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Velikonoce 2019

Bratři a sestry,
Ministerstvo kultury napoprvé vyhovělo naší žádosti a zařadilo blatenský
děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie do Programu záchrany
architektonického dědictví, což nám každoročně zaručuje příspěvek na
opravy našeho mariánského chrámu. V letošním roce dostaneme na
opravu vnitřních omítek a vymalování 500 000 Kč s tím, že podíl farnosti
musí být nejméně 10 % z této částky. Po první konzultaci se zástupcem
Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích dojde letos
k výmalbě presbyteria, což bude spojeno i s drobnými restaurátorskými
pracemi, opravou náhrobků apod. Na neděli 5. května 2019 proto vyhlašuji
v Blatné na tento účel kostelní sbírku při mši svaté. Pokud by někdo
z věřících chtěl přispět bezhotovostním převodem, může peníze zaslat na
běžný účet farnosti 680592379/0800 se zprávou pro příjemce "Malování
kostela". Čím více vybereme, tím více se udělá. Všem dárcům ať Bůh na
přímluvu Matky Boží Panny Marie žehná!
P. Rudolf Hušek

Uzdravující síla svátostí
vikariátní pouť na Lomec
sobota 4. května
kazatel P. Aleš Opatrný
14.00 zahájení, promluva otce Aleše
15.00 možnost adorace, svátosti smíření, přímluvné modlitby, růžence,
spočinutí v poutním areálu, rozhovorů, setkání, ...
14.00 ‐ 16.30 program pro děti
17.00 slavení Eucharistie
Autobus z Blatné odjíždí ve 12.45 hodin z autobusové zastávky v ulici
Boženy Němcové se zastávkou v Sedlici. Přihlášky se přijímají v sakristii
společně s příspěvkem na dopravu 200 Kč.

Dvakrát o duchovní obnově
V sobotu 30. 3. se v Blatné konala duchovní obnova, pod vedením
Mons. Adolfa Pintíře. Tato akce byla zahájena mší svatou v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Poté jsme se přemístili na faru, kde už na nás
čekal Mons. Pintíř se svou promluvou. V první části jsme se zamýšleli nad
úryvkem z Písma svatého z knihy Ezechiel: „I suché kosti je Hospodin
schopen probudit k novému životu.“ V druhé části jsme si vyslechli úryvek
z téže knihy o tom, jak z chrámu bude vytékat pramen živé vody. Mnoho
z nás uvítalo možnost využít příležitost ke svátosti smíření. K této službě
byli připraveni dva kněží. Zpovídalo se před mší svatou a mezi dvěma
promluvami, kdy byla vystavena i Nejsvětější svátost oltářní. Nechybělo
ani bohaté občerstvení s možností si popovídat s našimi sestřičkami
a bratříčky.
Brášku Honzu V. zaujaly hlavně tři myšlenky:
1. Pokání nelze redukovat na svátost pokání (svátost smíření).
Součástí pokání je i pravidelné zpytování svědomí, modlitba
a skutky milosrdenství.
2. Rozpad křesťanské společnosti započal již s první světovou válkou.
(Jan Pavel II.)
3. Bylo by vhodné provádět obnovu křestního slibu o Velikonocích
nejen na Bílou sobotu, ale i na Boží hod, aby se jí zúčastnili i ti,
kteří nemohli přijít na vigilii. Takto to dělal Benedikt XVI.
Renata Turková
Co je postní duchovní obnova a jak ji vnímat. Přijal jsem pozvání od
blatenské farnosti a zúčastnil se postní duchovní obnovy v Blatné
30. března. Po úvodní bohoslužbě se účastníci přesunuli do prostor místní
fary, kde na ně čekalo příjemné prostředí s občerstvením a program,
kterým provázel host Mons. Adolf Pintíř, který nám velmi příjemným
způsobem nastínil, jak bychom měli prožívat postní dobu. Jak se zklidnit
fyzicky, ale hlavně duševně a naslouchat Božímu slovu. Svůj výklad
obohatil i o několik osobních vzpomínek ze svého života. Jak o přestávce,
tak i před úvodní mší měli možnost věřící jít ke sv. zpovědi. Za sebe bych
rád řekl, že jsem se moc rád zúčastnil tohoto setkání a rád bych poděkoval
všem farníkům a panu farářovi Rudolfu Huškovi za hezký program.
Pepík, farnost Černívsko
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Rozhovor s Jaroslavou Písařovou
Mohu Tě požádat, abys nám o sobě něco řekla?
Narodila jsem se v r. 1934. Když mi bylo deset měsíců, zemřela mi
maminka. Do pěti let o mě pečovali otcovi rodiče, pak se otec oženil
a měla jsem novou rodinu. V mých deseti letech si mě vzala bezdětná
tátova sestra do Jihlavy. Zde jsem vystudovala čtyřletou Vyšší zdravotní
školu. Stala jsem se zdravotní sestrou a v tomto zaměstnání jsem setrvala
až do důchodu. Toto povolání jsem měla velmi ráda. Zcela mě naplňovalo.
Jak jsi prožívala Velikonoce v dětství?
Chodila jsem na Velikonoční svátky do
kostela a prožívala jsem je radostně.
Vyrůstala jsi ve věřící rodině?
Moje rodina je věřící, ale nechodí do
kostela pravidelně. Spíše je to taková
vlažná víra. K víře mne přivedl jako dítě
pan katecheta, který učil na škole
náboženství.
Proč věříš v Boha?
Mám dobrý pocit, že Bůh je nad námi,
že řídí naše kroky a ochraňuje nás.
Byla jsi ochotnicí a zpívala jsi i ve farním sboru. Kdy jsi začala se zpěvem?
Máš nějaké hudební vzdělání?
Se zpěvem jsem začala na střední škole v Jihlavě, kde jsme měli pěvecký
sbor. V mládí jsem se učila na klavír.
Jakou duchovní píseň máš nejraději?
Narodil se Kristus Pán a Svatý Václave.
Máš nějakého oblíbeného světce?
Můj oblíbený světec je svatý Václav.
Jak jsi prožívala víru v komunistickém režimu?
Protože moji nejbližší nebyli silně věřící, nijak mě ve víře neposilovali. Já
jsem chodila na pobožnosti, ale ne pravidelně.
Byla jsi ráda vším, čím jsi byla?
Můj život plynul tak, že čím jsem byla, byla jsem ráda.
Patří víra v Boha, dle tvého názoru, do 21. století?
Víra v Boha patřila a patří do každého století. Pomáhá člověku v každých
životních situacích.
Rozhovor připravila Lenka Scheinherrová
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Křesťan ve společnosti
Skoro každý rok u nás máme nějaké volby: prezidentské, parlamentní,
evropské, senátní, krajské. Mnoho lidí si myslí, že chodit k volbám je
zbytečně, že jeden hlas nemá žádnou cenu. Několika lidem, které známe
z kostela a kteří kandidovali v loňských komunálních volbách, jsme položili
dvě otázky.
1. Proč jste se rozhodl kandidovat?
2. Proč by měl křesťan chodit k volbám?
Petr Břicháček, člen zastupitelstva, Hlupín
1. V obecním zastupitelstvu obce Hlupín jsem od roku 2006. Rád bych
už byl nahrazen někým mladším. Na malé obci je málo zájemců kandidovat
do zastupitelstva, takže je to spíše z nouze ctnost. Kritizovat starostu je
snadné, ale něco dobrého udělat je těžší.
Od roku 1990 cítím jako morální povinnost zapojit se do politického
dění, beru to jako službu bližním. Nepovažuji se za úspěšného politika,
nikam se nehrnu, ale když byla příležitost, kandidoval jsem několikrát do
obecního zastupitelstva (1990‐98 v Kovářově, 2006‐2018 v Hlupíně), do
Sněmovny národů Federálního shromáždění (1990), do České národní rady
(1992), do Poslanecké sněmovny (1996, 1998), do zastupitelstva
Jihočeského kraje (2012).
2. Myslím si, že každý křesťan by měl cítit spoluzodpovědnost za
politický vývoj a snažit se ho ovlivňovat k dobrému. Vybrat dobré
kandidáty a dojít do volební místnosti považuji za minimum, co pro to
může udělat.
V květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu. Leccos se mi na
evropské unii nelíbí, ale pro naši zem uprostřed Evropy nevidím jinou
cestu, než v ní setrvat a usilovat o její zlepšení. Volby budou jednou
z možností podpořit kandidáty, kteří mají tuto cestu v programu.
Karel Čada, člen zastupitelstva, Bezděkov
1. Na otázku „proč jsem se rozhodl kandidovat“, odpovím. Žiji v malé
vesnici jak plochou tak i množstvím obyvatel, kde jak se říká „vidí jeden
druhému do talíře.“ A proto mi není lhostejné, jak se obec rozvíjí a jakým
směrem se ubírá. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl kandidovat, abych se
mohl přímo podílet na tomto dění pomoci rozvoji naší obce.
2. Nejenom křesťan, ale každý má „volební právo“ jít k urnám a volit.
A křesťan svým hlasem přispět k tomu správnému směru.
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Robert Flandera, člen rady, Blatná
1. Kandidoval jsem do zastupitelstva města Blatná již v pátých volbách.
Samozřejmě mě práce v zastupitelstvu a radě města baví a myslím si, že
mám i z hlediska své profese stavebního inženýra co přinést do
spolurozhodování o směřování města a to zejména v oblasti investic
a majetku.
2. Myslím si, že každý hlas odevzdaný v jakýchkoliv volbách je důležitý
a v poslední době je důležitý zejména každý hlas, který respektuje
křesťanské hodnoty života. Je smutné, jak se některé politické síly
odvolávají na naše křesťanské kořeny celé západní civilizace, a vzápětí se
chovají zcela proti zásadám křesťanského nahlížení na život.
Proto si myslím, že by každý křesťan měl jít k volbám, aby se ve
výsledcích voleb projevila konečně také slušnost, tolerance a korektnost
a ne pouze populismus, plané sliby a xenofobie.
Pavel Ounický, místostarosta, Blatná
1. Město Blatná, ve kterém žiji od narození, mám rád a záleží mi na
tom, aby se tu občané i turisté cítili dobře. Kandidoval jsem již po třetí
a velice si vážím důvěry občanů, kterou ve mě vkládají. Vykonávám tuto
práci rád, mohu společně s ostatními zastupiteli měnit město a okolí
k lepšímu a vidět jak město vzkvétá a prosperuje.
2. Chodím s rodinou k volbám pravidelně. Beru to jako občanskou
povinnost, kdy rozhodujeme o své budoucnosti a budoucnosti svých dětí.
Takto by k tomu měl přistupovat každý bez ohledu na to, zda je či není
křesťanem.
Kateřina Prexlová, Sedlice
1. V Sedlici jsem se narodila a žiji tady po většinu svého života.
Vychovávám tu své děti, zapojuji se do kulturního dění a záleží mi na tom,
jak se Sedlice vyvíjí a jakým směrem se ubírá.
2. Volby jsou nástrojem k vyjádření našich názorů. Samozřejmě je to na
každém, zda k volbám přijde nebo ne. Ale pokud člověk tu možnost má,
měl by ji využít. Bohužel mnoho lidí ztratilo důvěru ve volební systém, mají
pocit, že zvolení lidé nakonec konají pouze ve svůj prospěch a proto volit
nechodí.
Michaela Valášková, Blatná
1. Abych viditelně podpořila stranu, která se svým programem nejvíce
blíží mým názorům.
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2. Aby, obstál před svým vlastním svědomím, že se snažil udělat
alespoň něco pro spravedlivější společnost.
Barbora Zdychyncová, Blatná
1. Rozhodnutím bylo podílet se na tom, jak bude vypadat naše okolí
a podmínky k životu ... dovolím si použít citát Jana Nerudy:
Bude‐li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů.
2. Všichni jsme toužili a chceme žít v demokracii, která nám garantuje
nějaká významná práva, kterých běžně využíváme, tak nezapomeňme na
to, že s sebou nese také povinnosti ‐ jako je třeba účastnit se voleb!
Anketu připravil František Jirsa

Bezděkov
18.00 ‐ 19.00 Volná prohlídka kostela

Blatná
18.00 Mše svatá
18.30 Májová pobožnost
19:00 Vzpomínka na dobrodince blatenské farnosti s vystoupením
chrámového sboru
20.00 ‐ 22.00 Volná prohlídka kostela

Sedlice
18.00 Zvonění všech zvonů
18.10 Prázdný hrob (děti hrají divadlo)
18.40 Komentovaná prohlídka výstavy liturgických předmětů a oděvů
19.00 Prohlídka varhan s ukázkou hry
19.30 Dobrodinci kostela ‐ přednáška
19.50 Závěrečná modlitba se zpěvy Taizé
Celý večer: Výstava liturgických předmětů a oděvů

Záboří
18.30 Přednáška Ing. Josefa Kalbáče: P. Jan Komrska, rodák z Hlupína
Po skončení přednášky májová pobožnost
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Oznámení
Putování na Svatou Horu
Letos se už počtvrté vydáme na poslední část poutní cesty Via Nova
z Blatné na Svatou Horu. Nebude mezi námi chybět ani otec Marcin.
Přijede s ním i několik polských ministrantů.
Naše putování začne v sobotu 29. 6. mší svatou v blatenském kostele.
První den dojdeme do Březnice. Tam máme zajištěný nocleh, večeři
a snídani. Druhý den 30. 6. dojdeme na Svatou Horu. Tam ukončíme naši
pouť mší svatou v 15.30 hodin, na kterou zveme všechny naše farníky.
Přihlášky s podrobnějšími informacemi si můžete vyzvedávat po
Velikonocích v sakristii kostelů nebo u pí. Vlkové.

Národní pouť Řím 2019
Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní
pouti do Říma. V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši
patronku, svatou Anežku Českou. Ve dnech 11.‐13. listopadu 2019 bude
naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom
poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země
i s přímluvou sv. Anežky České.
Možnost dopravy letecky nebo autobusem. Podrobnosti na plakátku
v nástěnce nebo na internetu.

Blatná
Velký dík patří Anně P. a Barboře Z. za nádhernou velikonoční
výzdobu kostela i přípravu Božího hrobu
a chrámovému sboru za krásný hudební doprovod obřadů.

Setkání 30+ bude v neděli 5. května v 18 hodin na faře.
Mezinárodní mezifarní setkání bude ve čtvrtek 27. června v 19 hodin
na faře. Promluví Josef Štván o setkání mládeže v Panamě a P. Marcin
Piasecki o životě církve v Polsku.

Sedlice
Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba v sobotu 22. června
v 18 hodin. Vystoupí TRIO CANTABILE: Ludmila Vernerová – soprán,
Václav Kunt – flétna, Lydie Härtelová – harfa.
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Bohoslužby a pobožnosti
Májové pobožnosti
Blatná ‐ ve čtvrtek a v sobotu po mši svaté;
Sedlice ‐ v úterý po mši svaté.

Kadov v sobotu 4. 5. a 18. 5. mše svatá nebude.
Mše svatá v Domově pro seniory v Blatné 25. 5. a 15. 6. ve 14.00.
Slavnost Nanebevstoupení Páně ‐ Blatná, čtvrtek 30. 5. v 18.00.
První svaté přijímání bude v neděli 23. 6. o slavnosti Těla a Krve Páně:
Sedlice 9.45;
Blatná 14.00.

Střížovice ‐ poutní mše sv. v kapli Božího milosrdenství a Panny Marie,
Prostřednice všech milostí ve středu 8. 5. ve 13.00.
Slavnost sv. Jana Nepomuckého
Skaličany ‐ sobota 18. 5. v 11.00;
Hlupín ‐ sobota 18. 5. v 16.00, po mši sv. následuje přednáška
Ing. Josefa Kalbáče "P. Jan Komrska, rodák z Hlupína";
Slatina ‐ neděle 19. 5. v 18.00.

Pravidelné mše svaté
Blatná

Neděle 8.15

Sedlice
Černívsko
Záboří
Kadov

Neděle 9.45
Neděle 15.00
Neděle 11.30
V květnu mše svatá nebude
V červnu 1., 3. a 5. sobota v měsíci 18.00
2. a 4. sobota v měsíci 18.00

Bezděkov

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