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Bratři a sestry, 
 
"Jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?", ptá se ve vězení 
sv. Jan Křtitel Ježíše. Snad znejistěl při pohledu na své ruce v okovech 
a musel si pomalu zvyknout na to, že ho Mesiáš nechá hnít ve vězení 
a neudělá nic pro jeho záchranu. "Jsi to ty, nebo ne?" Nezdá se vám 
po  těchto  slovech,  že  i  naše  vykoupení  probíhá  jaksi  pomalu? 
Nemáte pocit, že Bůh zapomíná na dokončení svého díla?  
A  v takovém  stavu  se  u  mnoha  lidí  rodí  snaha  urychlit  rozřešení 
našich obtíží a bojů, a nečekat, až se Pán ukáže. Vzít to do vlastních 
rukou, aby se už konečně začalo něco dít. Toto pokušení  je tu od té 
doby, co chodí člověk po této zemi. Měl ho i Ježíš na Hoře pokušení. 
Mohl  vládnout  celému  světu,  mohl  nasytit  všechny  hladové,  ale 
neudělal  to.  Vzít  osud  světa  do  vlastních  rukou  chtěl  i  Jidáš,  ale 
přepočítal  se. Budeme prožívat  advent,  tj.  příslib  příchodu  našeho 
Pána, který se opět a definitivně vrátí do svého, mezi vlastní, kteří ho 
kdysi nepřijali. Vytrvejme  v  jeho  službě  a  v  čekání na něho,  a  to  i 
tehdy, když  se budou mnozí kolem ptát:  "Tak kde  je, máme hledat 
jiného?"  Nehledejme  jiného  mesiáše  a řiďme  se  radou,  kterou 
napsala  svatá  Klára  sv. Anežce  České:  "Dodržuj dále,  co  dodržuješ, 
dělej dále, co děláš." 

 

P. Rudolf Hušek 
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Paštiky ‐ Adventní koncert 
v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách, sobota 30. listopadu v 15 hodin. 
Vladimír Roubal ‐ varhany.  
Vstupné 100 Kč, předprodej v Infocentru Blatná. 

Lnáře 
V sobotu 30. listopadu mše svatá nebude. 

Blatná ‐ Farní setkání 
• První neděle adventní ‐ 1. prosince ‐ o zážitky z cesty do Svaté 

země se s námi podělí Barbora Zdychyncová; 
• třetí neděle adventní ‐ 15. prosince; 
• svátek Svaté Rodiny ‐ 29. prosince; 

vždy v 18 hodin na faře v Blatné. 

Blatná ‐ Mikulášské setkání 
Ve středu 4. 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 1. prosince u Barbory 
Zdychyncové tel. 606 050 191. 
 
 

; 
 

Adventní duchovní obnova 

Kristův příchod v adventních písních 
P. Ivan Pavlíček, duchovní správce z Klenčí pod Čerchovem 

Blatná, sobota 7. 12. 2019 

9.00   mše svatá 
9.45   první promluva na děkanství 

10.30   občerstvení, svatá zpověď 
11.00   druhá promluva 
12.00   Anděl Páně 
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Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
V pondělí 9. prosince bude v Blatné mše svatá v 17.00. 
V Kocelovicích v tento den mše svatá nebude. 

Betlémské světlo v Blatné a v Sedlici 
může prozářit i váš domov.  Betlémské světlo bude k dispozici v úterý 
24. prosince:  

• v kostele v Blatné od 14 do 16.30 hodin;  
• v kostele v Sedlici od 14 do 15 hodin. 

Blatná ‐ Vánoční koncert  
pěveckého kvarteta Symfon v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné 
se koná v pátek 27. 12. v 15 hodin.  
Předprodej vstupenek v Infocentru Blatná. 

Svátek Svaté Rodiny 
Neděle 29. prosince ‐ při každé mši svaté bude obnova manželských slibů. 

Tříkrálová sbírka 
Oblastní  charita  Strakonice  se  také 

v letošním  roce  připojuje  k  organizaci 
Tříkrálové  sbírky,  která bude probíhat 
v  prvních  dvou  týdnech měsíce  ledna 
2020.   

Koledníčkům  požehná  pan  farář 
Rudolf  Hušek  ve  čtvrtek  2.  1.  při mši 
svaté v 17 hodin v Blatné. 

Ochotní  dobrovolníci  z  řad 
dospělých  i dětí,  prosím  zavolejte 
koordinátorce  paní  Maškové  na  tel. 
777 808 985. 

* * * 
Ve  farnosti  Sedlice  bude  Tříkrálová 

sbírka  probíhat  první  víkend  v  lednu. 
V sobotu 4. 1. v Holušicích, Němčicích, 
Čekanicích  a  Škvořeticích,  v  neděli  5.  1.  v  Sedlici  a Mužeticích.  Zájemci 
o koledování se mohou hlásit u Katky Prexlové, tel. 773 991 406. 
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Pravidelné mše svaté  
Blatná  Neděle    8.15  Úterý, čtvrtek, pátek 17.00, 

středa, sobota 8.00 
     Paštiky  Neděle lichého týdne 15.00 
Sedlice  Neděle    9.45   
Záboří  Neděle  11.30   
Černívsko  Neděle  sudého 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 

 
Vánoce ‐ mše svaté 

  Blatná  Černívsko Kadov  Lnáře  Sedlice  Záboří 

Út 24. 12.  24.00  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  22.00  ‐‐‐ 

St 25. 12.  8.15  ‐‐‐  ‐‐‐  15.00  9.45  11.30 

Čt 26. 12.  8.15  15.00  ‐‐‐  ‐‐‐  9.45  ‐‐‐ 

Pá 27. 12.  8.00  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

So 28. 12. 

14.00 
Domov 
pro 

seniory 

‐‐‐  ‐‐‐  16.00  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Ne 29. 12.  8.15  15.00  ‐‐‐  ‐‐‐  9.45  11.30 

Po 30. 12.  ‐‐‐  ‐‐‐  16.00 
Bezděkov  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Út 31. 12.  15.00  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

St 1. 1.  8.15  15.00  ‐‐‐  ‐‐‐  9.45  11.30 
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