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Bratře, sestro,
"Ať tě nic nezneklidňuje, ať ti nic nenahání strach. Všechno pomíjí. Bůh se
nemění. Trpělivostí se dosáhne všeho. Kdo má Boha, má všechno. Bůh sám
stačí." To jsou slova karmelitky sv. Terezie z Ávily (památka 15. října). Její
život se čte jako román, ale ve skutečnosti to byla tvrdá práce na vlastním
duchovním poli. Čtyřicet let si buduje svůj vztah k Bohu, když se později
přizná, že nebylo dne, v němž by netrpěla. Knihy Cesta k dokonalosti, Hrad
v nitru, Výkřiky duše k Bohu a jiné, jakož i její vlastní životopis hovoří
o potřebě spolupráce člověka s Bohem. Nezklamala Boha. Církev jí jako
první ženě dala 27. září 1970 titul učitelka církve. Poklad víry se u Terezie
mění na drobné mince v každodenním odevzdání se Bohu. Chtěla jen to, co
chtěl Bůh. Když chtěl, aby trpěla, tak utrpení přijala. Naše odpověď Bohu
nechť je také vždy každý den a na všechno "ano". Nechceme více, ani
méně. Zřejmě tento úvod už nebudete číst podruhé, tak si alespoň
zopakujme ty první věty, stojí to za to: "Ať tě nic nezneklidňuje, ať ti nic
nenahání strach. Všechno pomíjí. Bůh se nemění. Trpělivostí se dosáhne
všeho. Kdo má Boha, má všechno. Bůh sám stačí."
P. Rudolf Hušek

Vnitřní inventura na bicyklu
Na tachometru má 226 tisíc kilometrů. Svištěl americkou Routě 66 nebo po
hranici železné opony od Baltu k Jadranu, dojel do Evropského parlamentu,
putoval po stopách krále Jiřího z Poděbrad Svatojakubskou cestou až na
mys Finisterre. Vydal také čtyři knihy. Přes zimu zvládne až 20 přednášek.
František Šesták (* 1941), patriot z Blatné, se ale nejraději vrací domů.
Co vás přivedlo ke kolu?
Dětství jsem prožil v Sedlici u Blatné, kde byl významný cyklistický oddíl.
Kolo mě vždy přitahovalo, ale tehdy se ani pořádné nedalo sehnat. Roku
1956 jsem se dobře umístil na závodech a dostal vlastního favorita.
Expedice podnikáte od 90. let. Kam jste jel nejdřív?
Do té doby jsem turistiku provozoval jen tam, kam jsme mohli. Na východ
mě to netáhlo. Na rozkoukání jsem po převratu jezdil s cestovkami, pak
sólově Podunajskou cyklostezku, ale stále mě lákaly Alpy. Časem jsem si
našel kamaráda Františka Hejtmánka, který mi vyhovoval jednak v tempu
a jednak lidsky. První a nejkrásnější naše cesta vedla roku 2005 „z Blatné
až na konec světa". Každá výprava měla konkrétní cíl a myšlenku. Tuhle
motivovala kniha Aloise Jiráska o mírovém poselstvu krále Jiřího
z Poděbrad, které vedl tehdejší pán na Blatné Lev z Rožmitálu a které ušlo
také kus Svatojakubské cesty. Bylo to zrovna v roce 540. výročí jejich cesty.
Projeli jste tehdy Německo, Francii, Nizozemsko, Belgii a Anglii.
Anglie byla nejsložitější ‐ zdejší lidé jsou totiž úplně jiní, navíc musíte jet
vlevo, platí zde jiné míry, váhy a měna. A měli jsme špatné počasí.
Navštívili jsme tam ale leteckou základnu Folkestone, odkud za války
startovali naši piloti ve službách RAF. Přidal se k nám jeden Angličan, všiml
si českých vlaječek na kolech a velmi naše vojáky chválil, jak byli stateční.
I ve Francii to bylo hodně spojené s válkou ‐ projížděli jsme Normandií
a viděli hroby tisíců obětí. Bretaň mi připadala až mystická. Pak jsme sjeli
dolů k Pyrenejím a novou sílu nabrali v Lurdech.
Zpětně viděno ‐ bylo lepší dojet do Santiaga na kole, nebo pěšky, což se
vám splnilo o pár let později?
Jako dost „pevný" cyklista jsem nejdřív poutníkům až záviděl, protože
cesta pěšky má úplně jiný rozměr. Najeli jsme tehdy celkem 6 000 km,
kolem stovky denně. V každém případě pro mě však bylo vždy
mimořádným zážitkem spaní na poutnických ubytovnách, ale
i u pohostinných lidí na zahradě. Napsal bych hned další knížku jen
2

o setkáních s těmito lidmi! Nejkrásnější bylo pak dorazit do cíle, ke
katedrále, kde se všichni objímali a radovali, že to zvládli.
Roku 2007 jste jeli i slavnou Route 66 v USA.
To byla neuvěřitelná, bláznivá cesta!
S kamarádem Janem Hájkem z Plzně
nám oběma bylo 66 a manželka mi
k Vánocům koupila knížku o této
legendární dálnici. Slyšel jsem tou
dobou v rozhlase pořad o krajanech
ve Spojených státech a poznal jsem
tam jméno svého spolužáka ze
základky. Zkontaktoval jsem ho a on
nás pozval do Chicaga, kde jsme pak
naši cestu po měsíci a 4 000 km
v nohách končili. Když jsem mu
poprvé do telefonu řekl, že tam
jedeme až z Los Angeles, myslel, že
si půjčíme Harleye. Jeli jsme však na kole a každý večer jsme se mu museli
hlásit, že jsme v pořádku. Amerika je úplně jiná ‐ jedete pustinami,
územími indiánů, kolem skal, podél kaňonů.
Byly tam i úseky, kde nebylo nic, a nezbylo než jet od motelu k motelu.
Nejkrásnější z celé cesty byl rozhodně závěr s krajany v Chicagu. Tam jsem
si uvědomil, jaká je to obrovská škoda, že tito vzácní lidé museli kdysi
emigrovat. Drží tam stále český folklór, kroje, Sokola, postavili si kostely,
ctí Havlíčka Borovského, jehož sochu mají u Michiganského jezera, a žijí
v přátelských komunitách. Každý z nich se tam svým způsobem prosadil ‐
ať to byli inženýři, technici, vědci, řezníci či hoteliéři. Tehdy zrovna
probíhaly oslavy „Praha ‐ Chicago" a nakonec se zpívala česká hymna.
Rozbrečel bych se i teď, když si vzpomenu, jak svou vlast tito lidé milují.
Zastesklo se nám, přerezervovali jsme letenky a vrátili se domů předčasně.
Jak dlouho trénujete na takovou cestu, kolik zabere příprava itineráře
a jak se pak nejlépe odreagujete?
Jezdíme s Františkem denně, někdy 30 km, ale i víc. A celková příprava
trasy trvá tak půl roku. Relaxuji také hudbou, celý život se věnuji hře na
čtyři nástroje. Hrál jsem v chrámových a operetních souborech,
bigbandech i v dechovce.
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Kam pojedete příště? Máte nějaký sen?
Blíží se mi osmdesátka a díky Bohu jsem toho viděl už víc než dost.
S velkou pokorou děkuji a moc neplánuji. Vše jsem si splnil. Pořád je u nás
ale dost míst, která jsem nepoznal ‐ třeba úseky Svatojakubské cesty na
Moravě a v Čechách. Také budu rád dál vyprávět o tom, co jsem zažil, když
to bude chtít někdo slyšet. Zároveň občas provádím cyklisty po Blatensku.
Máte nějaké cyklistické motto?
Spíš životní krédo: Aby se člověk choval k druhým tak, jak by si přál, aby se
oni chovali k němu. A motto? Poznávat ‐ lidi, přírodu a kulturu. Víte, když
jsme zamlada závodili, měli jsme hlavu skloněnou dolů, kroutili kilometry,
hnali průměry a rychlosti. Teď, když jsem starší, si uvědomuji, že jsme toho
spoustu minuli. Ale vedle poznávání krás si na cestách můžete udělat
i takovou „vnitřní inventuru" či „revizi života". Podařilo se mi udržet si
duševní i fyzickou rovnováhu. Nikdy jsem se necítil vyčerpaný.
Máte nějaké oblíbené místo?
Existuje místo, ke kterému mne váže pevné pouto. Je to kostel sv. Jakuba
Staršího v Sedlici. Zde jsem jako kluk dlouhá léta ministroval. V pozdějších
letech jako hudebník doprovázel chrámový sbor úžasných místních
zpěvaček a zpěváků. Prostory kostela mi připomínají sváteční, radostné
i smutné chvíle, které život přináší. V kostele v Sedlici, zasvěceném
patronovi poutníků sv. Jakubovi, vždy začínaly a pod jeho ochranou
šťastně končily všechny moje poutě a cesty.
Rozhovor připravila Tereza Zavadilová
Převzato z Katolického týdeníku

Duchovní povzbuzení
Přinášíme několik vzpomínek na zážitky z uplynulého léta. Cílem není
pochlubit se, kdo kde byl a co prožil, ale nabídnout ostatním možnost příště
se podobné akce zúčastnit. Pokud máte také zážitek, o který byste se chtěli
s ostatními podělit, napište do zpravodaje ‐ rádi uveřejníme v dalším čísle.
Putování do Litmanové a na Turzovku
Tolik pro mě očekávaný den nastal.
V pátek 21. června jsem se spolu se svým manželem vydala na poutní
místo do Litmanové na východní Slovensko. Z Prahy jsme v tento den před
půlnocí odjížděli autovlakem (auto bylo naloženo na vagón a ten připojen
k vlaku).
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Následující den v sobotu 22. června kolem 8.00 hod. ranní jsme dorazili
do konečné stanice Poprad ‐ Tatry. Odtud jsme již cestu absolvovali autem,
zbývalo již jen přibližně 50 km do Staré Ľubovni a 9 km do vesnice
Litmanová. Po ubytování v penzionu jsme se pěšky vydali na horu Zvir
(místo zjevení Panny Marie dvěma dívkám v letech 1990‐1995). Cesta byla
dlouhá cca 4‐5 km. Na tuto horu je možné dojet i autem.
Na začátku vesnice, u místního hřbitova, mě upoutala veliká cedule
s nápisem ‐ vzkazem od Panny Marie v českém překladu: "Drahé děti,
kdybyste jen tušily, jak moc Vás miluji."
V neděli 23. června brzy ráno
jsme se opět vydali na horu. Po oba
dva dny přicházeli a přijížděli poutníci
převážně ze Slovenska a z Polska.
V chatce zjevení se modlili, nechávali
zde své různé osobní prosby
v písemné formě. Je zde socha Panny
Marie a lavička, na které seděla,
někteří lidé ji líbali.
Opodál se také nachází zpovědní
dům.
Každý den se zde konají mše
svaté, světí se náboženské předměty.
Nad oltářem visí veliký nápis: "Panno
Maria, skryj nás pod svůj plášť". Tuto
větu opakovaly děti při zjevení Matky
Turzovka
Boží, aniž by ji samy vytvořily.
Poté jsme odjeli přes Polsko na
další poutní místo Turzovka. Zde jsem již v minulosti několikrát byla, a to
i se svojí maminkou. Po cca 4 hodinách s krátkou zastávkou u Oravské
přehrady jsme překrásnou přírodou dorazili do vesnice Korňa, odkud již
vede přímá cesta k poutnímu místu Turzovka s nádherným nově
vybudovaným majestátným kostelem.
Na obou poutních místech prýští léčivé prameny, jejichž okolí je
vyzdobené mnohými děkovnými cedulkami za uzdravení v záplavě květin
a rozsvícených svící.
Moc ráda na tuto pouť vzpomínám a v budoucnu bych se na ni znovu
chtěla vydat.
Marie Zelenková, Bezdědovice
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Duchovní povzbuzení na Lomci
Ráda bych se s vámi podělila o nesdělitelný
zážitek. V srpnu se na Lomci konalo pětidenní
duchovní cvičení na téma evangelizace.
Přednášky vycházely z exhortace papeže
Františka o hlásání evangelia v současném
světě. Vše bylo pod vedením P. Josefa Prokeše.
Jeho promluvy a náměty k zamyšlení, čas,
strávený v tichu s Bohem, ve společnosti
věřících lidí a v péči sestřiček, je pro mě
velikým povzbuzením minimálně na celý rok.
Moc bych vám všem přála, aby vám vaše
povinnosti dovolily a našli jste si pár dní, které budete moci strávit
v blízkosti našeho Pána, nechali se jím naplnit a mohli tak s radostí hlásat
zvěst o Božím milosrdenství do celého světa!
Myšlenky, které mě zaujaly:
• Zmrtvýchvstání NENÍ to, že se vrátí to, co zemřelo, ALE to, že opustím
hledání toho, co už není a s otevřenýma rukama se nechám
obdarovat něčím jiným – novým.
• Projevem víry je RADOST. (papež František)
• Církev není celnicí, ale otcovským domem. (papež František)
Renata Turková, Hajany

Pouť z Obory na Křesovec ukončená ve Škvořeticích
Pouť z Obory
u Radobytec ke kostelíku
Proměnění
Páně
na
Křesovci připravily sestry
těšitelky na památku své
zakladatelky Matky Rosy,
která touto cestou chodila
jako mladé děvče (viz
minulé
číslo
farního
zpravodaje).
Poutníci
se
sešli
v sobotu 7. září v 10 hodin
u kaple v Oboře. Sestry těšitelky přijely z Rajhradu u Brna, ze Slovenska
a dvě dokonce až z Argentiny. Pouť byla zahájena modlitbou v kapli.
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Sestry, které se necítily na pěší pouť, se po zahájení přesunuly do
Cerhonic, kde kromě občerstvení a modlitby v zámecké kapli vyslechly
také přednášku pana Přibyla o počátcích křesťanství v jižních Čechách.
Za mírného mrholení jsme šli přes Radobytce do Jarotic, kde rodina
Veselých připravila pro poutníky výborný oběd (pečené maso, zelenina,
koláče). Cestou jsme se pod vedením moderátorky sestry Heleny modlili,
zpívali, povídali si, navzájem se seznamovali. Doufali jsme, že mrholení
přestane, ale mrholení naopak postupně přešlo v drobný déšť, který nás
provázel celou druhou část pouti.
Ve Škvořeticích a Pacelicích věnovali místní občané přípravě závěru
poutě hodně úsilí a času. V sobotu, týden před poutí, vyrazili na brigádu ke
kostelíku, zbavili jeho okolí náletových dřevin, stromů, posekali trávu.
V den pouti tam navezli lavice a stoly. Další brigáda byla v kapli Panny
Marie Bolestné ve Škvořeticích, kde byl proveden velký úklid pro případ
deštivé varianty pouti. A deštivá varianta opravdu nastala. Mši svatou
původně plánovanou u kostelíka na Křesovci sloužil ve zcela zaplněné kapli
ve Škvořeticích P. František Hemala, člen komunity petrinů v Písku. Během
mše déšť ustal a po jejím skončení připravili škvořetičtí pro účastníky
u kaple bohaté pohoštění.
Velký dík patří sestrám těšitelkám za iniciativu a všem, kteří se na
přípravě pouti podíleli.
František Jirsa, foto Anna Vacířová
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Poutní zájezd do Koclířova
Na naši pouť jsme se vydali 6. září ráno autobusem ze Strakonic. Vše
připravila a zorganizovala paní Marie Nehézová, členka Fatimského
apoštolátu. První zastávka byla ve Žďáru nad Sázavou na Zelené hoře. Zde
stojí poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, postavený ve stylu barokní
gotiky roku 1619. Je vyvrcholením tvorby geniálního architekta Jana
Blažeje Santiniho. Poutní areál je vymezen ambity s pěti kaplemi na
půdorysu deseticípé hvězdy a v jeho středu je postaven chrám. Opravy zde
probíhají venku i uvnitř. Zazpívali jsme loretánské litanie k P. Marii. Po
prohlídce jsme se přesunuli do žďárského cisterciáckého kláštera. Zde jsme
navštívili baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Přestavbu
z gotiky do baroka zde realizoval opět J. B. Santini.
Kostel je prosvětlený
a nádherně
vyzdobený
mnoha bočními oltáři
a sochami.
Odtud jsme spěchali
do Olomouce a na Svatý
Kopeček. Zde jsme slavili
soukromou mši svatou.
Celý
prostor
uvnitř
chrámu je zakrytý lešením
Koclířov,
a fóliemi
a
probíhá
kostel sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény
rozsáhlá obnova výzdoby,
soch a nástěnných maleb. Ještě jsme se kochali nádherným výhledem do
kraje a pak jsme pokračovali v cestě do Koclířova.
V tamním bývalém klášteře sídlí Českomoravská Fatima. V pátek večer
vedl P. Pavel Dokládal Večer chval, klanění a díků. Rozjímali jsme nad
Božím slovem: „Nežijeme pro sebe, ale pro Pána, neumíráme pro sebe, ale
pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, je to pro Pána.“ Adorace probíhá
celou noc a končí ráno v 8 hodin modlitbou sv. růžence. V sobotu 7. září se
slavila první sobota s bohatým programem. V 10 hodin P. Dokládal žehnal
nemocným a modlili jsme se bolestná tajemství růžence. V 10.30 byla mše
svatá obětovaná na společné úmysly poutníků. Každý si mohl napsat
a vložit do obálky svůj úmysl a položit na oltář.
Po obědě jsme se občerstvili v klášterní kavárně – cukrárně. K dobré
kávě zde pečou výborné domácí koláče a zákusky. Bylo také možné využít
nabídky prodejny Pastýř k nákupu upomínek a knih.
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Odpoledne jsme začali rozjímavou smírnou modlitbou sv. růžence se
sestrou Hankou. Během ní každý za sebe oslovil P. Marii: „Co si ode mne
přeješ? Co mohu pro Tebe udělat?“
Pak následoval další duchovní prožitek při rozjímání nad obrazem
Božího milosrdenství. Slovem i obrazem nás provázela s. Doubravka
Mazancová z kongregace Matky Božího Milosrdenství. Seznámila nás
s historií vzniku obrazu. Pak rozjímala nad jednotlivými částmi obrazu –
hlava, ruce, nohy, paprsky ze srdce.
Nakonec jsme se rozloučili a přesunuli se do farního poutního kostela
svaté Filomény. Zde vedl P. Dokládal pobožnost ke sv. Filoméně a vyslechli
jsme duchovní slovo Světového apoštolátu Fatimy v ČR. Výzva zněla:
„POSTAVME SE PROTI PROBLÉMŮM – ABY SE SAMY LEKLY“. A když se
leknou, samy utečou. Svatý apoštol Pavel nám říká: „Všechno mohu v tom,
který mi dává sílu.“
Ještě jsme se zastavili u hrobů školských sester a s mnoha dojmy jsme
nastoupili zpáteční cestu.
Pouť pro nás znamenala návštěvu památných míst, skvostů
architektury a duchovní prožitky u P. Marie. Myslíme, že i další farníci by
se měli vypravit do Koclířova a zažít mariánskou sobotu.
Milena a Petr Břicháčkovi, Hlupín

Katolická charismatická konference
Třicátý ročník katolické charismatické konference se konal v polovině
července na výstavišti v Brně. Během čtyř dnů jsme naslouchali
přednáškám inspirovaným citátem z Janova evangelia „Zůstaňte v mé
lásce“ (Jan 15,9). Společně jsme se modlili, potkávali se se známými
a přáteli, sdíleli zkušenosti, prožívali mši svatou, nechyběla ani možnost
ztišení v kapli nebo přijetí svátosti smíření.
Nejvíce mne zaujaly dvě přednášky. Sestra Veronika Barátová
z Komunity Blahoslavenství v přednášce "Pročišťování révy" mluvila o tom,
jak je důležité snažit se o upřímný pohled sama na sebe, zbavovat se
nesprávných představ o Bohu a budovat svůj vztah k Bohu, stále hledat své
místo v životě.
Mottem přednášky P. Josefa Prokeše z Vodňan byla Ježíšova slova
"Ponesete hojné ovoce". V deseti bodech představil vizi, jakými bychom
měli být, abychom byli plodnými křesťany, solí země, světlem světa.
Obě přednášky je možné si (za mírný poplatek) objednat na internetu
nebo mohu zapůjčit DVD.
František Jirsa, Sedlice
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Mimořádný misijní měsíc říjen 2019
30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu
Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničující
světové válce nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu
zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska
Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež
František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si
přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc.
Jako inspiraci pro prožití misijního měsíce uvádíme několik citátů
z exhortace Radost z evangelia papeže Františka:
Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu,
aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem,
nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude
každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se
ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo
vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček
směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou
náručí…
Na základě přijatého křtu se každý člen Božího lidu stává učedníkem,
kterému je svěřeno poslání. Každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v
církvi či stupeň vzdělání své víry je aktivním subjektem evangelizace ...
Je prospěšné připomínat si první křesťany a četné bratry a sestry
v dějinách, kteří byli plni radosti, oplývali odvahou, neustávali v hlásání
evangelia a byli schopni aktivně jít proti proudu. Někdo se vymlouvá na to,
že dnes je to obtížnější. Ale musíme uznat, že prostředí Římské říše nebylo
příznivě nakloněné ani zvěstování evangelia, ani boji za spravedlnost, ani
obraně lidské důstojnosti..... Neříkejme tedy, že dnes je to těžší ‐ je to
pouze jiné.
Je třeba vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech
míst, které potřebují světlo evangelia.
Církev (to znamená i naše farnost) musí být místem zdarma
rozdávaného milosrdenství, kde všichni budou moci pocítit, že jsou přijati,
milováni, že je jim odpuštěno a že jsou povzbuzováni k tomu, aby žili
dobrým životem evangelia.
Z webu www.missio.cz a z Evangelii gaudium vybral František Jirsa
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Sportovní zprávy
V sobotu 14. září se naše farnost zapojila do soutěží o pohár P. Josefa Jílka
v Katovicích v mnohem větším počtu než v minulém kole. Soupeři byli po
letní přípravě opravdu silnější, ale i tak naši účastníci rozděleni ve dvou
skupinách obdrželi medaile za druhé a třetí místo. Gratulujeme:)
Michaela Valášková

Výmalba kostela
Během srpna bylo dokončeno vymalování presbytáře v Blatné. Snad každý
z nás, kdo do kostela vstoupil po dokončení prací poprvé, jen užasle
obdivoval nečekanou proměnu. Několikaměsíční práce vykonával
restaurátor Mgr. Josef Novotný se svými spolupracovníky. Finanční pokrytí
všech nákladů se skládalo z příspěvku Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury, který činil 485 000 Kč,
a desetiprocentního podílu farnosti. Oprava omítek, výmalba
a restaurátorské práce od klenby po okenní parapety stály 572 700 Kč.
Díky dalším významným dárcům se podařilo opravit a vybílit i spodní část
pod okny. Dá‐li Pán Bůh a uspějeme‐li s další žádostí o finanční podporu,
budeme ve výmalbě pokračovat.
P. Rudolf, Michaela Valášková

Omluva
V minulém čísle v článku MUDr. Pavly Ježkové "Pěší pouť na Svatou Horu"
došlo vinou redakce k řadě překlepů a nepřesností. Tímto se autorce
i čtenářům omlouváme.

Pravidelné mše svaté
Blatná
Paštiky
Sedlice
Záboří
Černívsko
Lnáře
Kocelovice
Kadov
Bezděkov

Neděle 8.15

Úterý, čtvrtek, pátek 18.00,
středa, sobota 8.00
Od listopadu neděle lichého týdne 15.00
Neděle 9.45
Neděle 11.30
Neděle 15.00 (od listopadu jen v sudém týdnu)
Sobota sudého týdne 18.00 (s nedělní platností)
Pondělí sudého týdne 18.00
Sobota lichého týdne 18.00 (s nedělní platností)
Pondělí lichého týdne 18.00
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Oznámení
Výuka náboženství
Děti lze přihlásit v Blatné u pana Luboše Srba, tel. 728 770 692; v Sedlici
u jáhna Františka Jirsy, tel. 605 202 693; v Záboří u paní učitelky Kateřiny
Srbové.
Slavnost sv. Václava
Pondělí 23. 9. v 17.00 Slatina
Sobota 28. 9. v 9.00 Blatná
Sobota 28. 9. ve 12.30 Uzenice
Sobota 28. 9. v 18.00 Kadov
Neděle 29. 9. v 15.00 Tchořovice
Svatováclavské setkání na faře v Blatné v neděli 29. září po mši svaté.
Káva + čaj + co kdo přinese, pro děti i pro dospělé.
Modlitební triduum matek ‐ v Blatné 27.‐29. 9. po mši svaté v kostele.
Modlitba Taizé ‐ v Blatné ve čtvrtek 3. 10. po mši svaté.
Sdružení mariánské mládeže
Mše sv. za účasti členů Sdružení mariánské mládeže a Živého růžence
s následný programem na faře bude v Blatné v neděli 20. 10. 2019 v 8.15.
Černívsko
V neděli 29. 9. mše sv. nebude, v sobotu 28. 9. ve 12.30 bude v Uzenicích.
13. 10. mše sv. nebude, 13. 10. bude v 15.00 v Drahenickém Málkově.
Od listopadu bude v Černívsku mše sv. pravidelně každou neděli sudého
kalendářního týdne v 15 hodin.
Hlupín ‐ mše svatá v sobotu 19. 10. v 16 hodin.
Paštiky
První mše sv. po opravě kostela bude v sobotu 2. 11. v 8.30. Poté bude
v Paštikách mše sv. pravidelně každou neděli lichého kalendářního týdne
v 15 hodin.
Sedlice ‐ modlitba růžence každé úterý v říjnu od 18 hodin v kostele.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu: farni‐zpravodaj@seznam.cz
Náklady na vytištění jednoho čísla zpravodaje jsou cca 8 Kč.
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