pražském
Jezulátku a na faře přednáška o historii stavby farní budovy.
Krajkářské slavnosti
V sobotu 11. srpna se koná 5. ročník krajkářských slavností. Kostel bude
vyzdoben prostorovými krajkami jihočeských a německých krajkářek. Na
faře bude výstava krajek z bavorského Tiefenbachu.

Pravidelné mše svaté od 8. července
Blatná

Neděle 8.15

Pondělí, středa, sobota 8.00
Čtvrtek, pátek 18.00
Úterý 18.00

Sedlice
Černívsko
Záboří
Kadov
Bezděkov

Neděle 9.45
Neděle 15.00
Neděle 11.30
1., 3. a 5. sobota v měsíci 18.00 (zimní čas 16.00)
2. a 4. sobota v měsíci 18.00 (zimní čas 16.00)
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