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Gule na ďábla 
 

Píše  se  rok  2120.  Do  Blatné  nastoupí  nový  pan  farář  a  při  přebírání 
úřadu mu  do  rukou  přijde  farní  kronika.  Začne  jen  tak  listovat  nazpět 
a zastaví se až na stránkách roku 2020. "Zajímavé," říká si,"přesně před sto 
lety byly v březnu na neurčitou dobu zrušeny veřejné mše svaté, dokonce 
i Velikonční  triduum  celebroval  kněz  bez  účasti  lidu.  Co  se  tady  vůbec 
dělo? Lidé  směli  chodit  jen do práce a  zpět, na nákupy, na veřejnosti  se 
objevit  jen  ve  dvou,  otevřeny  byly  jen  nejnutnější  obchody  a  instituce. 
Měli  strach  z  nákazy.  I  do  kostela  se  báli  chodit,  ačkoli  ho měli  denně 
otevřený.Svatostánek  byl  opuštěný.  A  co  proti  tomu  asi  dělali?"  řekl  si. 
Z pamětní  knihy  se  tak  dozvídá,  že  byli  zavření  doma  jako  ustrašení 
apoštolové  po  Ježíšově  ukřižování,  třásli  se  strachem  z  toho,  že  se  také 
nakazí, ale největší naději vkládali do hadříku, který si dávali na tvář  jako 
Mojžíš, a  říkali  tomu  rouška. A  to bylo asi  tak všechno. Vakcíny ani  léku 
nebylo. Až se ve městě  jednoho dne objevila neznámá paní, která začala 
lidem rozdávat jakési korálky na šňůrce s křížkem se slovy: "Vezměte si to, 
to jsou gule na ďábla!" Nikdo nevěděl, odkud přišla a co je zač. Většina lidí 
si řekla, že něco podobného  jim přeci visí na zpětném zrcátku v autě, tak 
proč  jim  to dává. Přesto však nosili ony kuličky v kapse a nevědomky  se 
jich drželi  jako dítě za máminu  ruku, když má strach. Když pak brzy  ráno 
jeden  po  druhém  se  zakrytou  tváří  spěchali  přes  blatenské  náměstí  na 
nákup,  všimli  si,  že  v  záři  vycházejícího  slunce  se  na  sloupu  uprostřed 
kamenných  soch  cosi  leskne  jako  zlato.  Svatozář  kolem  ženské  tváře, 
kterou  nedávno  přeci  někde  viděli.  Ano,  byla  to  ta,  která  nedávno 
rozdávala ony korálky a sama je má v ruce. Sáhli do kapsy, byly tam. Gule 
na  ďábla,  nebeská munice  proti  rozsévači  zlého  semene.  A  najednou  si 
vzpomněli  na  slova,  která  desítky  let  už  nevyšla  z  jejich  úst:  Ave 
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Maria...Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s tebou... pros za nás hříšné, nyní 
i v hodinu smrti naší. Amen. 

Pan  farář  zavřel  kroniku,  padnul  na  kolena,  pomodlil  se  za  všechny, 
kteří tou těžkou zkouškou před sto  lety prošli, a vzpomněl si, že je psáno: 
"Až se obrátí k Pánu, rouška bude odstraněna."  (2 Kor 3,16). Hned druhý 
den se zašel představit panu starostovi a domluvili se, že ke stému výročí 
vítězství přejmenují blatenské náměstí na Mariánské. Až dodnes tam totiž 
Maria drží nad lidmi gule na ďábla. 

P. Rudolf Hušek 

Jak jsme prožívali postní období v nouzovém stavu 
Nastala situace, s kterou jsme nepočítali, ale je tady. Skoro každý chce 

nějak  pomáhat.  Stáří  a  zdravotní  stav mi  nedovoluje  pomáhat  druhým 
(nákupy,  šití  roušek),  ale  co  mohu  a  ráda  dělám  je  pomáhat  druhým 
modlitbou za všechny nemocné, ohrožené a všechny ty, kteří se starají a ze 
všech sil pomáhají. Tak se modlím růženec, křížovou cestu a každý den se 
zúčastníme mše svaté na TV Noe.  I duchovní svaté přijímání mi dává sílu 
a naději. 

Snad Pán Bůh dá, že budeme moci opět navštěvovat mše svaté v našem 
kostele. Moc se těšíme.                                                                              Marie V. 

 
V  10  hodin  jsem  si  pustila  ČT2,  ale  byla  zrovna  českobratrská 

bohoslužba. V 10.30 jsem televizi přepnula na Noe na naši mši svatou. Ve 
13 hodin jsem v kostele zapálila svíčku u Srdce Ježíšova a pomodlila se. Na 
Starém  hřbitově  jsem  se  pomodlila  u  hrobu  P.  Hilleho.  Pěšky  jsem  pak 
pokračovala okolo Topiče po polích na hřbitov do Paštik. Cestou  jsem se 
kochala  krásnou  krajinou  a nikoho nepotkala. Doma  jsem  se  zdržela  jen 
krátce  a  šla  jsem  lesem  na  zahrádku,  kde  jsem  se  zapojila  do  našeho 
modlitebního řetězce.                                                                                 Marie B. 

 
Chtěli  bychom  poděkovat  všem  lidem  z  Charity  v  Blatné,  kteří  nám 

i v této nelehké době dovážejí obědy. Každý pracovní den kolem poledne 
před  naším  domem  zastaví  červené  auto,  vystoupí  mladá  žena  (občas 
i muž) a přinese obědy nám  i naší sousedce. Díky  tomu víme, že některé 
věci  stále  fungují  a  máme  naději,  že  současnou  krizi  překonáme. 
Poděkování patří samozřejmě také kuchařkám ze Základní školy ve Lnářích, 
odkud se obědy vozí.                                                            Milena a Jiří Č. 
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Nedělní modlitební řetězec 
V rámci modliteb  za  zastavení  šíření koronaviru  jsme vytvořili nedělní 

modlitební  řetězec,  do  kterého  se  mohou  zapojit  lidé  ze  všech  našich 
farností. Každou neděli až do odvolání v 11.30 hodin P. Rudolf Hušek zahájí 
řetězec  požehnáním  a modlitbou  breviáře. Následně  se  po  15 minutách 
v modlitbě střídají jednotlivci nebo rodiny. 

V našich modlitbách chceme prosit za úmysly papeže Františka (tedy za 
zastavení  šíření  koronaviru,  za  všechny  nemocné,  za  ty,  kteří  se  o  ně 
starají, a za zemřelé), dále pak za naše farnosti a za naše kněze. 

Záleží na každé rodině či jednotlivci, jaký druh modlitby zvolí (růženec, 
četba Písma, křížová cesta, rozjímání… Rovněž je na každém, kde modlitba 
bude probíhat – domácnost, kostel, příroda… 

Pokud  byste  se  chtěli  připojit  do  řetězce,  stačí  když  napíšete  na 
e‐mailovou  adresu  farni‐zpravodaj@seznam.cz  nebo  zavoláte  níže 
uvedené číslo a bude vám sdělen čas modlitby. 

Pro každého z nás je to určitý závazek, ale věříme, že to bude také čas 
milosti. Modlitba  je  totiž  pro mnohé  z  nás  jediný  způsob,  jak můžeme 
pomáhat.  

Samozřejmě  chápeme,  že ne všichni  se mohou k pravidelnému  času 
zavázat, proto budeme  rádi,  když  se  k modlitbě připojíte  i během dne 
mezi 11.30 – 18.30 hodin. 

  Michaela Valášková (tel. 731 402 142) 

 
* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zaslala Jitka F. 
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Aby se neděle nestala druhou sobotou 
Všichni se jistě těšíme, až budeme opět moci slavit mši svatou v kostele 

spolu s ostatními farníky, protože při bohoslužbě jde nejen o vztah k Bohu, 
ale i o vztah ke společenství, se kterým se setkáváme. Cítíme, že sledování 
mše v televizi nebo rádiu není to pravé. Je to lepší než nic, ale je to jenom 
nouzové  řešení.  Ale  jsou  i  jiné  možnosti,  jak  učinit  neděli  slavnostním 
dnem. Buďme v  tomto  čase na sebe náročnější. Buďme otevření Božímu 
slovu,  které  se  k  nám  nyní  dostává  i  jinými  způsoby,  nechme  se  jím 
proniknout,  žijme  z  něho,  nacházejme  Pána  tam,  kde  jsme  ho  zatím 
nevnímali. 

Když  si doma  sedneme  s  rodinou  ke  stolu, můžeme  rozsvítit  svíčku  ‐ 
symbol světla, kterým  je pro nás Ježíš  ‐ pomodlíme se, případě přečteme 
úryvek z Písma,  to není  jenom nouzové  řešení,  je  to opravdová modlitba 
a setkání s Kristem, i když se s ním nyní nemůžeme setkávat ve svátostech. 
Vždyť přece  Ježíš nám  říká: "Kde  jsou dva nebo tři shromážděni ve  jménu 
mém,  tam  jsem  já uprostřed nich." A pokud si nyní zvykneme na domácí 
modlitbu, můžeme  v  tom  zvyku  pokračovat  i  po  znovuotevření  kostelů, 
třeba v neděli po obědě.  

Další možností  je zajít do kostela k  soukromé modlitbě  (při zachování 
všech nařízení  ‐  roušky, odstupy,  atd.). V Blatné  je  kostel otevřen  každý 
den. V  Sedlici  se  každou  neděli  (a  také  na  Bílou  sobotu)  střídají  lidé  po 
půlhodinách podle předem připraveného  rozpisu.  Jsme zde s Pánem sice 
každý  sám,  ale  jsme  si  vědomi,  že  jsme  součástí  farního  společenství. 
Pokud se chcete přidat, můžete mi zavolat (605 202 693).         František Jirsa 

 
* * * * * 

Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utrhne. 
Host do domu, rouška na hubu. 
Rouška kvapná, málo platná. 
Kde se rouška vaří, tam se dobře daří. 
Kouká, jakoby mu ulítly roušky. 
Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem. 
Bez roušky do obchodu nelez. 
Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše. 
Březen ‐ za roušku vlezem, duben ‐ ještě tam budem. 

   Za rouško‐přísloví děkujeme Květě V. 



  5 

Papež  František  při mimořádné  pobožnosti  "Urbi  et Orbi"  řekl:  "Jako 
učedníci  z evangelia ocitli  jsme  se náhle v neočekávané a  zběsilé bouři." 
Tato  slova  přesně  vystihují  naši  současnou  situaci  plnou  obav,  strachu 
a omezení.  Již  tři  neděle  jsme  se  nemohli  setkat  v  rámci  bohoslužby 
v našem  kostele.  Nemůžeme  se  sice  účastnit mše  svaté,  ale  den  Páně 
bychom měli slavit vždy.  

A jak tento čas prožila naše rodina?  
Dospělí sledovali vysílání na TV Noe.  
V  rodině  máme  hodně  dětí,  tak  jsme  využili  odkazu  na  našich 

stránkách,  jak  slavit  nedělní  rodinnou  bohoslužbu  doma.  Roli 
předsedajícího  se ujal  Jiří  (12  let, ministrant a velký  čtenář). Po přečtení 
prvního  nedělního  čtení  děti  dostaly  papír  a  příběh  nakreslily.  Nejhezčí 
obrázek namalovala Zuzanka ‐ Ježíš se samařskou ženou u studny.  

V neděli 29. 3.  jsme  se  zapojili do modlitebního  řetězce. Využili  jsme 
k tomu  Křížovou  cestu  v  době pandemie  koronaviru,  kterou  zaslala paní 
Marta Šmrhová.  

Více  než  kdy  jindy  si  uvědomuji,  že  nedělní  mše  svatá  je  pro  mě 
zdrojem radosti a posilnění do dalšího týdne a těším se na brzké shledání 
s vámi se všemi při slavení Eucharistie.                                                     Lenka Sch. 

 
Prožívám  postní  čas  pokud  možno  v  klidu  domova,  odloučená  od 

malých vnuček. Šiji  roušky, vycházím ven pouze na chvíli, na neodkladné 
vyřízení  věcí  a  eventuálně na  kole do  zahrádky. Modlím  se  ráno  i  večer 
a přeji  si  návrat  normálu,  zdraví  všem,  co  nejméně  obětí  a  hlavně  opět 
návrat  na mše  svaté  a  farního  společenství,  které mi  chybí.  Čím  dál  víc 
těžší  je  ten  kříž,  co  nyní  musíme  nést  na  svých  bedrech...  Kéž  se 
s Velikonocemi omezení  a utrpení nás  všech,  zvláště osamělých  seniorů, 
maminek  a  jejich malých  dětí,  zmírní  a  se  Vzkříšením  po  utrpení  Pána 
přijde i nám VŠEM VZKŘÍŠENÍ. 

Je mi  líto  všech,  ale  samota mi  tak  nevadí,  jako  to,  že  nemohu  být 
s vnučkami a zajít na mši. Já nudu neznám, pořád je co dělat, ale přece jen 
cítím občas prázdnotu a úzkost. Víra mne vždy povznesla, i teď mne drží... 
Ale mnohé mi chybí v těchto omezeních. 

Denně se modlím a věřím v naše setkávání a požehnání ♥ přeji všem.  
Dana M. 
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Jsem  rád, že  i nadále vychází a bude vycházet Zpravodaj. Píši z chaty, 
kde  kromě  nás  nikdo  není,  ale  i  vaší  zásluhou  se  necítíme  osamoceni. 
V době, kdy se nemůžeme pravidelně scházet, je podle příspěvků vidět, že 
tuto  dobu  překonáváme  všichni  přibližně  stejně. Ve  víře,  rozjímání 
a trpělivě.  Považuji  za  potřebné  připomenout  úvodní  stať  P.  Rudolfa  ve 
Farním  zpravodaji  č.  53,  věnovanou  učitelce  církve  sv.  Terezii  z  Avily. 
V samém úvodu cituje její slova:  

 "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,  ani nikdo  ze  čtenářů  zpravodaje, nemohl  tušit,  že  čas,  kdy 
bychom si je měli znovu přečíst, právě prožíváme.                          František Š. 

 
Nemám  co  dělat,  tak  se modlím.  Během  dne  všechny  čtyři  růžence, 

Anděl Páně a večer ve 20 hodin, jak nás vyzval pan biskup.           Jaroslav M. 
 
Jsem moc ráda, že je v Sedlici v neděli otevřený kostel, kde se můžeme 

vystřídat.  Většinou  si  beru  jen  půl  hodinu  a  jdu  tam  i  s dětmi.  Dcera 
předškolačka už vnímá tuhle změněnou situaci. Jsem moc ráda, že si zvyká 
i na prázdný kostel. Na  to,  že  se  tam dá  jít kdykoliv,  že  se  tam můžeme 
pomodlit i bez kněze. Vždy dáme spolu Andělíčku a Otče náš. Potom si děti 
hrají a já mám tak 10‐15 minut pro sebe.                                                      Iveta V. 
 
Velikonoční  triduum  bude  slaveno  v  Blatné  bez  účasti  lidu,  který  se 
může  v onu  dobu  připojit  v  modlitbě  z  domova.  Obřady  bude  slavit 
v děkanském  kostele  Nanebevzetí  Panny  Marie  v  Blatné  pouze 
administrátor  farnosti  P. Rudolf  Hušek  s  panem  kanovníkem  P.  Karlem 
Vrbou  v  tento  čas:  Zelený  čtvrtek  17.00, Velký  pátek  17.00, Velikonoční 
vigilie 19.00, Zmrtvýchvstání Páně 9.00. 

Mše svaté ve všech farnostech až do odvolání zrušeny. 

Příležitost ke svátosti smíření 
každý pátek (kromě Velkého pátku) 17‐18 v Blatné. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 mailem na adresu: farni‐zpravodaj@seznam.cz nebo poštou na adresu 
farnosti, můžete nám i zavolat ‐731 402 142.    Náklady na vytištění tohoto čísla  jsou 3 Kč. 


