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Malování kostela
V pondělí 28. června se začne v blatenském kostele Nanebevzetí Panny
Marie stavět lešení na výmalbu jižní lodi a kruchty. Lavice z jižní lodi budou
dočasně odstraněny a v následujících dnech bude uzavřen i vchod
z kostelní kobky. Pro vstup do kostela bude po dobu malování otevřen
západní vchod u ambitu. Protože počet míst k sezení se tímto sníží na
polovinu, bude v neděli mše svatá také večer v 18.00 hod. Touto etapou
výmalba kostela skončí. Příští rok, dá-li Pán Bůh, začne oprava střechy.
Všem dobrodincům, kteří na toto dílo přispěli, ze srdce děkuji. Číslo účtu:
680592379/0800.
P. Rudolf Hušek

V neděli 27. 6. bude v Blatné mše svatá pouze v 15.00 hodin

k 50. výročí kněžského svěcení pana kanovníka Karla Vrby.
Mši sv. bude celebrovat Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.

Poděkovaní
Je velkou radostí vidět mladé lidi, kteří dokáží věnovat čas Pánu Bohu,
proto chceme poděkovat sourozencům Šmrhovým, kteří po
několikatýdenní přípravě doprovodili mše svaté na Květnou neděli
a obřady Velkého pátku zpívanými pašijemi. Upřímně vám děkujeme, že
své hřivny využíváte k větší cti a slávě Boží! ☺

Manželská setkání
Marie a Ondřej Ledničtí žijí v Čerčanech u Benešova, mají tři děti:
Kryštofa (17), Tadeáše (14) a Ráchel (11). Marie pracuje jako zdravotní
laborantka, Ondřej je programátor. Spolu s dalšími manželskými páry
připravují Manželská setkání, která letos koncem července proběhnou
v Blatné.
Co to jsou Manželská setkání?
Jedná se o týdenní pobyt manželů nebo i celých rodin, zaměřený na
obnovení, zlepšení, prohloubení a upevnění vztahů v manželství a rodině.
Zahrnuje přednášky, diskuse v malých skupinkách, duchovní a odpočinkový
program. Pokud se kurzu účastní i děti, je pro ně po dobu přednášek
a skupinek připraven zajímavý program pod vedením tzv. "pečounů". Celý
týdenní kurz je zakončen "manželskou maturitou". Přednášky připravují
manželé, účastníci minulých setkání, nejedná se o odborná pojednání, ale
především o osobní zkušenosti. Není to dovolená, je to čas, který je třeba
využít k práci na vztahu mezi manžely.
Kromě letního týdenního setkání pořádáme také jarní a podzimní
víkendové duchovní obnovy.
Jaká jsou témata přednášek?
Začínáme přednáškou Krize v manželství. Další témata jsou: Priority (druhy
lásky), Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou,
Komunikace I. a II., Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Sexualita,
Pozornosti.
Jaká je historie tohoto setkávání?
Myšlenka k nám přišla z Finska, kde se od roku 1973 pořádají kurzy
přednášek z manželského života, které později byly transformovány
v týdenní tábor. Do Československa přivezli Manželská setkání manželé
Vyleťalovi, kteří v roce 1987 absolvovali finský kurz a v létě roku 1989
uspořádali první kurz v Čechách. Následně se dílo rozrostlo až na
8 samostatných kurzů (včetně Slovenska), kterými ročně projde cca
600 párů.
Jak jste se setkali s Manželskými setkáními?
Na „manželáky“ nás zvali několik let přátelé. My jsme se rozhoupali po 6-ti
letech manželství (2009) a od té doby je to pro nás letní priorita číslo
jedna. Do letošního roku jsme na "manželácích" byli 9x, z toho 4x jako
provázející pár skupinky.
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Co vám MS dala jako účastníkům?
Byl to pro nás velmi osvěžující týden, do té doby jsme skoro neměli
dovolenou, po letech to byl první týden, který jsme měli jenom pro sebe,
užili jsme si práci na vztahu. Oslovila nás přátelská atmosféra, duchovní
prostředí, bezpečný prostor, možnost otvírání problematických věcí.
Pokaždé se vracíme jako znovu zamilovaní.
Proč jste se zapojili do organizace setkání?
To, co jsme dostali, bychom chtěli vracet, umožnit skvělou zkušenost
i dalším. Nejprve jsme hráli v kapele a zpívali, pak Ondřej vedl sportovní
aktivity, pak jsme byli provázející pár pro skupinku. Dlouholetí organizátoři
před dvěma lety skončili a hledali nástupce. Sami jsme se na náročnou
organizaci přípravy necítili, proto setkání připravujeme s dalšími dvěma
manželskými páry. Na zajištění průběhu týdne se podílí ještě asi dalších
15 párů: provázející páry skupinek, hudební skupina, technika.
Jak probíhá typický den?
Začínáme mší nebo modlitbou před snídaní. Pokud je ráno modlitba, mše
je přesunuta na večer. Z jedné místnosti vždy uděláme po dobu kurzu
kapli. Dopoledne i odpoledne je jeden přednáškový blok: přednáška (cca
45 minut) a diskuse ve skupinkách. Skupinku tvoří 3 nebo 4 páry,
k dispozici mají úkolové listy s otázkami. Každá skupinka má svůj
provázející pár, který hlídá čas a provází diskusí. Některé diskuse se mohou
odehrávat pouze mezi manželi.
Během přednáškových bloků mají děti na starosti pečovatelé. Všechny
věkové skupinky dětí mají na celý týden připravený program.
Každý den v týdnu je stejný?
Začínáme v sobotu obědem a na programu je jedna odpolední přednáška,
v úterý odpoledne je volno, v pátek odpoledne je tzv. „maturita“ –
odpolední procházka, na které si manželé pomocí drobných úkolů hravou
formou projdou obsah celého kurzu, večer je slavnostní mše s obnovou
manželského slibu a maturitní večírek. Po celou dobu je přítomen kněz
a čtyři dny také rodinný terapeut. Na programu bývá také delší Modlitba
za vnitřní uzdravení a večerní povídání na duchovní téma. Program kurzu
doplňují dobrovolné aktivity - sport, procházky po okolí, posezení s přáteli
nebo taneční večer. Slavnostní zakončení kurzu probíhá v sobotu
dopoledne, před obědem se rozjíždíme domů.
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Proč pořádáte kurz v Blatné?
Dříve jsme kurz pořádali v Litomyšli, ale letos to již není možné. Hledali
jsme nové místo pro cca 200 lidí, kde se vaří, je k dispozici přednáškový sál,
rozumné zázemí, hřiště. Našli jsme areál SOŠ v Blatné, který je pro nás
ideální. Setkali jsme se zde také s velmi vstřícným jednáním.
Kdo se může zúčastnit?
Náš kurz je určen pro manžele. V minulosti byly pokusy s pozváním
i nesezdaných účastníků, ale moc se to neosvědčilo. Nutná je dobrovolná
účast obou manželů, alespoň tolerance ke křesťanskému rozměru kurzu.
Setkání není určeno pro závislé na alkoholu nebo drogách, pro vážně
psychicky nemocné a pro páry s nevyřešenou nevěrou. Nejedná se
o terapeutický kurz.
Kolik to stojí?
Poplatek za kurz je 4000,- za dospělou osobu, 3000,- nebo 3500,- za dítě.
Co všechno se z toho platí?
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, příspěvek na pečovatele (v platbě
za dítě), kněze a rodinného terapeuta. V ceně není úterní a páteční večeře,
tyto dny mají zvláštní režim.
Kurz je připravován na neziskové bázi, snažíme se držet nízkou cenu,
abychom umožnili účast všem potřebným rodinám.
Vy jako organizátoři také máte nějakou finanční odměnu?
Nemáme, vše děláme dobrovolně a zadarmo ☺.
Pokud se zúčastní někdo z Blatné, je možné spát doma?
Není to vhodné – celý kurz je postaven na atmosféře důvěry a bezpečí,
která se od prvního dne na kurzu postupně buduje a prohlubuje. Pokud
účastníci jen dojíždějí, večer se vracejí do svých rodin a zajetých
stereotypů. Efekt celého kurzu tím může být velmi narušen. Primárně se
tedy jedná o týdenní pobyt, výjimky jsou řešeny individuálně. Pokud by
důvodem pro neúčast byla finanční otázka, je i toto možné řešit.
Jak je možné se přihlásit?
Na webu https://www.manzelskasetkani.cz/ hned na první stránce je ke
stažení přihláška a průvodní dopis ke kurzu. Další informace na webu nebo
na telefonu +420 737 961 421 (Jana Nejezchlebová).
Rozhovor připravil František Jirsa
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Anketa
1. Co vám během mimořádného stavu nejvíce chybělo?
2. Naučili jste se v době pandemie něco, co můžete využít i v „normálních
časech“?
Samozřejmě nám nejvíce chyběl kontakt s lidmi kolem nás, zejména
s rodinou. V našem kostele v Baldhamu jsme se museli zapsat, s adresou
a telefonem, sedí se v odstupu 1,5m, s rouškou, takže se skoro nevidíme.
Oba jsme byli očkováni v té první skupině 80+, což je i u většiny stálých
návštěvníků kostela také tak. Zatím to však žádné zlepšení nepřineslo, prý
by to bylo nespravedlivé vůči neočkované většině, která nesmí do své
hospody.
Byla to tedy dlouhodobá zkouška trpělivosti a to je možná také přínos.
Stejně, jako za války, se všechny kontakty omezovaly, když se pak nějaký
uskutečnil, vážili jsme si toho. V televizi, to bylo to hlavní spojení se
světem, byly v pozdních hodinách hodnotné pořady z dob dávno minulých,
připomínka, že žijeme už dlouho v míru a v relativním blahobytu, to za
války nebylo. Pandemie tak působila jako připomínka, že nemáme hřešit,
být vděčni za mír a přát ho všem lidem dobré vůle. Nejenom na Vánoce.
Co nám asi nadlouho zůstane, je povědomí, že jsme snadno zranitelní
nějakými chorobami, podobně jako to bývalo v dobách moru a tím se snad
podpoří skromnější způsob života, i malé věci přináší radost. Života
a zdraví si v budoucnu budeme více vážit. Zejména ve stáří je každý den
prožitý ve zdraví a v míru dar Boží.
Děkuji za zasílání farního zpravodaje, je to jeden z kontaktů, které
pomáhají proti depresi.
Miroslav Steiner
1. Možnost osobního setkávání, sdílení toho, co prožíváme, popovídání si...
2. Velmi mě obohacuje online setkávání nad nedělními čteními v sobotu
večer, můžeme se spojit s lidmi z jiných farností. Škoda, že není větší zájem
lidí z blatenské farnosti.
Jitka Faměrová
1. Nejvíc mi asi chyběl bezprostřední kontakt s druhými lidmi a krátkodobě
i osobní účast na bohoslužbách (pan farář se opravdu snažil a snaží,
abychom možnost účasti měli).
2. Nevím, jestli jsem se naučil něco dobrého, možná se jen prohloubilo
vědomí vlastní slabosti a křehkosti (otázka nakolik zdravě).
Jiří Coufal
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1. Došla jsem k tomu, že mé pocity nejvíce vystihuje slovo blízkost. Za ni
lze dosadit rodinu, přátele, farní společenství, živou mši svatou. Poučením
pro mne je, nebrat tyto kontakty se samozřejmostí, ale jako Boží dar.
2. V této souvislosti mne napadají slova sdílení, rozjímání a přijetí. Jsem
vděčná online modlitebnímu společenství. Ve virtuálním prostoru jsme
rozjímali nad nedělním čtením, ke kterému připravoval komentář
P. Roman Dvořák ze Strakonic. Poznala jsem, že Písmo přináší mnoho
povzbuzení pro každodenní život. Kladli jsme si otázky a odpovídali.
Připravit se takto na nedělní mši bych přála každému věřícímu. Poučením
je, nechodit na mši nepřipravená! Způsobů, jak se připravit, je hodně.
Pomůže Katolický týdeník, Radio Proglas, TV Noe, internetové stránky
vira.cz, v neposlední řadě online promluvy kněží.
Dalším přínosem pro můj život byl celorepublikový online kurz Alfa.
Jedenkrát týdně jsme vyslechli přednášku zaměřenou na křesťanství, pro
věřící i hledající. Ve skupinkách probíhala diskuse k danému tématu. Do
konce června pokračujeme jedenkrát za čtrnáct dnů kurz Beta. Přednášky
připravuje P. Vojtěch Kodet. Na jednotlivá setkání se vzájemně těšíme.
Dovolte mi ocitovat slova z Písma: "Mnohokrát a mnohými způsoby
mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám
promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož
stvořil i věky. (Žd 1,1-2)"
Naučila jsem se hledat v Písmu odpovědi na životní situace.
Ve virtuálním prostoru jsem se modlila růženec za odvrácení pandemie se
salesiány ze Žabovřesk a živý růženec s rádiem Proglas. Naučila jsem se
prosit s těmi, kdo se do Proglasu dovolali, za jejich úmysly. Jana Kučerová
Moje maličkost se přimlouvá za obrovské a srdečné poděkování otci
Rudovi a páteru Karlovi. Za to, jak nám všem moc pomáhali. Oni byli
prostě fantastičtí.
S hlubokou úctou a velkou pokorou Irena Trefná
1. Nejvíce nám chyběl v době zákazu návštěv osobní kontakt s rodinnými
příslušníky. Museli jsme dětem vysvětlovat, proč nemůžou za babičkou
a dědou na Vinici, za strejdou, tetou a kamarády.
2. Společně s dětmi jsme začali více využívat online setkání přes kameru
a mikrofon. Děti se v této činnosti maximálně zdokonalily a my se od nich
leccos přiučili. Musím poznamenat, že online jednání využívám teď častěji
a šetřím si tím čas strávený na cestách.
Pavel Ounický
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1. Nejvíce nám chyběla osobní komunikace, společenství kolem stolu,
setkávání při různých slavnostních i méně slavnostních příležitostech.
Nejen s přáteli, ale i s lidmi, kteří mají jiné názory, a v diskusi se společně
můžeme navzájem obohacovat.
2. Již minulý rok na jaře nás naučily naše děti online komunikaci, kterou
jsme od podzimu začali aktivně využívat. Osobní kontakt sice nenahradí,
ale má i své výhody. S rodinou a i s přáteli se můžeme vidět a popovídat si
daleko častěji, než kdybychom se potkávali jenom osobně.
Obnovili jsme večerní modlitbu růžence, kterou jsme se modlili za starých
časů společně s vatikánským rozhlasem. Nyní to bylo s Radiem Proglas
nebo brněnskými salesiány. V květnu jsme se připojili k modlitebnímu
růžencovému maratónu papeže Františka. Každý den z jiné země, jiným
jazykem, s jiným hudebním doprovodem i jinými zvyklostmi. Ale po celém
světě stále stejná modlitba. (Také trápení s covidem je celosvětové roušky měli všude.)
Ludmila a František Jirsovi
1. Společná setkání.
2. Mohu se obejít bez mnoha věcí a požitků, které se mně dříve zdály
Míra Vítek
nepostradatelné.
Už se těšíme, abychom se mohli beze strachu potkávat se všemi, které
máme rádi a kteří nám chybí. Schází nám úsměv a laskavý pohled, blízkost,
objetí, které ujistí, že nejsme opuštěni, podání ruky jako radost ze setkání.
Když se nemůžeme setkávat, můžeme na sebe více myslet, modlit se za
všechny, kteří nám leží na srdci, můžeme si zavolat. Čas je vzácný dar,
který je nám dán všem stejně, tak ho nepromarněme.
Blažena Chaloupková

Noc kostelů
V Sedlici jsme při Noci kostelů věnovali pozornost památce zemřelých,
jejich hrobům, připomněli si jejich pozemskou službu druhým i Pánu.
Přibližně 40 návštěvníků vytvořilo živé společenství a vzájemně jsme si
doplňovali informace. Největší pozornost vzbudil fotoobraz dvakrát
ukradené sochy Panny Marie Bolestné ve výklenkové kapli. Večer doplnila
výstava v kostele a soutěž "Jak znáte náš hřbitov?" Odměnou soutěžícím
byl výtisk Nového zákona.
Ludmila Jirsová
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V Bezděkově byla Noc kostelů věnována zvonům. Přišlo cca 30 lidí,
prohlíželi si výstavu, pouštělo se video zvonkoher a dalších zajímavostí
o zvonech. Zazněla varhanní hudba, děti skládaly puzzle.
Václav Šulc
Snad všichni známe rčení: „Člověk míní, Pán Bůh mění“. A přesně v tomto
duchu se odehrávala Noc kostelů v Blatné. Po mši svaté a májové
pobožnosti byl kostel otevřený k volné prohlídce zaměřené na vysvětlení
křesťanských symbolů, především vody a ohně. Z kůru zněla varhanní
hudba s recitací žalmu o stvoření a příběhu o Božím poháru vody a to vše
za linoucího se kouře kadidla. Návštěvníci si pak mohli pro vzpomínku
odnést několik fotografií připravených šikovnou farnicí Lenkou. Varhanice
Liduška sice měla připravenou a poctivě nacvičenou složku vhodné hudby
pro varhanní doprovod, ale stačila odehrát pouze jednu skladbu, protože
po první odehrané písni, kterou svým zpěvem začali doprovázet i další,
bylo jasné, v jaké hudbě bude pokračovat dále. Postupně se svým zpěvem
přidávali další a další, takže Noc kostelů se změnila ve večer zpívaných
chval. Varhany později vystřídala Marcela Srbová s kytarou. Návštěvníků
bylo nakonec nad naše očekávání. Zkrátka, znáte to: „ S Bohem počni
Michaela Valášková
každé dílo, podaří se ti až milo“. Bohu díky …
Zakončení školního roku
Ve středu 16. června od 17 hodin ukončíme s dětmi školní rok opékáním
buřtů na farní zahradě v Blatné. Zváni jsou rodiče i děti. Buřty s sebou.
Paštiky
V neděli 20. 6. mše sv. v Paštikách nebude. Ve čtvrtek 24. 6. v 18.00 tam
bude titulární slavnost sv. Jana Křtitele, v Blatné mše sv. nebude. Pěší pouť
ke kostelu s modlitbou růžence začíná v 17.15 u dopravní cedule "BLATNÁ"
na silnici směr Paštiky.
Večer chval bude v sobotu 10. července od 19.00 v kostele v Blatné.
Pěší pouť na Křesovec
se koná v sobotu 7. srpna. Začátek v 10 hodin v Oboře u Radobytec,
v 15 hodin bude mše sv. na Křesovci u Pacelic u kostela Proměnění Páně.
Vydává pro vnitřní potřebu: Římskokatolická farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná
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