
Farní zpravodaj 
Blatná ‐ Černívsko ‐ Kadov ‐ Sedlice ‐ Záboří 

 

 
 
 
Číslo popisné: poslední 

Jeden z významných dobrodinců našich kostelů nedávno odjel z Blatné 
do zahraničí, aby se rozloučil s umírající maminkou. Byla už tak zesláblá, že 
skoro vůbec nejedla. Poslední dny svého pozemského života ale prožívala 
s úsměvem na  tváři, bez  jakýchkoli  výčitek  vůči Bohu  typu:  "Proč  zrovna 
já",  bez  jakýchkoli  planých  utěšování  ze  strany  svých  blízkých  typu:  "Už 
o tom nemluv, přestaň s takovými řečmi o smrti", nic takového. Nechala si 
zavolat  kněze,  aby  se  vyzpovídala  ze  svých  hříchů,  dostala  poslední 
pomazání a přijala Nejsvětější svátost oltářní. Rozloučila se s rodinou  jako 
by odcházela na pouť do Svaté země, přímo se tam těšila. "A představte si, 
pane  faráři,"  řekl mi  onen muž,  "jednoho  dne  snědla  plný  talíř  polévky 
a ještě si přidala. Když jsme nad tím vyjádřili údiv, tak jen skromně řekla, že 
má před sebou dlouhou cestu domů. Zavřela oči a skutečně domů odešla." 

Přátelé, na Velehradě  je na vstupní hřbitovní bráně upevněna  tabulka 
s nápisem Číslo poslední. Míní se tím místní číslo popisné, na němž budou 
uloženy ostatky všech věrných zemřelých.  Je  to hezká myšlenka, ale přeci 
jen  bychom  si  v  mysli  měli  uchovat  vědomí,  že  poslední  naší  adresou 
trvalého pobytu, posledním naším popisným  číslem bude  dům  otcovský. 
Vždyť: „V náruči Boží, odkud  jsme vyšli, večer se všichni sejdeme zas. Kdo 
by se děsil, kdo by se třás?“                                                                  P. Rudolf Hušek 
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Co děláme v těchto dnech pro naši víru? 
Členům redakční rady jsme po té, co byly zrušeny veřejné mše svaté položili 
otázku: "Co děláme v těchto dnech pro naši víru?" Pokud se chcete podělit 
s ostatními o své zkušenosti, rádi váš příspěvek uveřejníme v dalším čísle. 
Příspěvek nám můžete sdělit i po telefonu.  

Co dělám? To, co asi většina z nás ‐ čtu si z Písma a své starosti a radosti 
svěřuji Pánu. Děkuji za vše, co pro nás udělal a stále dělá, přimlouvám se za 
lidi, které mám na srdci a snažím se naslouchat, kde mám být já. 

Zároveň se učím více využívat techniky k navazování kontaktu. Dokonce 
se povedlo i to, že spolu se sestřičkami ve víře, se kterými jsem se setkávala 
pravidelně k modlitbě osobně,  jsme  se  začaly  takto  setkávat online  (tedy 
prostřednictvím  počítače).  Není  to  ono,  ale  je  to  pro mě  povzbuzením 
alespoň  takto.  Pravidelně  sleduji  lomecké  webové  stránky,  kde  P.  Josef 
Prokeš  nás  svou  promluvou  připravuje  na  neděli.  P.  Roman  Dvořák  píše 
modlitební podněty, o které jsem požádala a chodí mi na mail. Na Youtube 
si  pouštím  chvály,  či  jiná  kázání.  K poslechu  vyžívám  i  rádio  Proglas 
a TV Noe. A přitom všem se těším, až se zase uvidíme!             Renata Turková 

                                                                                                        
 

I  v  této  náročné  době 
je  vždy  nějaký  důvod 
k radosti. Během nedávné  
doby  tak  několik  farnic 
nezapomnělo  na  krásná 
výročí  našich  oslavenců  ‐ 
pana  Václava  Ladmana 
a manželů  Brejchových, 
kteří oslavili diamantovou 
svatbu. Za všechny přejeme Boží požehnáni, pevné zdraví a mnoho sil do 
dalších let!                                                                                        Barbora Zdychyncová 

 
Všichni bychom co nejdříve vyměnili  rádiový nebo  televizní přenos  za 

osobní účast na mši svaté. Prozatím to není možné, ale i tak buďme vděčni 
za  každou možnost  společné modlitby  v  rodině. My,  věkem mladší,  pak 
máme velký prostor pro dobré skutky pomoci seniorům nebo nemocným. 
Mnohdy stačí málo ... :)                                                                 Michaela Valášková 
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Ve středu 21. 10. byla zpřísněna opatření proti šíření nákazy a opět jme 
ve  stejné  situaci  jako  na  jaře  ‐  bez  bohoslužeb,  bez  společenství. Nápad 
obnovit  nedělní  individuální  adoraci  v  kostele  v  Sedlici  narážel  na  jiné 
plány,  které  už  lidé měli  na  neděli  domluvené,  ale  nakonec  se  podařilo 
vytvořit  v  kostele  řetězec  po  velkou  část  dne  a  na  další  neděli  je  již 
přihlášeno více farníků. 

Podle  výzvy  našich  biskupů  se modlíme  večer  ve  20  hodin  růženec, 
i když ne vždy stihneme začít přesně. Dodržet čas nám pomáhají sdělovací 
prostředky,  díky  kterým  se  můžeme  připojit  k  modlitbě  různých 
společenství: k salesiánům v Brně‐Žabovřeskách (pondělí, středa, pátek na 
Youtube), do kaple v televizi NOE (ve čtvrtek) nebo na rádiu Proglas (každý 
pracovní den).                                                                                            Ludmila Jirsová 

 
Poděkování 
Poděkování  patří  návštěvníkům a  štědrým  dárcům  1.  benefičního 

koncertu,  KLENOTY  HUDBY  STARÝCH  MISTRŮ,  který  se  konal  26.  září 
v kostele  sv. Jana  Křtitele  v  Paštikách.  Zazněl  zpěv  sopranistky  Barbary 
Slezákové, varhany Michala Novenka a housle píseckého virtuosa Jaroslava 
Krištůfka. Všichni umělci vystoupili obdivuhodně bez nároku na odměnu. 

Měli  jsme  možnost  zavítat  zatím  na  první  koncert  svého  druhu. 
Benefičním  záměrem  bylo  poskytnout  finanční  prostředky  na  veřejnou 
sbírku na opravy kostela, který  je naším barokním skvostem. Aktuálně na 
právě  probíhající  restaurování  zvonové  soustavy,  aby mohl  opět  zaznít 
starý  gotický  zvon. Farnost  Blatná  a  pořadatelé  děkují  všem,  kteří  přišli 
a přispěli  částkou 12.620 Kč. Společně věříme,  že pravidelné koncerty  se 
budou moci co nejdříve uskutečňovat.                                       Silvie Lehečková

Karanténa u nebeské brány
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Deset rad pro domácí karanténu 
1. Optimismus 

Bůh tuto situaci z nějakého důvodu dopustil, snažme se ji brát 
s nadhledem, se smyslem pro humor a neztrácejme naději. 

2. Časový rozvrh 
Je dobré udělat si časový rozvrh, abychom smysluplně využívali čas. 
Nepromarněme dny, které pro nás mohou být obohacením. 

3. Nezabíjet čas 
Nebuďme stále na počítači nebo na mobilu, abychom si ukrátili čas. 

4. Naučit se něco nového 
Dnešek může být tou správnou příležitostí k tomu, abychom se např. 
naučili nějaký jazyk, vyzkoušeli nový recept,... 

5. Věnovat se svým zálibám 
Využijme čas pro své záliby ‐ hudbu, četbu knih, sport, procházky,... 

6. Čas pro klidnou modlitbu 
Chvíle fyzické nečinnosti mohou být příležitostí k velkému vnitřnímu 
růstu, pokud je dobře využijeme. Bůh nás nikdy neopustí. 

7. Povídat si s lidmi 
Věnujme čas těm, které máme vedle sebe, nebo si po telefonu 
popovídejme s těmi, kteří bydlí daleko. 

8. Být oporou 
Buďme pro druhé oporou. Strach a nuda představují velké pokušení. 
Všímejme si potřeb lidí, kteří jsou zranitelnější než my. 

9. Zachovat klid 
Snažme se nemyslet příliš na negativní věci a buďme vděčni za všechno 
dobré kolem nás. 

10. Omlouvat se 
Soužití během karantény bývá náročné, proto se vždy, když to bude 
potřeba, nezapomeňte omluvit. 
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Veřejné bohoslužby do odvolání zrušeny
Příležitost ke svaté zpovědi každý pátek od 17 hodin v Blatné. 


