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Pán Bůh nemá dovolenou 
Každý den věnujeme (nebo bychom měli věnovat) nějaký čas modlitbě, 

každý týden slavíme (nebo bychom měli slavit) neděli. Stejně tak bychom 
měli alespoň  jednou za  rok  strávit nějaký  čas mimo náš běžný  režim pro 
obnovu  tělesných  i  duchovních  sil.  Zastavit  se  a podívat  se  trochu 
s odstupem na svůj život, na vztah k lidem, na vztah k Bohu. Zakusit, že se 
s  Pánem  můžeme  setkávat  ve  stále  nových  souvislostech.  Jednou 
z možností,  kterou  církev  nabízí,  je  "duchovní  obnova"  neboli  "duchovní 
cvičení"  neboli  "exercicie"  ‐  několik  dní,  strávených  v klidu,  naplněných 
podněty,  časem  k  modlitbě,  přemýšlením.  Letní  prázdninový  čas  se 
k takovému ztišení nabízí. Nebojme se, Pan Bůh nemá dovolenou. 

Při plnění pravidelných každodenních povinností se nám může snadno 
stát, že zapomeneme, proč děláme to, co děláme, že  nahradíme Boží plán 
našimi plány. Můžeme ztratit radost z toho, že jsme křesťany. Přestaneme 
se pak na lidi kolem nás usmívat, přestaneme se usmívat i sami na sebe.  

Pravidelně  tímto  způsobem  obnovují  své  síly  papežové,  biskupové 
i kněží,  ale  podobné  akce  nejsou  vyhrazeny  jenom  pro  ně.  I  pro  nás 
"obyčejné  křesťany"  existuje  mnoho  možností.  Ve  zpravodaji  nabízíme 
pozvánku  na  několik  akcí,  kterých  se  v minulých  letech  zúčastnili  lidé 
z našich farností a doporučují je tím, že se jich chtějí zúčastnit znovu. 

Ať vás Pán chrání a naplňuje svým Pokojem. Požehnané léto přejí 
Ludmila a František Jirsovi 

Číslo 60                                                                                 Prázdniny 2020 

Prázdninové mezifarní setkání 
sobota 18. července v Blatné 

15.00 mše svatá 
16.00 posezení na farní zahradě, program pro děti i pro dospělé 
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hraběnka M. A. Serényiová
reliéf na krycí desce krypty 

v blatenském kostele

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
 Svátek sv. Jana Křtitele 24. června  jsme 

oslavili  kde  jinde  než  v  kostele  sv. Jana 
Křtitele v Paštikách. Věřící zvolili do kostela 
různé  způsoby  přepravy.  Nejčastěji  autem 
nebo  na  kole.  Letos  se  poprvé  sešlo  25 
farníků,  kteří  putovali  pěšky  se  společnou 
modlitbou  růžence.  Starší  farníci 
zavzpomínali,  jak  jako  děti  pěšky  putovaly 
na  titulární  mši  svatou  až  ze  Škvořetic 
a Pacelic. 

Mše  svatá  byla  obětována  za  Marii 
Alžbětu,  hraběnku  Serényiovou,  rozenou 
z Waldsteinu,  donátorku  kostela  sv.  Jana 
Křtitele.  Lektory  na  mši  svaté  byli 
spolubratři P. Rudolfa  z  Řádu  sv. Lazara. Na varhany hrál Ondřej Scholtz. 
Při přijímání se varhany rozezněly chvalozpěvem Panis Angelicus (Andělský 
chléb) od belgicko‐francouzského skladatele a varhaníka Césara Francka.  

Při mši P. Rudolf předal  klíče od  tohoto  chrámu novému  kostelníkovi 
Michalu Lehečkovi a poděkoval mu za pomoc ve farnosti. 

Po mši svaté dostal slovo historik Mgr. Vladimír Červenka, přenesl nás 
do  doby  baroka  a  přiblížil  nám  život 
hraběnky  Marie  Alžběty  Serényiové.  Život 
neměla  jednoduchý,  její  čtyři  děti  zemřely 
v dětském věku a manžela přežila o 45  let. 
Velmi  se  zajímala  o  duchovní  život,  byla 
ctitelkou kostelů a láskyplně se starala o své 
poddané.  V  letech  1747‐1752  nechala 
postavit  podle  plánů  architekta  Kiliána 
Ignáce  Dientzenhofera  paštický  kostel 
v pozdně barokním stylu. Tato obdivuhodná 
žena zemřela ve věku 89 let a je pochována 
po boku manžela a jednoho ze synů v kryptě 
před hlavním oltářem v blatenském kostele. 

Jsem  moc  ráda,  že  jsme  se  modlili  za 
ženu, které vděčíme za tento Boží chrám. 

V současné době je kostel otevřený každý den.  
Lenka Scheinherrová  
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Šťastné úsměvy před kostelem v Paštikách 
 

POZVÁNKY NA DUCHOVNÍ OBNOVY 
Duchovní obnova  
S P. Karlem Satoriou ve znovu zpřístupněném exercičním domě. 
Svatá Hora 16.‐19. července (svata‐hora.cz) 

Modlitba v životě křesťana 
Exercicie pro všechny vede Mons. Josef Žák. 
Svatá Hora 10.‐14. srpna (svata‐hora.cz) 

Letní školy liturgiky 
Smyslem  Letní  školy  liturgiky  je  umožnit  účastníkům  načerpat  sílu 
z modlitby  církve  a  hlouběji  porozumět  tomu,  jak  žít  svůj  křest  skrze 
svátosti manželství a kněžství. 
Želivský klášter 18.‐23. srpna (www.liturgie.cz) 

O strachu a odvaze  
Jak  žít  v  této  době  a  nenechat  se  pohltit  strachem?  Kde  hledat  odvahu 
k důležitým  rozhodnutím?  Budeme  hledat  inspiraci  v  Písmu,  umění, 
teologii, i v přírodě. 
Lomec 19.‐23. srpna (www.lomec.cz) 

Přijďte a zažijte sílu Ducha Svatého ... 
New Dawn (Nové svítání) je katolické charismatické setkání. 
Františkánský klášter Hájek u Prahy 22.‐23. srpna (newdawn.cz) 
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Sedlice ‐ Slavnost sv. Jakuba Staršího 26. 7. Program v kostele: 
9.45  Mše svatá 

11.00‐16.00  Výstava "Zvony" 
14.50‐16.00  Prohlídka zvonů ve věži 

15.00  Přednáška o zvonech 
15.30  Komentovaná prohlídka kostela 

Blatná 
Úklid kostela po malování se uskuteční dne 15. 7. od 15.30 hodin. 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 16. 8. ‐ mše svatá v 8.15. 

Kocelovice ‐ Slavnost sv. Bartoloměje 23. 8. mše svatá v 11.30. 

Záboří ‐ 23. 8. mše svatá nebude. 

Nabídka služeb 
Nepotřebuje někdo složit uhlí, nasekat dřevo, opravit topení, kotel? Třeba 
i dovézt větší nákup, k doktorovi... Nejde vám naladit Noe nebo Proglas? 
Pokud ano, předáme kontakt na ochotné farníky, kteří rádi pomohou. 
Hledáme pečovatelku/pečovatele na plný úvazek k muži po mozkové 
příhodě. Je soběstačný, péče není fyzicky náročná.  
Kontaktní osoba Barbora Zdychyncová (tel. 606 050 191) 

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 

Vydává pro vnitřní potřebu: Římskokatolická farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná 
Webové stránky: www.blatna.farnost.cz, www.kostelpastiky.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. 


