
Farní zpravodaj 
farností Blatná, Černívsko, Kadov, Sedlice a Záboří 

 

 
 

 
Bratři a sestry, 
 
na sobotu 9. června je objednán autobus na diecézní pouť, která se tento 
rok koná v Sušici. Vy, kteří jste se zúčastnili vikariátní poutě na Lomci, jste 
jistě nelitovali času, který jsme tam společně strávili. Utužili jsme si vztah 
nejen s Kristem, ale také s mnoha přáteli, kteří se na toto mariánské 
poutní místo vydali z jiných farností. Předpokládám, že daleko širší a hlubší 
význam bude mít naše účast na diecézní pouti v Sušici, kde budeme mít 
možnost zúčastnit se mše sv. i s naším panem biskupem Vlastimilem 
Kročilem a potkat se s kněžími a věřícími z celých jižních Čech. Přihlásit 
můžete sami sebe i své přátele kdykoliv po mši svaté v sakristii. Příspěvek 
na dopravu je 200 Kč za osobu. 

P. Rudolf Hušek 

Vikariátní pouť na Lomec 
Dne 5. května jsem se mohla s dcerou a její kamarádkou zúčastnit 

vikariátní poutě, která se velice vydařila. Protože děvčata už jsou větší, 
mohly se sami zapojit do dětského programu a já jsem se v klidu 
zaposlouchala do přednášky biskupa Tomáše Holuba na téma Strach v 
životě člověka a jak mu čelit? Připomínal nám, že strach je normální 
reakce, ale Bůh se snaží osvobodit člověka od strachu, který ho ochromuje. 
Dále nám kladl na srdce, že se nemáme "zakuklit" v minulosti a hlavně se 
nenechat manipulovat strachem. Bůh je ten, který touží být člověku 
nablízku, aby se nebál.  Bůh je dost mocný, aby člověka dovedl tam, kde je 
jeho cíl. Ježíš Kristus je schopen jako jediný postavit se smrti.  

V přestávce mezi přednáškou a mší svatou byla možnost využít svátost 
smíření, adorovat před svátostí oltářní a našli se i odvážlivci, kteří přišli pro 
přímluvnou modlitbu k jedné ze tří skupinek přímluvců.  
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Ani jsem se nenadála a přiběhly ke mně nadšená děvčata, kterým se 
podařilo splnit všechny zadané úkoly. Ale ještě jeden úkol naši Majdu přeci 
jen čekal, a to podělit se o zážitky také s vámi: "Měli jsme osm stanovišť. 
Nejvíc se mi líbilo, když jsme šli do garáže a tam na nás vybaflo strašidlo. 
Na jiném stanovišti jsme si vyzkoušeli být slepí. Zavítali jsme i na hřbitov, 
jinde jsme museli strčit ruku do pytlíku a uhádnout, co tam je, prolézali 
jsme tmavým tunelem. Na čtvrtém stanovišti nám zavázali oči, my jsme se 
drželi provazu, a tak jsme došli do cíle. Moc se mi to líbilo! Jo, a měli tam 
výborný buchty!" 

Těšíme se na další pouť! 
Na této pouti doputovala do cíle svého života jedna naše sestra 

v Kristu. Na Lomec jela s námi autobusem z Blatné a pak v doprovodu 
modlících se lidí odešla Domů – do Boží náruče. Tam ji Pán jistě setřel 
všechny slzy z očí a zbavil ji všech druhů bolestí, které musela snášet tady 
na zemi. Jsem velice ráda, že jsme se za ni mohli přimlouvat i při mši svaté, 
která byla na závěr programu. 

Renata Turková 
 

Veřejná sbírka pro kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách 

Oprava kostela probíhá od května 2018 do srpna 2019. K významné 
finanční podpoře z EU musí Římskokatolická farnost Blatná přidat i svůj 
podíl, proto tato farnost koná veřejnou sbírku na tento účel. Dobrodinci 
mohou už nyní přispět na účet 5307408329/0800, který je veden u České 
spořitelny pouze pro dary na opravu paštického kostela. V blízké době 
budou k dispozici i sběrací listiny, složenky a dvě pokladny. 

P. Rudolf Hušek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Půdorys areálu v Paštikách 
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Putování na Svatou Horu 

Putování na Svatou Horu se nám už blíží. Po mši svaté 5. července se 
vydáme na cestu. Přespíme v Březnici a druhý den dojdeme na Svatou 
Horu. A tam už se těšíme na setkání s vámi, farníky, na mši svaté v 17 
hodin. Kdo si myslí, že by neušel celou trasu, může se k nám přidat 
v Blatné první den nebo druhý den od internátu Střední odborné školy 
v Březnici. 

Povinné informační setkání všech přihlášených bude 10. června 
v 18 hodin na faře v Blatné.                                                          Ludmila Vlková 

Blatná 

Boží Tělo 
Mše sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně s eucharistickým procesím bude 
v Blatné v neděli 3. června ve 14.00. Maminky s družičkami na sypání 
květin se mohou hlásit u paní Šmrhové. V ostatních farnostech bude 
eucharistická adorace po mši svaté v kostele. 

Izrael a Jordánsko 
O splněném snu Blaženy Chaloupkové a zážitcích z cesty. Promítání, 
vyprávění -  v neděli 3. června v 18 hodin na faře. 

První svaté přijímání dětí a křest dospělých 
V neděli 24. června  při mši svaté v 8.15. 

Setkání 30+ otevřené pro všechny bude v neděli 24. 6. v 18 hodin na faře. 

Domov pro seniory - mše svatá v sobotu 26. 5. a 16. 6. ve 14.00. 

Bezděkov 
V neděli 24. června bude mše sv. v 11.00. 

Černívsko 
V neděli 3. června 2018 bude mše sv. výjimečně v 8.00 s eucharistickou 
adorací. V 15 hodin mše sv. nebude. 

Záboří 
Mše svatá v Lažánkách bude v sobotu 23. června v 16.00. 

Titulární slavnost farního kostela sv. Petra a Pavla v Záboří bude 
v neděli 1. července v 11.00 hodin. 
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Diecézní pouť v Sušici 

Církev, naše rodina 

Sobota 9. června 9.30 - 16.00 

Začátek v 9.30 - příjezd a odbavení poutníků 
Dětský program 10.00 - 12.15 - poznávací s a sportovní aktivity pro děti 

do 12 let 
Lov zážitků 10.30 - 12.00 - program pro starší děti 
Přednášky 10.30 - 12.00, přednášet budou P. Leo Maasburg – nejbližší 

spolupracovník Matky Terezy, Ing. Stanislav Juránek, 
Mgr. Kateřina Brichcínová Th.D., generální vikář David Henzl, 
biskup Vlastimil , Ing. Václav Vacek 

Občerstvení 12.30 - 14.00 - stánky na náměstí, okolní restaurace  
Vycházky s průvodci 13.30 - 14.45 - k Panně Marie Bolestné, 

na Andělíček, po historickém centru města 
Přednáška 13.30 - 14.45 - Bude biskup Josef Hlouch  blahořečen? 

A nakonec se opět spojíme od 15:00 na náměstí při mši svaté. 

Příspěvek na dopravu autobusem je 200 Kč na osobu. Čas a místo 
odjezdu autobusů bude oznámeno na webu, v ohláškách a na vývěskách. 

Pravidelné mše svaté 

Blatná Neděle    8.15 Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek  18.00 
Středa, sobota  8.00 

Sedlice Neděle    9.30 Úterý, pátek 18.00 

Černívsko Neděle  15.00  

Záboří Neděle  11.00  

Kadov 1., 3. a 5. neděle v měsíci  10.00 

Bezděkov 2. a 4. neděle v měsíci  10.00 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vydává pro vnitřní potřebu: Římskokatolická farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná 
Webové stránky farností: www.blatna.farnost.cz, www.sedlice.farnost.cz 
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu: farni-zpravodaj@seznam.cz 
Výlohy: cca 2 Kč pro jeden výtisk; upřímné „Pán Bůh zaplať” za příspěvky na tisk 


