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Popel 
Pálili jsme na poli hromádky bramborové natě a v nich pekli čerstvě 

vyorané brambory, to byla dobrota. Vůně bílého dýmu z těchto ohýnků se 
táhly vesnicí jako bílá stuha. Hromádka popela byla druhý den ještě žhavá 
a ohýnek se dal k dalšímu pečení znovu rozdmýchat. Na jaře hospodáři 
k ochraně květů pálili v sadech slámu, po níž zbyl zase žhavý popel. Snad 
celý týden žhnula hromada popela po spálení čarodějnic, tedy větví 
z jarního prořezávání stromů. Všechny tyto tři hromádky popela stály na 
začátku nové životní etapy, nové úrody. 

Každou Popeleční středu, přátelé, rok co rok přichází Bůh k lidem 
s návrhem: "Prořežte koruny, odstraňte suché větve, zbytečné výhonky, 
vykopejte plevel od kořenů a vhoďte je do ohně Boží lásky, která je spálí 
na úrodný popel. Když to děláte na svých zahrádkách, polích a v sadech, 
udělejte takové pročištění i ve své duši. Máte na to čtyřicet dní a čtyřicet 
nocí. Bez popela nová úroda nebude. 

P. Rudolf Hušek 

 

Zříci se něčeho ve prospěch druhých 
Postní doba nám umožňuje uvědomit si těžkou situaci mnoha lidí 

a napodobovat jednání Dobrého Samaritána. Můžeme se dobrovolně zříci 
něčeho ve prospěch druhých. Vyzývám vás proto, abyste se v postní době 
zaměřili na osobní i společný půst, na naslouchání Božímu slovu, na 
modlitbu a dobročinnost. Sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli, 
jsou totiž prastarou praxí církve od jejích počátků. 

Drazí bratři a sestry, otevřme svá srdce pro oživující působení Božího 
Slova. Postní doba ať nás skrze naslouchání Slovu, skrze modlitbu 
a ukázněný životní styl vede k obrácení a upřímné lásce k ostatním lidem. 

papež Benedikt XVI. 
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Marcela a Luboš Srbovi 
Manželé Srbovi žijí v centru Blatné v domku se zahrádkou s dcerami Julií 
a Evou a psem Šalamounem (rasa tibetský španěl). Oba se v zaměstnání 
věnují dětem, známe je z farních akcí, Luboš je také aktivní v komunální 
politice. 
 
Byli jste vychováni ve víře? 
Marcela: Vyrůstala jsem v Nové 
Peci na Šumavě. Pokřtěná jsem 
byla v peřince, ale z naší rodiny 
chodila do kostela jenom babička. 
Občas jsem s ní chodila. 
Absolvovala jsem také první svaté 
přijímání. Moje víra se formovala 
až ve škole kolem 15. roku. 
Luboš: Pocházím z Blatné, do 6 let 
jsme bydleli v pivovaru (dnes 
lihovar) a pak v bytě u nádraží. 
V mládí jsem jako hledající 
prozkoumal kdeco: různé náboženské směry - buddhismus, husitskou 
církev. Uvěřil jsem až na škole ve Svatém Janu pod Skalou (Svatojánská 
kolej Vyšší odborné školy pedagogické). Poznal jsem tam křesťany 
z různých denominací - z církve katolické, řecko-katolické, z Křesťankých 
společenství,... Ve škole na mne měl velký vliv P. Michael Špilar. Tam jsem 
přijal křest, biřmování i první svaté přijímání. 
 
Kde jste se potkali? 
Luboš: Studovali jsme společně zde v Blatné na Střední ekonomické škole, 
Marcela bydlela na internátu. Pak jsme pokračovali společně na VOŠ 
pedagogické ve Svatém Janu. 
Marcela: Po maturitě jsem nejprve šla na jazykovou školu do Písku, po 
čtrnácti dnech jsem přestoupila na VOŠ za Lubošem. Ve třídách měli 
kapacitu naplněnou, ale vzali mě, protože jsem v dětství hrála na housle 
a skupina houslistů byla malá.  
 
Vzali jste se hned po škole?  
Marcela: Po skončení VOŠ jsme ještě rok bydleli každý u rodičů. V Horní 
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Plané jsem učila na základní škole. Svatbu jsme měli 24. 6. 2000 v kostele 
sv. Jana Nepomuckého ve Zvonkové. Oddával nás místní kněz a jako 
překvapení přijel i P. Špilar. V den naší svatby jsme se v kostele setkali 
s jednou ženou z Rakouska, která říkala, že v tomto kostele měla svatbu ve 
stejný den a že to byla poslední svatba před odsunem Němců. Naše svatba 
byla první po mnoha letech a stejně jako tehdy jsme měli kostel vyzdobený 
jasmínem. 
 
Vaše zaměstnání? 
Marcela: Po svatbě jsem nastoupila jako vychovatelka v Domově mládeže 
v Blatné. Po mateřské jsem začala učit na 1. stupni ZŠ Komenského, kde 
jsem dodnes. Dálkově jsem vystudovala Pedagogickou fakultu na 
Západočeské univerzitě v Plzni. 
Luboš: Já jsem pracoval jako vychovatel v Domově mládeže 10 let a pak 
jsem se přihlásil do konkurzu na vedoucího Domu dětí a mládeže. 
V konkurzu jsem uspěl. Při práci jsem pak vystudoval pedagogiku volného 
času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. 
 
Co obnáší práce vedoucího DDM? 
Luboš: Mnoho administrativy, jednání s Jihočeským krajem, který je naším 
zřizovatelem, zajišťování vedoucích kroužků, externích prostor, vytváření 
nových aktivit, organizace letních táborů, adaptačních a zážitkových kurzů 
a další činnosti. 
 
Jak změnila vaši práci současná pandemie? 
Luboš: DDM je z vládního nařízení uzavřeno. Nemůžeme se setkávat 
fyzicky, mimo jiné probíhají přípravy na letní činnosti našeho zařízení. 
Marcela: Mám letos pátou třídu, výuka je pomalejší. Na jaře jsme jenom 
rozdávali a opravovali úkoly, nyní se na 2 až 3 hodiny denně s žáky vidíme. 
V tento čas je důležitá komunikace s rodiči. Pokud děti nemají techniku 
v rodině, mohou si od školy půjčit notebook nebo tablet. 
 
Vědí o vás v zaměstnání, že jste křesťané? 
Luboš: Kolegové to vědí. Ve spolupráci s P. Marcinem jsme zavedli 
religionistický kroužek Archa, ve kterém pokračujeme i s P. Rudolfem, 
a probíhá na faře.  
Marcela: S dětmi vysloveně o náboženství nemluvím, snažím se jim předat 
důležité hodnoty způsobem přijatelným pro všechny, například v oblasti 
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sebepoznání nebo ve vztahu k ostatním, jak se chovat v kolektivu.  
 
Kam jezdíte rádi? 
Víkendy trávíme většinou na Šumavě, odkud Marcela pochází. Tam se 
"nabíjíme". Nová Pec spadá do farnosti Volary. V našem kostele sv. Jakuba 
nebyly za komunismu žádné bohoslužby, nyní je mše jen několikrát do 
roka - Vánoce, Velikonoce, poutní slavnost. Při poutní slavnosti jdeme 
okruh kolem Želnavy, cíl je u kostela, kde je mše v 11 hodin. Také tam 
občas mají mši němečtí rodáci, potomci těch, kdo museli po válce odejít. 
Po domluvě s farářem z Volar (Karel Falář) tento kostel pomáháme uklízet 
a staráme se o výzdobu před konanými bohoslužbami. 
 
Jak se vám žije v blatenské farnosti? 
Luboš: Věnuji se dětem v Arše, zapojujeme se do příležitostných akcí, do 
společenství 30+. Je dobře, že je tu kněz. Trochu mi chybí společenství, 
které by žilo i mimo kostel. Sejít se po mši na faře, strávit společně víkend. 
Někteří lidé se snaží, existují zpěvy z Taizé, skupina 30+, nedělní večery 
připravované Renatou, chrámový sbor, ale není zde spojovací prvek. 
Marcela a Luboš: Oceňujeme otevřený kostel, je možnost se tu zastavit, 
zapálit svíčku, posedět, pomodlit se. Vždy nás povzbudí kázání P. Rudy. 
 
Luboši, co tvoje aktivity v politice? 
Před komunálními volbami v roce 2014 mne oslovili lidé ze strany Rovně 
a já jsem je chtěl podpořit. Tato strana volby vyhrála a od té doby jsem 
v zastupitelstvu. Pozici nejsilnější strany jsme obhájili i v roce 2018. Práce 
v komunální politice je jiná než práce v DDM. Vyrůstal jsem v Blatné a jsem 
rád, že se mohu podílet na rozvoji města.  

Rozhovor připravil František Jirsa  

 
Zakázaný Bůh 

Třináctidílná série České televize vypráví konkrétní příběhy a jejich 
prostřednictvím přibližuje historické jevy a politické změny.  

Již v prvním díle jsme viděli, že církev po skončení druhé světové války 
čekalo nelehké období. Komunisté se připravovali k převzetí moci, 
katolická církev byla za protektorátu pronásledovaná, vyšla ze střetu 
s nacismem jako morální autorita, a to se komunistům nehodilo. Sledovali 
jsme životní příběh jezuity a publicisty Adolfa Kajpra, který byl za svoje 
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názory vězněn nacisty i komunisty. Kázal, psal články, vyjadřoval se 
k aktuálnímu politickému dění. Kritické články, které vydával, byly 
komunistům trnem v oku. Jeho činnost postupně omezovali a v roce 1948 
ho uvěznili, byl odsouzen za velezradu a nakonec zemřel ve věznici 
v Leopoldově. 

V seriálu je ukázáno období, kdy se komunistický režim postupně 
vypořádával nejen s kněžími, ale i katolickými intelektuály, řeholníky 
a jeptiškami. Jsou zde představeny morální autority katolické církve, jako 
byli kardinálové Josef Beran a František Tomášek, básník Jan Zahradníček, 
ale také postavy problematické, například dlouholetý ministr zdravotnictví 
v komunistické vládě P. Josef Plojhar nebo biskup Josef Vrana, představitel 
Pacem in terris.  

Kromě málo známých archivních materiálů se podařilo tvůrcům získat 
i cenná svědectví aktérů historických událostí. Jednotlivé díly jsou vždy ve 
čtvrtek večer na programu ČT2 cca 21.30, odvysílané díly je možné 
shlédnout na webu ČT. 

Jitka Faměrová 
 

Společenství online 
Již dlouhou dobu se nemůžeme kvůli pandemické situaci scházet ke 

sdílení zážitků, k výměně názorů, ke vzájemnému povzbuzení. Fyzické 
setkávání zřejmě ještě dlouho nebude možné. Zkusme to prostřednictvím 
internetu. Online setkání má své nevýhody (je třeba zvládnout techniku, 
nevypijeme si společně čaj), ale má i výhody (nemusíme nikam jezdit, 
můžeme být v papučích i v karanténě). 

Setkání pro dospělé se koná vždy v sobotu ve 20 hodin. Tématem je 
příprava na nedělní liturgii. Je dobré mít k dispozici liturgické čtení na 
neděli, najdete je například v Katolickém týdeníku nebo na internetu 
(www.liturgie.cz). Přečteme si všechna čtení, případně další podněty 
k zamyšlení, navzájem si sdělíme, co nás zaujalo, zakončíme společnou 
modlitbou. Setkání trvá cca 90 minut. 

Setkání pro menší děti (mateřská škola a 1. a 2. stupeň ZŠ) je v neděli 
od 11 hodin, trvá cca 30 minut.  

K vzájemnému propojení použijeme program Zoom. Setkání je 
interaktivní, takže je potřeba počítač s kamerou a mikrofonem, mobil nebo 
tablet. Podrobnosti připojení k online setkání najdete na webu farnosti.  

František Jirsa 
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Tříkrálová sbírka v době kovidové 
Koncem minulého roku jsme se jako obvykle začali připravovat na 

Tříkrálovou sbírku. Již koncem listopadu proběhlo koordinační setkání 
v sídle charitní Pečovatelské služby v Blatné. Bylo jisté, že vzhledem 
k pandemii nemoci covid-19 bude sbírka jiná než v minulých letech, ale 
okolnosti vypadaly nadějně. Epidemická situace se zlepšovala, omezení se 
zmírňovala, systém PES přešel do čtvrtého stupně namísto nejtvrdšího 
pátého. 

A tak jsme naplánovali průběh sbírky s mnoha omezeními: nebude 
obvyklé požehnání koledníků v kostele, nebude zahajovací koncert, 
koledníci budou mít roušky, budou dodržovat odstup 2 metry, nebudou 
zpívat, nebudou vstupovat do domů, s pokladničku bude manipulovat 
pouze dospělý doprovod, bude mít při tom rukavice, ... 

V Sedlici vyrobili plakáty s nápisy, které budou koledníci ukazovat - 
formát A3, vytisknout barevně, oboustranně, zalaminovat - pro každou 
skupinku 3 plakátky, celkem 10 skupinek. Plakáty zůstaly schované ve 
skříni a všichni doufáme, že už je příští rok nebudeme potřebovat. Jeden 
plakátek vidíte na obrázcích.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A pak jsme už jen sledovali, jak se postupně situace zase zhoršuje, jak 

se zlobivý PES chystá na pátý stupeň a jak se po Vánocích přesunul. Od 
vedení charity přišel pokyn, že po dobu 5. stupně PES koledníci nevyjdou. 
Pátý stupeň byl vyhlášen do 10. ledna, takže ještě zbývala naděje, že 
bychom mohli chodit v náhradním termínu v neděli 17. ledna. Všechny 
ukazatele se ale v novém roce začaly prudce zhoršovat, pátý stupeň byl 
prodloužen, koledování po domech definitivně zrušeno. Také termín sbírky 
byl prodloužen až do 24. ledna a on-line je možné přispívat až do konce 
dubna. Pokud ještě chcete přispět najdete návod na 
www.trikralovasbirka.cz. 
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 kaple v Hornosíně 

Přispět do sbírky bylo možné jen do 
pokladniček, které byly umístěné na určeném 
místě, on-line zasláním peněz z účtu nebo 
dárcovskou SMS. Počet obcí, ve kterých byly 
k dispozici pokladničky nebyl velký, přesto se na 
Blatensku vybralo 54.849 Kč. Výsledky sbírky 
v jednotlivých obcích jsou v tabulce. 

V přepočtu na počet obyvatel se nejvíce 
vybralo v Hornosíně, kde už řadu let organizuje 
Tříkrálovou sbírku Marie Křivková, které jsme se 
zeptali: 

Jak jste dokázali v obci, která má necelou stovku trvale hlášených 
obyvatel, vybrat do pokladničky více než deset tisíc korun? 

"Tříkrálovou sbírku vyhlašujeme vždy 
již při adventním setkání. Adventní 
setkání proběhlo v minulém roce v 
omezené podobě, ale i tak jsem o sbírce 
informovala a pan starosta sbírku 
vyhlásil i v obecním rozhlase. U nás 
vlastně žádná omezení sbírky kvůli 
pandemické situaci nebyla, protože 
nikdy neobcházíme domy, ale po dobu 
Tříkrálové sbírky je pokladnička  
umístěná v kapli sv. Floriána, kam lidé 
sami přináší své dary. V kapličce máme i 
betlém, tak každý dárce je vlastně jako 
král, který přináší svůj dar. Takto sbírka 
probíhala i v minulých letech 
a v letošním roce to bylo jen zúročení 
zkušeností z minulých let. Každý den chodíme do kapličky ráno, v poledne 
a večer zvonit.  V té době je kaplička otevřená  a  lidé vědí, že  v tu dobu 
mohou přispívat do pokladničky. Často přinesou nejen dar, ale po 
sousedsku popovídáme a jsou to milá setkání. Letošní sbírka probíhala  
delší dobu od 1. do 24. ledna a  příspěvky byly vyšší než dříve. Zřejmě si 
lidé v těžké situaci uvědomili, že potřeba pomoci je větší než obvykle. 
Přestože jsme byli jednou z nejvíce postižených obcí nemocí Covid-19,  
jsme stále v plném počtu 80-ti obyvatel, Bohu díky." 

Renata Turková 
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Nemocniční kaplan Ondřej Doskočil 
Postní duchovní obnovu povede jáhen Ondřej Doskočil (43). Ondřej 
pracuje již tři roky jako nemocniční kaplan. Zároveň působí na 
Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, kde přednáší 
zdravotnickou etiku a latinu. S manželkou Kateřinou mají tři dcery - Emu 
(14), Julii (12) a Žofii (9). Ondřejovy odpovědi na několik otázek přibližují 
práci nemocničního kaplana.  
 
Jak se na vás pacient, který si s vámi chce popovídat, může obrátit? 
Jsou tři nejběžnější cesty. První je, že mou službu pacientovi nabídne 
personál na oddělení. Na odděleních, která navštěvuji nejčastěji, mám 
už styčné osoby, které mě pravidelně oslovují, volají mi. Zpravidla to 
bývá staniční či vrchní sestra, často také ošetřující lékař. Druhou cestou, 
která je také poměrně využívaná, je, že si na mě pacient najde kontakt 
na stránkách nemocnice a ozve se mi. Dělají to většinou mladší lidé, 
kteří se na webu pohybují třeba přes mobil. Třetí cestou pak je, že mi 
zavolá někdo z příbuzných.  
 
S čím se na vás nejčastěji obrací? 
Začal bych tím, kde se na mě nejčastěji obrací... Obvykle jsou to obě 
Oddělení následné péče. Jsou to tedy pacienti dlouhodobě nemocní, 
kteří jsou tu týdny, měsíce, tudíž na ně doléhá tíže nemoci. Potřebují 
v dlouhodobém neutěšeném stavu život přehodnotit, jinak uchopit. 
Kladou si otázky o smyslu situace, nemoci... Jednoduše řečeno - je jim 
někdy smutno. Nebo jsou to pacienti, kteří mají náboženské ukotvení, 
které chtějí s někým sdílet, což v nemocnici ne vždy jde. Ale jsou tu 
samozřejmě i nevěřící pacienti, kteří chtějí s někým probrat své radosti 
a smutky. Devizou kaplana je, že na to má čas. Není hnaný běžným 
provozem nemocnice. Vstupuje do toho se ztišením a klidem... 
 
Jak dlouho trvá průměrná návštěva pacienta? 
Záleží na tom, jestli je první, nebo opakovaná. První trvá hodinu, 
hodinu a půl... klidně i déle. Často si začínáme povídat o banálních 
věcech, o tom, odkud přicházejí a tak dále. Na základě tohoto prostoru 
důvěry se dostáváme k věcem, které jsou komplikované a trápí je. 
Častými tématy jsou vztahy. Přemýšlejí třeba o tom, kdo je pro ně 
důležitý, co jim v životě stojí za to, aby žili. 

Převzato z "Nemocničního zpravodaje" českobudějovické nemocnice 
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Postní doba ve společenství 
Žádný křesťan by neměl být osamělý. Potřebujeme, aby nás ostatní 

povzbuzovali, dávali nám podněty k přemýšlení, občas i napomínali 
a hlavně, aby nás milovali. Jsou to lidé kolem nás, kteří nám pomáhají růst 
ve svatosti. 

Místo toho, abyste procházeli postem sami, promluvte si s rodinou 
nebo s přáteli tom, co budete dělat. Zeptejte se, zda existuje něco 
konkrétního, co byste podle jejich názoru měli ve svém životě změnit. 
Často zjistíte, že vás vaši blízcí znají lépe než vy sami. A pokud budete 
prožívat postní dobu s někým blízkým, může vás upozornit, pokud 
nebudete v plnění svého předsevzetí důslední.  

Také si můžete vybrat nějakou společnou aktivitu. Půst pak nemusí být 
jen odříkání, ale místo toho se může stát obdobím, kdy se všichni přiblížíte 
k sobě navzájem a k Pánu. 

Úkoly si projděte společně. Pak společně diskutujte. Přidejte své vlastní 
nápady a vylepšete ty, které najdete. Mluvte o tom, co by mohlo být 
nejlepší pro každého z vás. Udělejte si čas na modlitbu - deset minut nebo 
několik dní - a teprve pak se rozhodněte pro postní závazek.  

Je zřejmé, že můžete dělat více, než je navrženo v následujícím 
seznamu. Nebo nemusíte dělat nic. Jistě je možné prožít postní dobu jako 
kdyby nebyla.  

Co dělat v postní době - návrhy 

Vzdát se dobrých věcí  

• Televize • Káva 

• Oběd • Smetana a cukr do kávy 

• Facebook • Sociální média 

• Líčení • Horká sprcha 

• Limonáda • Teplé jídlo 

• Čokoláda • Solení jídla 

• Nakupování (nenutných věcí) • Nezůstávat dlouho vzhůru  

• Světská hudba • Youtube 

• Sladkosti • Alkohol  

• Čtení pro zábavu • Žvýkačka 

• Maso  
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Vzdát se špatných věcí  

• Opilost  • Lenost - zkuste cvičit 

• Drby • Častá kontrola telefonu 

• Stěžovat si • Hněv 

• Negativní postoje • Neskromné oblečení 

• Být vybíravý • Nezdravé jídlo 

• Posuzovat lidi • Jízlivost 

• Hádat se • Neupřímnost 
 
Modlitba 

• Denní účast na mši - třeba i online 

• Kapitola v Bibli denně 

• 10 minut meditace denně 

• Korunka Božího milosrdenství denně 

• 20 minut duchovní četby denně 

• Růženec - denně desátek nebo celý růženec 

• Růženec - každou sobotu 

• Breviář 

• Věnujte čas, který byste strávili sledováním televize, čtení životopisů 
svatých nebo sledování dokumentů o svatých 

• Křížová cesta každý pátek 

• Vstaňte o něco dříve, abyste se modlili 

• Každý den napište seznam 5 věcí, za které jste vděční 

• Naplánujte si čas pro modlitbu a dodržujte ho 

• Při řízení poslouchejte křesťanskou hudbu nebo rozhlas 

• Vyberte si jednoho světce a snažte se, abyste byli jako on 
 
Almužna 

• Darujte peníze, které byste utratili za vše, co si odřeknete 

• Věnujte čas, který byste strávili sledováním televize, rodině 

• Zvyšte své nedělní příspěvky do kostela 

• Odkládejte všechny drobné peníze a dejte je na charitu 

• Napište dopisy svým rodičům, sourozencům, dětem 
• Zavolej svým známým  
• Řekněte někomu o Ježíši 
• Každý den někoho pochvalte 
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Oznámení 
 
Popeleční středa (17. února) 
Mše svatá v Sedlici v 16.00, v Blatné v 18.00. 
 
Pobožnost křížové cesty 
V Blatné v pátek po mši svaté, v ostatních farnostech půl hodiny před 
nedělní mší svatou. 
 
Zádušní mše svatá 
Mše svatá za zemřelou paní Marii Hadravovou rozenou Pobudovou bude 
v Blatné ve čtvrtek 18. 2. 2021 v 17.00. Poněvadž byla také zapojena do 
Živého růžence, její místo je nyní třeba doplnit. Zájemci se mohou hlásit 
u paní Hájkové. 
 
Upozornění 
V sobotu 6. března mše svatá v Kadově nebude. 

 

Pravidelné mše svaté  

Blatná Neděle    8.15 
               17.00 

Úterý, čtvrtek, pátek 17.00 
středa, sobota 8.00 

     Paštiky Neděle sudého týdne 15.00 

Sedlice Neděle    9.45  

Záboří Neděle  11.30  

Černívsko Neděle lichého týdne 15.00 

Lnáře Sobota sudého týdne 16.00 s nedělní platností 

     Kocelovice Pondělí sudého týdne 16.00 

Kadov Sobota lichého týdne  16.00 s nedělní platností 

     Bezděkov Pondělí lichého týdne 16.00 
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