
Farní zpravodaj 
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Bratři a sestry, 

budeme slavit narozeniny, a to ne ledajaké. Jsou to narozeniny takového 
významu, že se s odkazem na ně setkáváme u data svého vlastního 
narození. Budou to dvoutisícísedmnácté narozeniny Ježíše z Nazareta, 
Božího Syna, syna Marie Panny. Ježíš se narodil 25. prosince roku 1 před 
naším letopočtem a náš letopočet začal 1. lednem po Ježíšově narození. 
Ježíš se skutečně narodil z panny a skutečně žil v lidské rodině, která se 
zakládá pouze na vztahu jednoho muže a jedné ženy a kterou tvoří manželé 
a dítě. Posvátnost a úkoly tohoto svazku si nemůže osobovat žádný jiný 
způsob soužití mezi lidmi. Dítě je vždy pouze dar Boží a nelze ho uměle 
vyrábět ani zabíjet. 

Více než kdy jindy je třeba se za všechny, kteří manželským a rodinným 
životem přivádějí druhé k Pánu, modlit. Proto zvu všechny ženy, které jsou 
matkami přirozenými, adoptivními či duchovními, tj. křestními či 
biřmovacími kmotrami, a to jakéhokoliv věku, poněvadž matka je matkou 
navždy, na setkání s členkami církevního hnutí Modlitby matek paní 
Kateřinou Pokornou a Evou Záluskou z Písku. Tyto ženy a zároveň 
maminky se s vámi podělí o zkušenosti a především velkou radost 
z obrovského obdarování, které skrze Modlitby matek osobně prožívají. Po 
letech mateřských modliteb mohou dosvědčit, jak Bůh proměňuje 
a uzdravuje naše srdce, vnáší pokoj a radost do takřka neřešitelných situací, 
a to především díky spiritualitě Odevzdání se. Přijďte v pátek 12. ledna 
2018 v 18.45 hod. na blatenskou faru. Uvidíte a uslyšíte to, co mohou říci 
pouze matky, které slovo Boží uchovávají ve svém srdci a rozvažují o něm.                 

 
P. Rudolf Hušek 
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NÁRODNÍ POUŤ DO FATIMY - ZÁZRAK!? 
Vyzváni kardinálem Dominikem Dukou a našimi biskupy, jsme se 

začátkem září vydali s Josefem Kubem, P. Robertem Paruszewským 
a přibližně s 1400 poutníky na národní pouť do Fatimy. Cestou jsme 
navštívili mnoho míst, kde se z Boží milosti oslavené Nebe dotklo mnoha 
lidí na naší matičce Zemi. (Paray le Monial, Lurdy, Santiago de 
Compostela, Fatima, Zaragoza, Monserrat, Ars) 

V době první světové války začátkem roku 1917 se v Portugalsku mezi 
chudými vesničkami Aljustelem a Fatimou začaly dít pozoruhodné 
události. I podle V. I. Lenina v tehdejší nejateističtější zemi světa se malým 
prostým portugalským pasáčkům ovcí začal zjevovat anděl. Vybízel děti 
k modlitbě, připravoval je na setkání s Pannou Marií. Od května do října 
1917 měla malá děvčata Lucie, Hyacinta a chlapec František každého 
13. dne v měsíci zjevení Panny Marie. Díky prožitkům Její blízkosti, 
v Boží milosti, byli povzbuzováni k modlitbě růžence, obětem za hříšníky, 
duše v očistci, za ukončení světové války, obrácení světa, světový mír. 
Prošli si posměchem, nepochopením, obviňováním, ústrky. V srpnu byli 
záludně odvezeni na policejní stanici, o samotě byli vydíráni, že pokud 
se nezaváží přestat „s tím nesmyslem!“, budou druzí dva pasáčci vzápětí 
hozeni do kotle s rozpáleným olejem.  

Na 13. října Panna Maria oznámila uskutečnění velkého zázraku, 
s příslibem mnohých uzdravení. Do chudého údolí Cova d‘Iria připutovalo 
ten den cca 70.000 lidí. Představme si, že stojíme mezi nimi! V době 
očekávaného zjevení prší, děti se modlí... Najednou se Lucie obrátí k lidem 
se vzkazem Panny Marie, aby všichni stáhli deštníky. Krátce na to se 
objevuje slunce. Lidé pozorují jeho nezvyklé chování. V davu je slyšet: 
"Vidíte tu nádheru? Vidíte, jak mění barvy?! Červená! Modrá! Zelená! To 
je úžasné! Taková krása!" 

Existuje velké množství fotografií zachycující užaslé obličeje 
přítomných osob vzhlížející k nebi, přímo sluneční zázrak však nafocen 
nebyl. Co se vlastně tehdy dělo? Po chvíli slunce začalo na obloze 
nepřirozeně rotovat. Mezi přítomnými sílilo napětí, úžas, očekávání, obavy 
co bude?! Najednou se slunce prudce roztočilo! Neuvěřitelné! Když tu se 
začalo rychle řítit na zemi. Obrovská, stále se jasnější zvětšující koule! 
V davu se mísí zvolání: "Bože zachraň! Konec světa!" Lidé nahlas 
vyznávají své hříchy, jiní vzývají Boha. Jsou slyšet divné skřeky, hlasy… 
Sluneční paprsky, kotouč v mžiku proniká celým užaslým, ohromeným 
davem. Paprsky prolétly, kotouč pronikl. Mnozí v úžasu se zatajeným 
dechem ve všeobjímajícím pokoji na chvíli ustrnou. Mám své blízké vedle 
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sebe? Mám. Co jsem jen prožil, co to znamená? Co ty paprsky, co pronikly 
mou hrudí, celým tělem? Nikdo není spálen! Co se to se mnou dělo? 
Naplnil mou duši pokoj, radost?! ... Vidíš? Támhle se někdo raduje 
z uzdravení. Tam jak se zvětšuje ten hlouček. 

 

 
 
A co ty? Co jsi pocítil, prožila při slunečním zázraku? Dotkl se paprsek 

Ducha svatého tvého těla? Spálil duchovní šrám? Dostal jsi duchovní dar? 
Prožil jsi nějaká, nějaké Blahoslavenství? Naplnilo se tvé srdce vírou, 
nadějí, láskou? Zahloubej trochu ve svém nitru. 

Nebo tato akční scéna jen kolem tebe prolétla? Nic se vlastně nestalo!? 
Každopádně ve středu poutního areálu ve Fatimě stojí sloup. Ať sochu 

Panny Marie přenesou ke kapli zjevení, nebo na vyvýšený venkovní oltář, 
vždy socha Panny Marie hledí směrem ke středu sanktuária na sloup 
zakončený mužskou postavou. Na tomto sloupu stojí vzkříšený Pán Ježíš 
s planoucím srdcem v hrudi. 

Pokud dokážeme žít poselství Panny Marie, otevřít naše srdce Duchu 
svatému, budeme vidět v našich životech i v našem národě mnohá 
požehnání. 

Martin Říský 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 
     Letos na Blatensku zahájíme Tříkrálovou sbírku 2. ledna, kdy v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Blatné je na 16. hodinu naplánovaný 
Tříkrálový koncert s požehnáním koledníčků. Zahrát a zazpívat nám 
tentokrát přijdou děti ze ZUŠ Blatná. Všichni, kdo si chcete zpříjemnit 
vánoční čas, jste srdečně zváni!  Tři krále můžete v ulicích potkat od 1. do 
14. ledna. Hledáme ochotné děti i dospělé (jako vedoucí skupinky), kteří by  
chtěli pomoct se zajištěním této charitativní akce. 

Renáta Turková, tel.775 319 898 
           

ADVENTNÍ ÚKOL 
V březnu letošního roku měly dobrý ohlas „Postní úkoly“, které vyšly 

jako příloha zpravodaje. Pro adventní dobu navrhujeme něco jiného: není to 
každodenní úkol pro jednotlivce, ale jen dvě hodinová setkání. Jedná se 
o celodiecézní akci podporovanou biskupem Vlastimilem. 

Program setkání je jednoduchý: četba evangelia z příslušné neděle, 
krátká katecheze, sdílení myšlenek, informace o farnosti, modlitba. 

Někde již existují společenství, která se k této výzvě mohou připojit, 
jinde se mohou lidé domluvit a podle podmínek se sejít na faře nebo 
u někoho doma. Program a doprovodný text (včetně katecheze) připravil 
P. Josef Prokeš. Bude k dispozici v textové formě i namluvený ve formátu 
audio/video. Pokud se budete chtít během adventu dvakrát společně setkat a 
vzájemně se povzbudit, rád vám poskytnu potřebné materiály. 

V Sedlici se první setkání koná v neděli 3. prosince v 17 hodin na faře. 
František Jirsa 

Adventní duchovní obnova 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné  

v sobotu 16. prosince 
Obnovu povede biskup Pavel Posád 

 

8.30  mše svatá 
9.45  první přednáška (na faře) 
10.15  příležitost ke sv. zpovědi 

    občerstvení (na faře) 
11.00  druhá přednáška (na faře) 
11.30  eucharistická adorace, zakončení 
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Oznámení 
Žehnání adventních věnců pro kostel i domácnosti bude na začátku 
každé mše svaté 1. neděli adventní 3. prosince. 

Betlémské světlo bude k dispozici na těchto místech:  
v sobotu 23. prosince: Čečelovice ‐ kaple sv. Josefa, 18.00–19.00;  
v neděli 24. prosince:  

Střížovice ‐ kaple, 10.00–16.00; 
Blatná ‐ kostel Nanebevzetí Panny Marie, 14.00–17.00; 
Bezděkov ‐ předsíň kostela sv. Ondřeje, 14.00–17.00; 
Sedlice ‐ kostel sv. Jakuba, po mši sv. v 9.30 a 14.00‐15.00. 

 

Blatná 
Koncert v Paštikách 
V sobotu 2. 12. od 18.00 bude v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách 
koncert věnovaný památce blatenského děkana Heřmana Fritsche, 
který zemřel 27. 12. 2012. Vystoupí chrámový sbor ze Ševětína, kde 
P. Heřman Fritsch působil. 

Slavnost sv. Mikuláše 
hlavního patrona  českobudějovické diecéze, bude  ve  středu 6. 12. 
při mši sv. v 8.00.  

Rorátní mše sv.  budou ve středu 13.  a 20. prosince v 7.00.  

Mikulášské setkání  
 

všechny hodné děti zve  
Mikuláš a andělé 

v pondělí 4. 12. v 16 hodin 
v kostele 

Na akci je vhodné se předem přihlásit nejpozději do  
30. listopadu u Barbory Zdychyncové tel. 606 050 191. 
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 Přístup k jesličkám v kostele:  
24. 12. od 14.00 do 17.00;  
25. 12. od   9.30 do 17.00;   
26. 12. od   9.30 do 15.00. 

Koncert: Jakub Jan Ryba ‐ Česká mše vánoční 
bude 26. 12. v 16 hodin v kostele. Hraje Písecký komorní orchestr, 
pořádá Centrum kultury a vzdělávání Blatná, vstupné dobrovolné. 

Modlitba se zpěvy Taizé 
bude 28. prosince po mši svaté v kapli na faře a dále 25. ledna 2018.  

Domov pro seniory 
mše sv. bude 30. prosince a 20. ledna vždy ve 14.00. 

Modlitby matek 
V pátek 12. 1. 2018 v 18.45 na faře v Blatné. Na setkání s členkami 
církevního hnutí Modlitby matek a seznámení se s jejich spiritualitou 
zveme  všechny  ženy,  které  přivedly  na  svět  své  vlastní  děti, 
adoptivní matky i matky duchovní, tj. kmotry.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tříkrálový koncert 
Tříkrálová sbírka 2018 bude zahájena v kostele v Blatné 
koncertem dětí ZUŠ Blatná a požehnáním koledníčků 

v úterý 2. ledna v 16 hodin 

Kurz Alfa 
Nevíte, jak mluvit se svými nevěřícími přáteli o víře?  
Umíte reagovat na námitky proti křesťanství?  
 
První setkání bude 
        v neděli 14. ledna 2018 v 17 hodin 
            v Komunitním centru v Blatné 
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Adventní koncert 
v kostele sv. Jakuba  

v neděli 10. prosince v 17 hodin 
Lucie Hilscherová ‐ mezzosoprán 
Zdeněk Rys ‐ hoboj 
Jan Kalfus ‐ varhany 

Zazní skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, C. Francka, F. X. Thuriho,   
G. F. Händela a dalších autorů. 
Vstupné dobrovolné. 

Zpívání u jesliček 
Dětský sbor pod vedením varhaníka Richarda 
Semiginovského nacvičí několik koled a zazpívá  

v úterý 26. 12. v 15 hodin v kostele

Čečelovice 
Mše svatá v kapli sv. Josefa bude v sobotu 2. 12. ve 14 hodin. 

 
Sedlice 

Adventní setkání  
se koná v neděli 3. a 17. prosince vždy v 17 hodin na faře. 

Tříkrálová sbírka 2018

v Čekanicích v sobotu 6. ledna 
v Sedlici a Mužeticích 
                         v neděli 7. ledna  
 

 
Na závěr se všichni koledníci setkají v neděli 7. 1. v 16 hodin na faře.
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Vánoční bohoslužby 
  24. 12.  25. 12.  26. 12.  31. 12.  1. 1. 2018 

Bezděkov  10.00  ‐‐‐  ‐‐‐  10.00  ‐‐‐ 

Blatná  08.15 
24.00  08.15  08.15  08.15  16.00 

Černívsko  15.00  15.00  ‐‐‐  15.00  15.00 
Kadov  ‐‐‐  10.00  ‐‐‐  ‐‐‐  10.00 

Sedlice  09.30 
22.00  09.30  09.30  09.30  09.30 

Záboří  11.00  11.00  ‐‐‐  11.00  11.00 
 

Slavnost Zjevení Páně 
Mše sv. s žehnáním tříkrálové vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů 
náboženské úcty:  

Blatná  8.15    Kadov  10.00 
Sedlice 

sobota 
6. 1.  9.30    Záboří  11.00 

Upozornění: v Sedlici v pátek     Černívsko 

neděle 
7. 1. 

15.00 
               5. 1. mše sv. nebude.         
 

Pravidelné mše svaté 
Blatná  Neděle    8.15  Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek  18.00 

Středa, sobota  8.00 
Sedlice  Neděle    9.30  Úterý, pátek 17.00 
Černívsko  Neděle  15.00   
Záboří  Neděle  11.00   
Kadov  1., 3. a 5. neděle v měsíci  10.00 
Bezděkov  2. a 4. neděle v měsíci  10.00 

 
Příležitost ke svátosti smíření 
V Blatné a v Sedlici se zpovídá po celý rok půl hodiny před každou mší sv. 
V Černívsku,  Bezděkově,  Kadově  a  Záboří  po  nedělní  mši  sv.  Využijte, 
prosím, ke zpovědi těchto termínů. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 3 Kč pro jeden výtisk; upřímné „Pán Bůh zaplať” za příspěvky na tisk 


