
Farní zpravodaj 
Blatná - Černívsko - Kadov - Sedlice - Záboří 

 

 
 

 

Kněžno máje, buď pozdravena! 
Tak jsme si, přátelé, prozpěvovali po celý měsíc květen. Svatou Pannu 

jsme postavili jako monstranci před naše zraky, abychom hleděli na toho, 
kterého nosila ve svém lůně, s nímž spěchala do hor ke sv. Alžbětě, s nímž 
se vydala na sčítání lidu do Betléma, kterého na svých rukou přinesla do 
jeruzalémského chrámu, aby ho tam po létech jako ztraceného zase 
nalezla. Maria je skutečně monstrancí, protože její život se točil kolem 
toho, kterého nosila ve svém středu, pod svým srdcem a ve svém srdci. 
Proto ještě jednou buď pozdravena, Kněžno máje, vždyť bez tebe jsme na 
zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu, pro omyl. Pros za nás hříšné, aby 
nikdo z nás katolickou víru nepozbyl. 

P. Rudolf Hušek 

Poděkování 
Někteří z Vás jste dostávali v minulých měsících Farní zpravodaj přímo 

do schránky. Tímto bych ráda poděkovala všem dobrovolníkům ve všech 
farnostech, kteří se podíleli na distribuci. Zejména v Blatné bylo těžké, 
aby se zpravodaj dostal na správnou adresu. Každý z dobrovolníků vytvořil 
seznam farníků, u kterých zná adresu a následně jsme seznamy dali 
dohromady. Veškerá komunikace probíhala pouze elektronicky nebo 
telefonem. Jestliže se k někomu z vás zpravodaj nedostal v tištěné ani 
v elektronické podobě, je nám to líto, ale nepodařilo se nám zjistit adresy 
všech farníků. Pokud byste v budoucnu chtěli Farní zpravodaj dostávat 
přímo do poštovní nebo e-mailové schránky, přihlaste se na adrese: 
farni-zpravodaj@seznam.cz nebo na mém telefonním čísle 731 402 142. 

Poděkování patří také všem, kteří poslali příspěvek. Bylo pro nás 
důležité, aby se k Vám dostaly informace o farnostech a zároveň jsme Vás 
chtěli povzbudit, protože farnost žije stále. 

Michaela Valášková 

Číslo 59                                                           Seslání Ducha svatého 2020 
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P. Jiří Cihelna - poděkování za blahopřání k osmdesátinám  

Dne 24. dubna 2020 měl jako každý rok P. Jiří 
Cihelna svátek a také mohl poprvé v životě 
oslavit 80. narozeniny. Od roku 1998 do roku 
2013 byl duchovním v Sedlici, Radomyšli 
a Záboří. Nyní je výpomocným duchovním ve 
farnosti Mladá Vožice, odkud pochází, a třech 
okolních farnostech. Na zaslaná blahopřání 
odpověděl dopisem manželům Břicháčkovým 
do Hlupína a souhlasil s jeho uveřejněním jako 
poděkování všem gratulantům. 

 
Vážení a milí z dávných dob i nyní, 
považuji za vhodné, abych odpověděl na Vaše přání k výročí narození a ke 
svátkům. Velkou chuť na psaní nemám, to je platné vždycky. 

Narozeniny a svátek jsem slavil jen trochu, bylo málo lidí, kteří si v těch 
dnech troufli na faru. Jen v pátek 24. přišlo víc lidí na mši svatou a po mši 
mi blahopřáli. Asi k vidění kněz s 80 lety moc není. Dostal jsem i holící 
strojek, mechanický, nevím, co s ním. Od 30 let se holím elektricky. Velké 
oslavy narozenin a svátku budou až v 90 letech. Zval jsem lidi na oslavu po 
10 letech. Někteří mladší mi řekli, že se toho nedožijí. 

Také jste asi zažili zákaz mší svatých. V neděli jsme měli mši pokaždé. 
Ve všední dny jen občas. Po příští neděli může být v kostele až 100 lidí. Ve 
Vožici 100 lidí je jen výjimečně. V okolních farních kostelích stačilo i 15 lidí. 

Se mnou je to stejné jako dříve. Křty a svatby má Jaroslav (Karas), 
duchovní správce farního obvodu. Pohřbívám jen své příbuzné. Mezi nimi 
byla jedna paní, tehdy měla 92 let, skoro o 20 let starší než já. Příbuzných 
tady už nezbývá. Ptávám se, kdo z příbuzných pohřbí mne, až přijde můj 
čas. Bude to muset být Otec biskup nebo vikář.  

Děkuji za vzpomínky, děkuji za přání. Jste hodni, že si vzpomínáte. 
V pozemském životě ať dlouho trvá! 
 
Mladá Vožice 7. květen 2020 
 
Jiří Cihelna 
Morávkovo nám. 21 
391 43 Mladá Vožice 



 3 

Boží láska není o našich skutcích 
Rozhovor s manžely Venclovými 
Jitka Venclová je ředitelkou Základní školy ve Lnářích, Tomáš pracuje jako 
zámečník ve firmě na výrobu výfuků na motocykly. Mají dcery Aničku 
a Emičku, žijí v Hajanech. V loňském roce se zúčastnili kurzu ALFA ve 
Lnářích, kde jsme se více poznali. 

Vedli vás rodiče k víře v Boha? 
Jitka: Vyrůstaly jsme se sestrou v rodině, kde se s Bohem „počítalo.“ Od 

dětství jsem proto nepochybovala o Boží existenci. Se sestrou jsme měly to 
štěstí, že s námi na naší venkovské usedlosti bydlel také dědeček a jeho 
maminka, naše prababička. Moji rodiče sice nebyli praktikující katolíci, ale 
dědeček pravidelně každou neděli navštěvoval kostel v Blatné. Důležité 
pro něj bylo i společenství věřících přátel, se kterými vždy po mši chodíval 
do restaurace Hotelu Beránek. 

Ráda vzpomínám na chvíle o Vánocích, kdy jsme se všichni před 
štědrovečerní večeří modlili modlitbu růžence. Jako dítě jsem se na Boha 
často obracela s různými prosbami. Mluvila jsem k Němu svými slovy, byly 
to upřímné dětské modlitby, které Bůh slyšel a na které odpovídal. „Ježíš 
však řekl: Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří 
království Nebes.“ (Mt 19,14) 

V době dospívání a kontaktem s nevěřícími kamarádkami jsem se Bohu 
začala postupně vzdalovat.  

Tomáš: Dětství jsem prožil s rodiči a třemi staršími sestrami v malém 
městečku Meziměstí na Broumovsku uprostřed překrásné přírody. V naší 
rodině byla věřící pouze babička, která chodila pravidelně do kostela. 
V dětství, ani v dospívání jsem neměl potřebu Boha hledat. Po obou 
rodičích jsem zdědil vztah k technice a motosportu, kterému jsem se 
závodně věnoval.  

Jak se rodila vaše dospělá víra? 
Jitka: Zlom u mě nastal po sametové revoluci v roce 1989. Studovala 

jsem tehdy ve 3. ročníku na Pedagogické fakultě v Plzni. Skrze média 
a literaturu mě oslovovaly příběhy křesťanů, kteří statečně a se ctí čelili 
utrpení způsobenému komunistickým režimem. V třídílné knize "Žaluji" od 
Antonína Kratochvíla jsem si poprvé přečetla životní příběh kněze Josefa 
Toufara, který mě hluboce zasáhl. Brzy na to jsem si koupila svoji první 
Bibli. Začala jsem v ní číst, ale spoustě věcí jsem nerozuměla. Na fakultě 
jsem měla dobré kamarádky, ale ani jedna z nich nebyla věřící a ani Boha 
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nehledala. Začala jsem proto hledat společenství křesťanů, abych mohla 
svoji víru s někým sdílet. Párkrát jsem navštívila společenství katolické 
mládeže, které se scházelo na faře na Slovanech. Také jsem docházela na 
cyklus přednášek P. Aleše Opatrného a jeho hostů. 

Po studiu jsem se vrátila do svého rodiště a začala učit na základní škole 
v obci Lnáře. Touha po Bohu ve mně stále byla, a proto jsem začala 
navštěvovat bohoslužby P. Heřmana Fritsche v blatenském kostele. Vždy 
jsem se těšila na jeho kázání, na jeho duchovní úvahy. Považovala jsem se 
za věřící, ale zpětně to vidím jako fázi hledání. Při bohoslužbě jsem slyšela, 
jaká bych měla být, jak bych se měla chovat. Snažila jsem se být 
„dokonalá“, abych se Bohu zalíbila svými skutky, ale nešlo mi to. 
Pociťovala jsem vnitřní rozpolcenost mezi tím, jaká bych měla být a jaká 
jsem. 

Rozhodující pro mě bylo přátelství s Martinou z Příbrami (MUDr. 
Martina Kánská). Znala jsem ji od dětství. Martina uvěřila na prahu 
dospělosti a v 19 letech se nechala pokřtít. Při společných setkáních jsme 
často o Bohu mluvily. Toužila jsem jako ona prožívat blízký vztah s Bohem. 
Stále pro mě byl Bůh někým vzdáleným a nepředstavitelným.  

Martina mně postupně předávala poznání o Ježíši, Božím Synu, skrze 
kterého můžeme přijít k Bohu.  

Ježíš řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než 
skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce.“(Jan 14,6). 

Dnes už vím, že Boží láska není o našich skutcích. Nejsme spaseni skrze 
skutky, ale skrze Boží milost. To je pro mne důležité. Přirozeně nejsme 
dokonalí, ale Bůh nás vidí jako svoje děti bez rozdílu - nemusíme se trápit 
našimi nedostatky – všichni jsme Bohem milováni. Všichni stejně. 
Pochopila jsem, že víra je dar. Ze své lidské přirozenosti se nemůžeme 
modlit a žehnat nepřátelům. Skrze přijetí Ježíše Krista můžeme prožít 
plnost Boží lásky a odpuštění těm, kteří nám nějakým způsobem v životě 
ublížili. 

Tomáš: Díky iniciativě Martiny jsme se začali v roce 2004 scházet ve 
Lnářích v objektu dnes již neexistující restaurace Pod klášterem pod 
vedením kazatele Jana Talána a jeho manželky Marcely z Církve bratrské 
z Dobřívi na Rokycansku. Setkávali jsme se ve skupince asi 10 lidí. Do 
tohoto společenství jsem nejdříve s Jitkou jezdil jako „doprovod“. Tam 
jsem poprvé prožil při chválách (písně chválící a uctívající Boha) dotek Boží 
přítomnosti. Postupně jsem začal poznávat, že věci fungují tak, jak jsou 
popsány v Bibli. Zde jsme byli oba pokřtěni Duchem svatým. 
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Jak jste se potkali, když jste každý odjinud? 
Jitka: Samozřejmě jsem 

se k Bohu modlila za věřícího 
partnera. Bůh někdy nesplní 
naše přání „lousknutím 
prstů“, jak bychom chtěli. 
S Tomášem jsem se 
seznámila až později 
v prosinci roku 1995 na 
oslavě společných přátel. 
V té době jsem 
nenavštěvovala pravidelně 
žádné církevní společenství, občas jsem se účastnila nedělních bohoslužeb 
v blatenském kostele. Vnímala jsem vztah s Bohem jako čistě osobní 
záležitost, s nikým jsem tehdy neměla potřebu o Něm mluvit. Pracovala 
jsem v kolektivu nevěřících lidí. Ve vztahu pro mě bylo důležité, že 
Tomášovi moje víra nevadila, že je ochoten ji respektovat. 

Tomáš: Před 25 lety jsem se při přípravě motocyklu na závodech setkal 
s panem Lomasem ze Lnář, se kterým dosud spolupracuji. Díky této 
příležitosti jsem se přestěhoval do jižních Čech. Okolnosti našeho 
seznámení již Jitka popsala. 

Máte nějakou zkušenost s vyslyšenou modlitbou? 
Jitka: Krátce po smrti mého dědečka koncem roku 1991 onemocněla 

nevyléčitelnou nemocí naše maminka. Prodělala řadu těžkých operací, 
prošla si neskutečným utrpením. Pro celou naši rodinu bylo toto čtyřleté 
období, kdy mamka vzdorovala vážné nemoci, nesmírně náročné. Tehdy 
jsem k Bohu často volala a prosila ho za maminčino uzdravení. Bůh mne 
vedl k četbě knih o smrti a o věčnosti. V tomto čase studovala kamarádka 
Martina medicínu v Plzni. Bůh ji v té době vedl k službě a modlitbám za 
nemocné lidi. Rozhodla se navštívit i naši maminku, i když toto rozhodnutí 
pro ni bylo velmi těžké, pamatovala si ji jako zdravou ženu plnou sil. Bůh 
však požehnal tomuto setkání. S maminkou se modlily modlitbu přijetí:  

„Pane Ježíši, věřím, že jsi byl ukřižován, zemřel jsi a pak byl vzkříšen 
i kvůli mně, kvůli mým vinám. Děkuji Ti, žes to pro mě udělal. Věřím, že 
jsem díky Tobě smířená s Bohem Otcem a že mám život věčný. Bože Otče, 
děkuji Ti za nový život, který teď přijímám skrze Ježíše Krista.“ 

Maminka byla za Martiny přítomnost i za společnou modlitbu vděčná. 



 6  

Asi měsíc po svém znovuzrození (navázání osobního vztahu s Ježíšem 
Kristem), maminka usilovný boj se zákeřnou nemocí prohrála. Při 
posledním rozloučení v blatenském kostele jsme se sestrou a tatínkem 
prožili hluboký pokoj a vnitřní radost, že maminka je v blízkosti nebeského 
Otce a že už nemá žádné trápení.  

Tomáš: Můj táta prodělal v roce 1988 těžký zánět slinivky, byl 3 měsíce 
v umělém spánku. Jeho stav byl kritický a uzdravení považovali i samotní 
lékaři za zázrak. Když jsem uvěřil, Bůh mně dal poznat, že přežil díky 
babiččiným modlitbám. 

V jakém církevním společenství žijete? 
Naše společná modlitební a chválící setkávání ve Lnářích trvala asi dva 

roky. V roce 2006 byla Martina ustanovena pastorkou našeho 
společenství. Nyní tvoříme misijní sbor Archa víry Blatná, jsme součástí 
sboru Archa víry Příbram patřícího do státem registrované Církve živého 
Boha. Od roku 2006 máme pronajaté dvě místnosti v budově bývalého 
STEKA v Blatné (ulice Na Tržišti). Každou neděli od 15 hodin probíhá 
shromáždění, které začíná přímluvnými modlitbami a chválami. Potom 
následuje kázání pastorky nebo hosta prolínané čtením z Bible a sdílení 
Božího slova. 

V pátek probíhá modlitební skupinka, kde se setkávají převážně lidé 
z našeho sboru a jedna sestra z katolické církve. Občas mezi nás zavítají 
i sestry z příbramského sboru. Občas zorganizujeme nějaký společný výlet 
nebo posezení u grilu. 

Když jsem byl několikrát na vašem shromáždění, slyšel jsem, že většina 
z vás se modlí také v jazycích. 

Jitka: Tomuto způsobu modlitby jsem při svém hledání vztahu s Bohem 
zpočátku úplně nerozuměla. Nechápala jsem, že se nemusíme vždy modlit 
jenom vlastními slovy, ale že Duch svatý promlouvá skrze naše ústa. Po 
přijetí Ducha svatého, kdy se za mě lidé ve společenství modlili, jsem se za 
nějakou dobu při poslechu křesťanských písní začala modlit tímto 
způsobem. Tento způsob modlitby je pro mě už nedílnou součástí mého 
vztahu s Bohem.  

Tomáš: Byl jsem pokřtěný Duchem svatým později než Jitka a modlit 
v jazycích jsem se začal také později. Časem jsem pochopil, že to je 
přirozená součást modlitebního života. 
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Vedete své děti k víře v Boha? 
Anička (20) dochází na nedělní shromáždění nepravidelně. V současné 

době studuje vysokou školu v Českých Budějovicích, kde bydlí na koleji. 
Mladší dcera Emička (14) se s námi pravidelných shromáždění zúčastňuje. 
Obě dcery se pohybují v prostřední nevěřících přátel a spolužáků. Vztah 
s Bohem v současné době vnímají jako osobní věc a nemají potřebu ji 
sdílet se svými vrstevníky.  

Tomáši, potkali jsme se na akcích Miliónu chvilek pro demokracii 
v Blatné i v Praze. Proč tam chodíš? 

Když Bůh stvořil člověka, dal mu svobodnou vůli i přesto, že věděl, jaké 
to bude mít důsledky. Když k nám byl Bůh takto velkorysý, tak nemá nikdo 
právo nás o jakýkoliv projev svobody připravit. Dnešní doba mně stále více 
připomíná dobu bolševické normalizace. Obzvlášť poslední události kolem 
vměšování Ruska a Číny do vnitřních záležitostí našeho svobodného státu, 
drzosti a lži komunistických poslanců spolu s mlčením a nečinností našich 
nejvyšších představitelů, mě nemohou nechat lhostejným. 

Jitko, několikrát jsi mě pozvala do školy, abych připravil prezentaci pro 
žáky. Pomáhá ti víra v práci ředitelky školy? 

Po absolvování vysokoškolských studií jsem nastoupila na místo 
učitelky do lnářské školy. V roce 2003 jsem v této škole začala pracovat 
jako ředitelka. Intenzivně jsem u Boha hledala odpověď, jestli je to ta 
správná cesta pro mě, jestli tuto zodpovědnou práci budu schopna 
zvládnout. Pozice ředitelky mě stála sice hodně sil a času stráveného na 
úkor rodiny a vlastních zájmů. Přesto se však nepřestávám radovat 
a děkovat Bohu za to, že se dětem ve škole líbí a že jsou všechny bez 
rozdílu přijímány. Později jsem začala v rámci zájmového vzdělávání vést 
biblický kroužek. Před Vánocemi a Velikonocemi pro děti pořádáme ve 
spolupráci s tebou besedy, kdy se děti zajímavou formou seznamují 
s významem těchto křesťanských svátků.  

Za rozhovor děkuje František Jirsa 

 

 

 

Bezděkov - 18.00 - 19.00 volná prohlídka kostela. 

Sedlice -  18.00 - 19.00  "Zvony" - výstava v kostele, prohlídka zvonů. 

Bezděkov 18.00-19.00  Volná prohlídka kostela 

Sedlice     18.00-19.00  "Zvony" - výstava v kostele, prohlídka zvonů 
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 Jak dobře prožívat duchovní svaté přijímání 
Když mé síly začínají slábnout, 
tu mě svaté přijímání podrží a dodá mi sílu. 
Opravdu, bojím se dne, kdy bych  
nepřijala svaté přijímání. 
Má duše čerpá ze svatého přijímání zvláštní moc. 

Deníček sestry Faustyny 
Možná dám někomu návod a možná mi dá někdo za pravdu. 
Ke svatém přijímání jsem velmi často přistupovala od svého prvního 

svatého přijímání. Musím říci, že chodím moc ráda, ale vždy jsem si plně 
neuvědomovala, koho vlastně přijímám, a tak jsem si ani dostatečně 
nevážila tohoto daru. 

Z dětství vzpomínám na dědečkovu sestru Lidku (tak přesně po ní má 
moje Liduška jméno :)), která vždy po sv. přijímání měla na tváři krásný 
láskyplný úsměv, to ona mě připravovala k prvnímu sv. přijímání, s ní jsem 
dávala dohromady svou první sv. zpověď. Samozřejmě nemohu 
zapomenout na P. Josefa Břicháčka, který mě důsledně připravoval u nás 
doma. Byl pak mým prvním zpovědníkem a duchovním otcem. 

Kdybychom znali hodnotu oběti mše svaté, s jakým velkým zaujetím 
bychom se jí účastnili. (sv. Jan Maria Vianney) 

A najednou z ničeho nic jsme v době pandemie zůstali bez útěchy - bez 
sv. přijímání a mše sv. Jaká bolest, probrečela jsem celou noc a až k ránu 
jsem pochopila cenu duchovního sv. přijímání. Ano, už před tím, jsem si 
četla modlitbu k duchovnímu sv. přijímání při sledování mší sv. on-line, ale 
nedokázala jsem to plně prožít s duchovním rozměrem a hlavně užitkem. 
Ale Pán se vždy o mě dobře stará, dostala jsem poštou den před tím 
knížečku Duchovní sv. přijímání a ještě v noci si ji přečetla.  

Existuje totiž trojí způsob sv. přijímání: 
1) pouze fyzické přijetí eucharistie 
2) fyzické přijetí s duchovním přijetím 
3) duchovní přijímání 
Prvním způsobem bychom neměli přijímat nikdy. 

Duchovně neprospívá, spíš naopak. 
Druhý je řádný a má být doprovázen snahou, aby v něm nechybělo 

duchovní přijetí. Druhým můžeme přijmout Pána Ježíše maximálně dvakrát 
za den.  

Třetí je dostačující, i když náročnější, protože nutí opravdu se soustředit 
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na duchovní sv. přijímání. Třetí způsob nás nijak neomezuje. Je to na nás, 
na naší lásce k Bohu a touze po Ježíši Kristu. Kardinál Špidlík např. 
připomíná, že se blahoslavená Agáta od Kříže duchovním sv. přijímáním 
spojovala s Ježíšem dvěstěkrát denně. 

O duchovní sv. přijímání, chápané jako "stálou touhu duše po 
eucharstii", se zasazoval i sv. papež Jan Pavel II. v encyklice Ecclesia de 
Eucharistia. 

Duchovní sv. přijímání je doporučováno v situacích, kdy člověk 
z nějakého důvodu eucharistii svátostně přijmout nemůže. Jaká krása, 
mohu se se svým Pánem spojovat kdekoliv a jak často chci. Podle 
odpustkového řádu katolické církve získává částečný odpustek ten, kdo 
v sobě probudí duchovní přijímání (víru, lásku a touhu po přijímání) 
jakoukoliv formou zbožnosti. (viz. modlitba sv. Alfonze Maria z Liguori, 
kancionál 042). 

Nevím, co nás čeká do budoucnosti, ale myslím, že je třeba si tyto věci 
uvědomit a naučit se je. Vidíme, jak snadno můžeme přijít o duchovní 
posilu. Kolikrát jsem četla, slyšela, že mnozí přežili těžké období jen díky 
eucharistii.                                                                                                  Marta Šmrhová 

 

Jak jsme prožívali mimořádnou dobu 
Pokud se také chcete podělit s ostatními o to, co jste se naučili v době 
koronavirové, rádi váš příspěvek uveřejníme v dalších číslech zpravodaje.  

Naše karanténa 
Tento způsob jara zdá se mi poněkud podivným. Tato chronicky známá 

věta vystihuje přesně události posledních týdnů. Setkáváme se neustále 
s novými a novými situacemi, které jsme až to teď nezažili. Karanténa nás 
zpočátku odřízla od všech aktivit, které jsme měli naplánované. Žádná 
škola, žádné kroužky, žádné výlety, žádný sport ani oblíbené páteční 
zpívání. Všichni jsme seděli doma a... Děkuji za večery plné společenských 
her, děkuji za společné koukání na staré i nové filmy, děkuji za společné 
povídání, děkuji za vyměňování názorů (i to je někdy potřeba), děkuji za 
klid, kdy se nikdo nemusí nikam honit, děkuji za mobilní telefony (a dlouhé 
hovory) a také děkuji za milá pozvání a setkání, např. nedělní bohoslužby 
slova pro děti a rodiče.  

Tento čas byl ale nejen pro nás především časem zamyšlení, poznání 
a změny. Přála bych si, aby některé změny zůstaly a dá-li Pán snad 
i zůstanou.                                                                                        Hana Hrdličková 
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Občas se zastavit nad svým životem 
Co mi v době nouzového stavu nejvíce chybělo? 

Pro mnoho lidí je nepříjemnou součástí pandemie koronaviru myšlenka 
sociální izolace. Ne jinak tomu bylo i u mě. Můj soukromý život i má 
profese pedagoga mě denně vystavuje neustálému kontaktu s lidmi všech 
věkových kategorií. Osobně se setkávám s mnoha přáteli, s lidmi z farní 
rodiny, účastním se života ve farnosti, kulturních akcí, atp. Ze dne na den 
jsem se musela smířit s tím, že tento dennodenní sociální kontakt jsem na 
neurčitou dobu ztratila. Začala jsem se učit, jak s tímto faktem sociální 
izolace pracovat, a to jak z hlediska mé profese, tak i ve vztahu k mé 
rodině. I přes všechna negativa vzniklé situace, bylo pro mě příjemným 
zjištěním, že jsem objevila nové rozměry a přesahy této skutečnosti. 
Poznala jsem něco nového? 

 Já osobně jsem dospěla k hlubšímu vnitřnímu klidu, uspořádání si 
svých vlastních myšlenek a životních priorit, podpořených větším časem na 
rozjímání a osobní modlitbu. Naučila jsem se i nové formě osobní 
modlitby, která dříve byla u mě často strojově naučená, stereotypní, někdy 
povrchní, ale hlavně neosobní. Poznala jsem, že značný duchovní rozměr 
může mít také náhlé soužití naší velké rodiny, ve které žiji. Větší 
kompaktnost, jednota a prohloubení vztahů s mými nejbližšími, čas na 
společnou modlitbu, čas prožitý pospolu, ale i prožívání emočně vypjatých 
chvilek, výměn názorů a následné usmiřování, přineslo do mého života 
mnohé poznání o sobě samé a značné duchovní obohacení. 
Naučila jsem se něco pro život v normálních časech? 

Určitě ano. Občas se zastavit nad svým životem, zajet na hlubinu vlastní 
duše, srovnání si svých myšlenek, postojů a životních priorit, je dobrá 
duchovní obnova. Můžu jen doporučit…                                                     Lenka N. 

 

Co jsme se naučili v těžké době 
Díky tomu, že jsme byli dlouhou dobu jenom sami dva, se prohloubil 

náš vztah. Po více než 40 letech manželství to zní divně, ale je to tak. Měli 
jsme více času na společné modlitby, společně jsme četli, sledovali mši 
on-line, poslouchali přednášky a kázání, povídali jsme si, děkovali za 
společný život. 

Naše děti nás naučili "telefonovat s obrázky", takže jsme si mohli 
zamávat s vnoučaty, ale osobní setkání je pro nás nenahraditelné. 

Zjistili jsme, že nám chybí společenství lidí. Modlitební setkávání nad 
Písmem jsme začali s dalšími lidmi z farnosti v postní době ještě před 
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karanténou, jednou jsme to zkusili po telefonu, ale nebylo to ono. 
Několikrát jsme pak obohatili slavení neděle o "Domácí bohoslužbu" a rádi 
bychom v setkávání pokračovali, i když jsme se nyní už vrátili do kostela. 

Jsme rádi, že se postupně vracíme do stavu, na který jsme si zvykli jako 
na "normální", i když stejný jako dříve už asi nikdy nebude. Nečekejme 
tedy se životem až se vrátí starý dobrý svět, až přijde lepší doba. Lepší 
doba je tady a teď.                                                          Ludmila a František Jirsovi 

 

Modlitba v čas sucha za déšť 
Z modlitební knížky Poloviční Nebe-Klíč sestavení A. J. Landfrasem z roku 
1835. Po převedení ze švabachu zůstala původní gramatiku. 

Bože Abrahámův, všemohoucí věčný 
Bože! nejlepší hospodáři, který zakrýváš 
nebe oblakem a způsobuješ zemi déšť 
a otvíráš průchody nebeské, kterými 
zvlažuješ hory k občerstvení jich: 
prosíme milosrdenství tvého, rač všecku 
zemi užitečným a tichým deštíčkem 
zvlažiti, jako jsi učinil za času Eliáše, 
proroka tvého. Rač nám to, prosíme, 
pro velké milosrdenství tvé a pro zásluhy Syna tvého učiniti, tak aby zem 
dostatečnou a potřebnou vláhou smočená, dobytku, ourodám i nám 
k tělesné živnosti a k potřebě naší sloužila, abychom majíce od tebe 
živnost, hříchů se varovali, a z toho tobě po všechny časy chválu vzdávali. 

 V tobě, Bože, živi jsme, hýbáme se i trváme: rač nám té milosti popříti, 
abychom časnými potřebami dostatečně zaopatřeni jsouce, věčných 
a nebeských tím důvěrněji vyhledávali. O nejmocnější, vší chvály a slávy 
hodný Bože! jenž s hříchy našimi k hněvu popuzen, dopustil jsi na nás, že 
nebe nad námi zavřené a země velice sprahlá jest: an, před tvou 
velebností postaveni nepravosti své srdečně želíme, a se vší pokorou tebe 
za milost prosíme; neboť jsou mnohá slitování tvá, a když se hněváš, na 
milosrdenství přece nezapomínáš, protož, ó studnice vody živé, Pane Bože 
náš! jenž zakrýváš nebe s oblaky, a déšť dáváš na spravedlivé 
i nespravedlivé: rač otevříti nejlepší poklad, nebesa tvá, a dostatečným 
deštěm zem rač zvlažiti, neb nebesa nemohou dáti deště, leč ty chceš, 
abys se nad námi smiloval. Za to tvé dobroty prosíme skrze Krista Ježíše, 
Pána našeho. Amen. 
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Lnáře - Titulární slavnost filiálního kostela Nejsvětější Trojice bude  
v neděli 7. června v 11.30. 

Záboří - V neděli 7. června mše svatá nebude. 
Titulární slavnost farního kostela sv. apoštolů Petra a Pavla bude  
v neděli 28. června v 11.30. 

Paštiky 
Titulární slavnost filiálního kostela sv. Jana Křtitele bude ve středu 
24. června v 18.00. Slavná mše svatá bude obětována za Marii Alžbětu 
hraběnku Serényiovou z Waldsteinu, jejíž život a význam pro Blatensko 
přiblíží po mši svaté Mgr. Vladimír Červenka. 
Pěší pouť ke kostelu s modlitbou růžence začíná v 17.15 u dopravní cedule 
"BLATNÁ" na silnici směr Paštiky. 

Blatná 
Ve středu 24. června mše svatá nebude. 
Slavnost Těla a Krve Páně - mše svatá ve čtvrtek 11. června v 18.00. 

Sbírka na malování děkanského kostela v Blatné 
Při mši svaté v neděli 7. června v 8.15 v Blatné a v 15.00 v Paštikách. 
Přispět je možno také bankovním převodem na účet: 680592379/0800. 

Pouť na Svatou Horu - pěší putování na Svatou Horu původně plánované 
na začátek července se letos neuskuteční. 

Pravidelné mše svaté  

Blatná Neděle    8.15 Úterý, čtvrtek, pátek 18.00 
středa, sobota 8.00 

     Paštiky Neděle 15.00 

Sedlice Neděle    9.45  

Záboří Neděle  11.30  

Černívsko Mše svaté jsou dočasně zrušeny 

Lnáře Sobota sudého týdne 18.00 s nedělní platností 

     Kocelovice Pondělí sudého týdne 18.00 

Kadov Sobota lichého týdne  18.00 s nedělní platností 

     Bezděkov Pondělí lichého týdne 18.00 
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Příspěvky zasílejte mailem na adresu: farni-zpravodaj@seznam.cz nebo poštou na adresu 
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