
Farní zpravodaj 
Blatná - Černívsko - Kadov - Sedlice - Záboří 

 

 
 
 

 
Muž v pozadí 

Nic neříkal, na nic si nestěžoval, nezařídil si život podle svých snů, přání 
a schopností. Byl to muž bez zbytečných řečí. I o Vánocích bude stát 
v pozadí a v tichosti plnit Boží přání - doslova a do písmene: „Vstaň, vezmi 
dítě i jeho matku, odejdi do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. On tedy 
vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta." Bez řečí, bez nároků 
na kompenzaci ušlého zisku z opuštěné tesařské dílny. Přes nedorozumění 
s Mariiným těhotenstvím, i přes mnohá jiná nedorozumění, nejde za svým 
životním plánem, za seberealizací, za kariérou, nýbrž jde úzkou cestou, 
kterou mu vymezilo Boží slovo - doslova a do písmene: „Vstaň, vezmi dítě 
i jeho matku a jdi do země izraelské. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku 
a vrátil se do izraelské země.“ Světáci pracují pro sebe, světci pro Dítě 
a jeho Matku. K péči o Božího Syna nedostal žádné školení ani příručku, 
všechny pokyny od Boha dostával za pochodu a bez jakéhokoliv plánování. 

Když jsem před léty ještě jako ministrant stavěl na Štědrý den v kostele 
jesličky, zaměnil jsem svatého Josefa za jednoho ze tří králů. Nevím, jak se 
to mohlo stát. Po drahný čas si toho vůbec nikdo nevšiml. A on, svatý Josef, 
jen královsky klečel uprostřed oveček, daleko od Ježíška, a mlčel jako 
moudrý král. Král Josef - doslova a do písmene. 

P. Rudolf Hušek 
 

Poděkování 
Děkuji všem, kteří se modlili za mě a celou rodinu v těžkých chvílích. 

Pán Bůh ať Vám odplatí Vaši podporu!  
Jitka Faměrová 
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Bůh nezůstal v nebi 
Jednoduchým a prostým způsobem přípravy na Vánoce - na narozeniny 

Ježíše - je i strojení jesliček. Jesličky jsou totiž jakousi živou dobrou zprávou 
- evangeliem. Vnášejí dobrou zprávu na místa, ve kterých se žije: do 
domovů, do škol, na pracoviště a místa, kde se setkávají lidé, do nemocnic 
a pečovatelských domů, do vězení a na náměstí. Tam, kde žijeme, nám 
jesličky připomínají jednu podstatnou skutečnost, že totiž Bůh nezůstal 
neviditelným v nebi, ale přišel na Zem, stal se člověkem, dítětem. 

Strojení jesliček je oslavou Boží blízkosti. Bůh je vždycky lidem nablízku, 
ale když se narodil, byl nejblíž. Strojení jesliček je oslava Boží blízkosti, 
znovuobjevení reality Boha, živého a hmatatelného. Bůh není vzdálený 
pán nebo netečný soudce, nýbrž pokorná Láska, sestupující až k nám. Dítě 
v jeslích nám předává něhu. V některých jesličkách je ztvárněný Ježíšek 
s otevřenou náručí, což lze chápat tak, že Bůh přišel obejmout naše lidství. 
Je proto krásné zastavit se před jesličkami, svěřovat se Pánu života, mluvit 
s Ním o lidech a situacích, jež nám leží na srdci, bilancovat s Ním rok, který 
se chýlí ke konci, a sdílet očekávání a starosti. 

Vedle Ježíše vidíme Marii a svatého Josefa. Můžeme si představovat, co 
si mysleli a cítili při narození Dítěte v chudobě: radost, ale také údiv. 
 A můžeme také pozvat Svatou Rodinu k sobě domů, kde prožíváme 
radosti a starosti, probouzíme se, jíme a spíme v blízkosti svých 
nejdražších. Jesličky jsou domácím evangeliem. 

Jesličky nám nabízejí další životní ponaučení. Uprostřed uspěchanosti 
dneška nám připomínají, že je důležité se zastavit. Neboť jedině, umíme-li 
se zastavit a usebrat, můžeme obdržet to, na čem v životě záleží. Jedině 
ponecháme-li povyk světa venku, popřejeme sluchu Bohu, který mluví 
v tichosti. Jesličky jsou aktualitou každé rodiny. 

A proto je důležité chystat jesličky i doma, protože připomínají, že Bůh 
přišel k nám, narodil se nám, provází nás životem, je člověkem jako my, 
stal se člověkem jako my. Žádný den v životě nejsme sami. On přebývá 
s námi. Nemění věci magicky, ale pokud Jej přijímáme, může změnit 
všechno. 

Přeji vám tedy, aby strojení jesliček bylo příležitostí, jak pozvat Ježíše 
do svého života. Když chystáme doma jesličky, jako bychom otevírali dveře 
a říkali: „Vejdi, Ježíši!“. A můžeme to tak také opravdu říci, pozvat ho do 
svého života. Protože přebývá-li v našem životě, život se rodí znovu. 
A rodí-li se život znovu, jsou opravdu Vánoce. 

Z myšlenek papeže Františka vybral František Jirsa 
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Tříkrálová sbírka 
Oblastní charita Strakonice se také v letošním roce připojuje 

k organizaci Tříkrálové sbírky, která bude probíhat od 1. do 14. ledna 2021.  
Výtěžek sbírky bude využit k zakoupení automobilu pro terénní služby 
charity. 

Průběh sbírky bude poznamenán opatřeními proti pandemii koronaviru. 
Tři králové i dospělý doprovod budou mít roušky, nebudou zpívat, 
pokladničku by u sebe měl mít dospělý, aby děti nepřicházely do kontaktu 
s dárci. Nebude obvyklé požehnání koledníkům v kostele, nebude koncert 
v Blatné ani závěrečné setkání koledníků v Sedlici. 

V Blatné nebudou koledníci obcházet město. Koledníci s pokladničkami 
budou před kostelem v neděli 3. a 10. ledna po ranní mši svaté a také ve 
středu 6. ledna odpoledne na náměstí J. P. Koubka. 

V Sedlici bude sbírka probíhat v neděli 3. ledna, koledníci budou 
obcházet domy, ale nebudou vstupovat do vnitřních prostor. V Čekanicích 
se bude sbírka konat v sobotu 9. ledna. 

V Kadově, Záboří  a Černívsku bude termín sbírky oznámen první týden 
v lednu. 

Renata Turková 

2021 
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Betlémské světlo 
bude k dispozici ve čtvrtek 24. prosince:  

• v kostele v Blatné od 14 do 16.30 hodin;  

• v kostele v Sedlici od 14 do 15 hodin. 
  

Mše svaté o Vánocích 

 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 31.12. 1.1. 

Blatná 8.00 
21.30 

8.15 
17.00 

8.15 8.15 
17.00 

 
15.00 

8.15 
17.00 

     Kocelovice       

     Lnáře   16.00    

     Paštiky    15.00  15.00 

Černívsko  15.00     

Kadov       

     Bezděkov       

Sedlice 16.00 9.45 9.45 9.45  9.45 

Záboří  11.30  11.30  11.30 

 

Současná pravidla pro bohoslužby 
Shromáždění pořádaného církví v kostele se nesmí účastnit více 

účastníků než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž 
účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu 
času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální 
rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před 
vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání 
ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází 
k hromadnému zpěvu. 

Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 
ústa), který brání šíření kapének. 

Shromáždění pořádaná církví jsou povolená v době od 5:00 hodin do 
22:59. hodin. 
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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 2 Kč. 


