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Bratři a sestry, 

každý podzim  je pro dospívající chlapce a dívky obdobím, ve kterém  jdou 
do tanečních. S bušícím srdcem a červenými tvářemi se nesměle učí první 
taneční kroky a základní pravidla společenského chování. Při tanci je nutné 
sladit kroky a vzájemný pohyb tak, aby dvě osoby vypadaly jako jedna živá 
bytost,  která  prožívá  štěstí  z  blízké  přítomnosti  toho  druhého,  s  nímž 
nemusí ani hovořit. Stačí mlčet, být spolu a pohybovat se podle pravidel 
tanečního mistra.  Taneční  nejsou  autoškola,  v  ní  se  učíme  řídit  vozidlo. 
Taneční  jsou  školou,  která  nikdy  nekončí,  protože muž  a  žena  si  stále 
musejí dávat pozor na to, aby si při každodenním tanci kolem dětí, plotny, 
práce  a  bydlení  nešlapali  na  nohy.  Každé  ráno  je  třeba  poradit  se 
s Mistrem o tom, jaké šaty si obléci, jaký druh tance se na dnešní den hodí. 
Jako  zpovědník  jsem  v  nedávné  době  rozdal  ve  zpovědnici  penitentům 
několik  desítek  kusů  následující  ranní  modlitby,  která  těm,  kteří  se  ji 
skutečně modlili, velmi pomohla a vyžádali si ji i pro své blízké. 

P. Rudolf Hušek 
Ranní modlitba posledních optinských starců 
Pane,  dej,  abych  s  duševním  pokojem  přijímal  všechno,  co mně  přinese 
tento den. Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do tvé svaté vůle; každou 
hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři. Všechny zprávy, které během 
dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením, 
že ve všem je tvá svatá vůle. Ve všem, co dělám, a ve všem, co říkám, veď 
moje myšlenky a city. Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych 
zapomněl,  že  všechno  jsi  seslal  ty.  Nauč  mě  jednat  přímo  a  rozumně 
s každým  členem  rodiny,  abych  nikoho  nezarmoutil  a  nikomu  neublížil. 
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny události v jeho 
průběhu. Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.  

Amen. 

Číslo 6 (49)                                                               Advent a Vánoce 2018 
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Nepochybujte a věřte s pokorou 
Silvie  Lehečková navštěvuje  již několik  let  společně  s  rodinou bohoslužby 
v Blatné,  aktivně  se  všichni  zúčastňují  i  různých  farních  akcí.  Její  děti 
Alexander a Daniel chodí na náboženství, a tak pro mnohé bylo překvapení, 
když letos na jaře byla pokřtěna.  

Byla jste vychována v křesťanské víře? 
Do  kostela  mne  vodila  občas 

o prázdninách  babička.  Pamatuji  si 
tajemnou,  okouzlující  atmosféru  cesty  do 
kostela kolem domu z roku 1819, který měl 
staré dveře se strašidelnou řezbou, na které 
dosud  vzpomínám.  Už  na  základní  škole 
jsem  cítila,  že něco nad námi  je. V těžkých 
chvílích  jsem  i  jako  dítě  prosila  o pomoc 
nahoru  a  často  jsem  cítila,  že  prosba  byla 
vyslyšena.  

Po  skončení  gymnasia  jsem  na 
Pedagogické  fakultě  studovala  výtvarnou 

výchovu a společenské vědy, učitelství pro střední školy. Pro samé studium 
filosofie  nezbýval  čas  na  výtvarno.  A  někde  v těch  vědách  humanitních 
mne zaujalo učení o převtělování a o minulých životech. Věřím, že existuje 
vyšší universum,  je  jedno, zda tomu  říkáme Bůh nebo vyšší energie nebo 
nějak jinak. 

Až  v dospělosti  jsem  se  dostala  ke knihám  Kathleen  McGowanové 
o sblížení  Ježíše  a Marie Magdalény. Příběh neodpovídá  tradici  katolické 
církve,  ale  ve  mně  vzbudil  zájem  o  Ježíše  a  Evangelium  lásky,  které 
postrádám v přístupu církve.  

Když jste vystudovala pedagogiku, pracujete ve školství? 
Ne,  paradoxně  jsem  tento  obor  studovala  z jiného  důvodu.  Kvůli  své 

intuici  a  smyslu  pro  spravedlnost,  jsem  váhala  mezi  prací  kriminalisty 
a oděvním  výtvarníkem. Cesta  k dnešním dnům byla  trnitá,  ale o  to  více 
zkušeností  člověk  získal. Dnes  podnikám  jako  oděvní  výtvarník  na  volné 
noze,  prodávám  hlavně  přes  Facebook,  zákaznice  mám  i  ze  zahraničí. 
V den  teroristického  útoku  v Londýně  byly  prodány  chvíli  před  ním  dvě 
tuniky  s nápisy  „Rebel Club  London“ do  Londýna. Práce  je hodně,  ale  je 
časově náročná, neboť jsem perfekcionalistka. Ale je to ve skutečnosti tak, 
že já vydělávám na chleba a manžel na všechno ostatní. 
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Kdy jste začala chodit do kostela? 
Manžel Michal  byl  pokřtěný  jako  dítě,  jeho  děti  z prvního manželství 

byly pokřtěné, ale nikdo z nich do kostela nechodil kromě Vánoc. Jednou 
na vánoce jsme byli v kostele v Blatné a nebylo to moc příjemné setkání se 
starým panem farářem. Proto jsme nenechali ani naše dvě malé děti hned 
pokřtít. Pak nám do života vstoupil náš rodinný přítel Jaroslav Brož. Chodil 
nám pomáhat na stavbu, bylo mu u nás asi dobře  i v soukromí a nakonec 
tady u nás zůstal, takže řada lidí si myslí, že patří do rodiny.  

Když přišel do Blatné P. Marcin Piasecki, můj muž Michal, Jarda a starší 
syn  Michael  začali  navštěvovat  pravidelně  bohoslužby.  Když  malí  kluci 
trochu odrostli, přidali jsme se k nim.  

Jarda se rozhodl, že se nechá pokřtít a za kmotra si zvolil mého muže. 
Michal  ale  nebyl  biřmovaný  a  P.  Marcin  trval  na  tom,  aby  byl  kmotr 
biřmovaný a aby žil v řádně uzavřeném manželství.  

Pro křest jste se rozhodla kvůli svatbě?  
Nakonec  to  nebyl  hlavní  důvod.  Jsem  duší  rebel  a  špatně  nesu 

nenápadnou  islamizaci  Evropy  a  dnešní  konzumní  filosofii  globálního 
řízení. Postrádám křesťanské základy morálky ve výchově dětí. Křesťanská 
cesta mi přijde blízká,  žijeme  stále  ještě  v křesťanské  Evropě  a  s těžkým 
srdcem  vidím,  že  Evropa  postupně  opouští  křesťanské  hodnoty.  Mohu 
svoji  víru  nějak  žít  sama,  ne  ve  všem  se  s  církví  shodnu,  ale  už 
pro zachování křesťanských tradic je křest důležitý. 

Jak probíhala příprava ke křtu? 
Měla  jsem  na  starosti  rodinu  a  5  dětí,  začali  jsme  stavět  dům,  a  tak 

nezbývalo mnoho času docházet na přípravu. Hledala jsem původně cestu 
rychlého pokřtění kvůli svatbě. Našla jsem vstřícného faráře, který mi slíbil, 
že mě pokřtí. Poslal mi literaturu, kterou jsem studovala po večerech a při 
práci v dílně jsem poslouchala evangelia na internetu. 

Pak se ukázalo, že rychlý křest není nutný, a tak  jsem svatbu v kostele 
absolvovala  jako nepokřtěná.  Svatba byla přímo na  svátek  Jana Pavla  II. 
a v den Michalova biřmování (22. 10. 2016). Dopoledne svatba, odpoledne 
biřmování. Na vánoce 24. 12. 2016  jsme nechali pokřtít  i oba malé syny  ‐ 
Alexandra i Daniela. Jaké jiné lepší datum vybrat? 

Jarda Brož byl pokřtěn na Velikonoce 15. 4. 2017. 

Už tedy byla pokřtěna celá rodina kromě vás... 
P. Marcin odcházel a už nebyl  čas na přípravu. V polovině  roku 2017 
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přišli P. Karel Vrba a P. Rudolf Hušek. Muži z naší rodiny a další farníci jim 
ochotně pomáhali se stěhováním a stavebními úpravami. Navštívila  jsem 
je i já s prosbou o přípravu na křest. Oba jsou velice sympatičtí a u P. Karla 
mi  nevadí  ani  jeho  sarkasmus,  zdánlivá  arogance  a  vtipy  ‐  v tom  se 
shodneme,  i  když  při  debatách máme  občas  rozdílné  názory.  Domluvili 
jsme se na přípravě na křest, ale oba byli hodně vytíženi přestavbou fary 
a přebíráním  farností, a  tak  jsme  začali až  začátkem  roku 2018.  S otcem 
Karlem  jsme  se  scházeli  každou  středu. Křest byl na  svátek  Jana Křtitele 
(24. 6. 2018).  

Dva dny před křtinami měl otec Karel mozkovou příhodu ‐ to nás velice 
zasáhlo. Využila  jsem příležitosti a při mši  jsem mu  z kostela poděkovala 
a poprosila  za  jeho  uzdravení.  Ale  jinak  to  byl  opravdu  slavnostní  den, 
kromě  našeho  křtu  a  biřmování,  přistoupilo  5  dětí  k  prvnímu  svatému 
přijímání, mezi nimi i náš syn Alexander. Za otcem Karlem jsme několikrát 
týdně  jezdili  do  nemocnice,  pomohli  s drobnou  péčí  při  rekonvalescenci 
a užasle  jsme  přihlíželi  tomu  zázraku  uzdravování  a  zotavování.  Je  to 
člověk  velmi  společenský,  kterého  jeho  bývalí  farníci milují  a  hojně  ho 
navštěvovali i v době nemoci. Nyní je opět zpátky doma na faře a je vděčný 
za každou návštěvu svých nových  farníků. On  je pro nás všechny vzorem 
pevné  vůle  a  víry.  Totéž  po  těchto  zkušenostech  říkám  od  té  doby  já 
v analogii se sv. Petrem, který chtěl jít po vodě za Ježíšem, a když zafoukal 
vítr,  zachyboval  a  začal  se  topit.  Ježíš mu  řekl:  "Ty malověrný,  proč  jsi 
pochyboval?" A tak to je mé poselství všem: "Nepochybujte nikdy a věřte 
s pokorou",  křesťanská  morálka  a  zásady  mohou  stále  ještě  zachránit 
Evropu a nás všechny.  

Rozhovor připravil František Jirsa 
 

Povídání o jednom putování 
V  červnu  jsem  se  zúčastnil  poutního  zájezdu  do  Francie  s  cestovní 

kanceláří  Palomino.  Hlavními  iniciátory  a  účastníky  zájezdu  byli  farníci 
z Milevska  a  Sepekova  s  duchovním  správcem  P. Mikulášem  Selvekem. 
Volná místa nabízela cest. kancelář veřejnosti. Zájezd byl desetidenní, šest 
noclehů bylo zajištěno na čtyřech různých místech, tři noci byly přejezdy. 
Pouť  jsme  zahájili  6.  června  odpoledne  mší  svatou  v  poutním  kostele 
Jména Panny Marie v Sepekově. A potom se autobus s 55 účastníky vydal 
na cestu přes Německo nočním přejezdem do prvního místa putování. 

La  Salette  je  klidné,  mně  velmi  milé  mariánské  poutní  místo 
v Savojských Alpách ve výšce asi 1800 m n. m. s nádherným výhledem na 
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zasněžené alpské hřebeny. Je obklopeno půlkruhem hor vysokých asi 2000 
m.  Panna  Maria  se  tady  zjevila  v  září  1846  dvěma  dětem,  Melanii 
a Maximinovi. Byla oděna krojem místních  žen, na prsou měla  zářící kříž 
s kladivem a kleštěmi. 

V slzách  je  žádala, 
aby  vybízeli  lid 
k pokání,  zejména aby 
neznesvěcovali 
sváteční dny  a nebrali 
nadarmo  Boží  jméno. 
Na  místě,  kudy 
kráčela,  je  křížová 
cesta  ve  tvaru 
písmene  S.  V  krátké  době  po  zjevení  byla  zde  zahájena  stavba  kostela 
Notre‐Dame, kde  jsme měli mši sv. Za kostelem  jsou sousoší znázorňující, 
jak se děti s plačící Matkou Boží setkaly, jak s nimi potom rozmlouvala a jak 
se nakonec  loučila.  Je  tady  také pěkné opatřená  studánka. Večer  se  zde 
konají  světelná procesí, ale my  jsme  za  soumraku odjížděli na nocleh do 
Grenoblu. 

Následující  den  jsme  navštívili  Lyon.  Nádherná  gotická  katedrála 
sv. Jana Křtitele  je titulárním chrámem arcibiskupa, který  je z historických 
důvodů  primasem  celé  Francie.  Také mne  zaujala  bazilika  Panny Marie, 
jejíž celý interiér je vyzdoben nádhernými freskami. 

Dalším naším  cílem  byl Ars,  kde  jsme měli mši  sv.  v bazilice  sv.  Jana 
Maria  Vianeye,  a  to  přímo  u  oltáře,  kde  je  jeho  rakev.  V  r.  1929  byl 
prohlášen patronem farářů. Je vzýván zejména jako patron zpovědníků. 

Po  přenocování  jsme  navštívili  Paray  le Monial.  Tady  se  v  roce  1673 
zjevil Pán Ježíš sestře kláštera Navštívení Markétě Marii Alacoque, ukázal jí 
své Srdce a dal známých dvanáct příslibů (popsaných v jejích dopisech) pro 
ty, kdo budou Nejsv. Srdce uctívat. Ona se pak stala horlivou hlasatelkou 
této úcty. Je pohřbena v kapli Zjevení. Na čelní stěně kaple je velká freska 
znázorňující zjevení. Konají se zde mše sv. a modlení téměř nepřetržitě, ale 
dostali  jsme  se  tam. My  jsme měli mši  sv.  v blízkém  kostele,  kde  tehdy 
působil zpovědník sestry Markéty. 

V této  souvislosti  chci  zmínit  zjevení  P. Marie  sestře  Lucii  ve  Fatimě 
v r. 1925  a  zjevení  Pána  Ježíše  jiné  řeholnici  v  r.  1942,  z  nichž  vyplývá 
mnoho  dalších  úžasných  příslibů  pro  ty,  kdo  budou  spolu  s  Nejsv. 
Srdcem  uctívat  a  usmiřovat  také Neposkvrněné  srdce  Panny Marie. My 

La Salette
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jsme byli v Paray le Monial právě o svátku Neposkvrněného srdce. 
Dalším naším cílem bylo komunitní centrum křesťanů Taizé. Na tomto 

místě  prodchnutém  duchem  ekumenismu  jsme  prosili,  abychom  byli 
jedno,  a  to  v  prostorném  kostele  komunity.  U  zdi  původního  zděného 
kostela  je  prostý  hrob,  zakrytý  jen  kobercem  květin  a  opatřený  nízkým 
dřevěným  křížem.  Tady  je  pochován  zakladatel  komunity  bratr  Roger, 
zavražděný  při  bohoslužbě  v  roce  2005. V  autobuse  potom  zněly  písně, 
které se zpívají při bohoslužbách v Taizé. 

Dalším  cílem našeho putování byl  klášter  Saint Gilderd  v Nevers,  kde 
lurdská vizionářka Bernadetta Soubirous prožila poslední léta svého života 
a  kde  také  v  r.  1879  zemřela.  Od  té  doby  tady  spočívá  její  tělo  zcela 
neporušené,  jako  by  ve  skleněné  rakvi  spala.  Vědci  nad  tím  nechápavě 
kroutí hlavou.                                                

Václav Ladman, dokončení v příštím čísle 
 

Oznámení 
Výsledky některých sbírek v roce 2018 

  Blatná  Černívsko  Kadov  Sedlice  Záboří 
Na misie  10 250 1 470 1 500 2 850 7 100 
Na charitu  6 250 1 100 680 2 250 9 800 

Vánoční bohoslužby 

  24. 12.  25. 12.  26. 12.  30. 12.  31. 12.  1. 1. 

Blatná  24.00  8.15  8.15  8.15  15.00  8.15 
Černívsko  ‐‐‐  15.00  ‐‐‐  15.00  ‐‐‐  15.00 
Sedlice  21.30  9.45  9.45  9.45  ‐‐‐  9.45 
Záboří  ‐‐‐  11.30  ‐‐‐  11.30  ‐‐‐  11.30 

 
Blatná 

Mikulášské setkání 
V pondělí 3. prosince  v  17 hodin  v  kostele  a na  faře  v Blatné. Všechny 
hodné děti zve Mikuláš a andělé, čerti nebudou, do kostela se bojí. Na akci 
je  vhodné  se  předem  přihlásit  nejpozději  do  28.  listopadu  u Barbory 
Zdychyncové tel. 606 050 191. 



  7 

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
V  sobotu 8. prosince bude mše  sv.  v 10 hodin  za účasti  členů  Sdružení 
mariánské mládeže a Živého růžence. Po mši svaté jsou účastníci zváni na 
děkanství k dalšímu programu. 

Adventní setkání na faře pro všechny 
se koná na faře v neděli 9. prosince v 17 hodin. Adventní setkání pro děti 
bude na faře tentýž den po mši svaté. 

Přednášky z církevních dějin 
Církevní  historik  P.  PhDr.  ThLic.  Jindřich  František  z  Pauly  Holeček  OM 
promluví ve čtvrtek 13. prosince v 18 hodin v sále blatenského děkanství 
na téma: Sv. Jana z Arku ve výpovědích svého procesu.  
Ve čtvrtek 17.  ledna 2019 v 18 hodin na téma: Svatý opat Antonín, zrod 
egyptského mnišství a jihočeské utrakvistické poustevnictví. 

Betlémské světlo 
bude k dispozici v kostele v pondělí 24. prosince od 14.00 do 16.30. 

Modlitba Taizé 
bude ve čtvrtek 27. prosince po mši svaté v kapli na faře. 

Svátek Svaté rodiny 
V neděli 30. prosince bude při mši sv. obnova manželských slibů. 

 
 
 
 
 
 
 
Požehnání koledníkům   
bude  ve  středu  2.  ledna  2019  v 17.00  hodin  v blatenském  kostele. 
Blatenský  chrámový  sbor  pod  vedením  Ludmily  Vlkové  zazpívá  vánoční 
píseň a koledy.  
Všichni jste srdečně zváni! 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Hledáme ochotné děti a dospělé, kteří by chtěli prospět dobré věci. Je to 
jedinečná možnost, jak udržovat české tradice a přitom pomáhat lidem. 
Tříkrálová sbírka bude probíhat od 2. do 14. ledna 2019. 
Zájemci hlaste se prosím na tel.: 777 808 985 (paní Marie Mašková) 
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Čečelovice ‐ mše sv. v sobotu 1. prosince v kapli sv. Josefa ve 14 hodin. 

Sedlice 
Adventní setkání  
ve středu 12. a 19. prosince na faře: 
• předškoláci od 15 hodin; 
• školáci od 16 hodin; 
• dospělí od 18 hodin. 

Betlémské světlo 
bude k dispozici v kostele v pondělí 24. prosince od 14 do 15 hodin. 

Zpívání koled u jesliček 
s  vánočním  poselstvím  bude  na  svátek  sv. Štěpána  ve  středu 
26. prosince v 15 hodin v kostele. 

Svátek Svaté rodiny 
V neděli 30. prosince bude při mši sv. obnova manželských slibů. 

Tříkrálová sbírka 
V Čekanicích,  Škvořeticích  a  Holušicích  proběhne  Tříkrálová  sbírka 
v sobotu 5. ledna 2019. V Sedlici a v Mužeticích v neděli 6. ledna.  
V neděli 6. ledna po mši svaté bude v kostele požehnání koledníčkům.  
Od  16  hodin  se  všichni  sejdeme  na  faře,  kde  bude  připraveno  malé 
občerstvení a podělíme se o zážitky z koledování. 

Pravidelné mše svaté  
Blatná  Neděle    8.15  Pondělí, středa, sobota  8.00 

Čtvrtek, pátek  17.00 
Sedlice  Neděle    9.45  Úterý 17.00 
Černívsko  Neděle  15.00   
Záboří  Neděle  11.30   
Kadov  1., 3. a 5. sobota v měsíci  16.00 
Bezděkov  2. a 4. sobota v měsíci  16.00 
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