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Vstanu a půjdu k svému otci 
 

Jakou hodnotu měl marnotratný  syn? Pokud ho  zhodnotíme na 
konci jeho vzpoury proti otci, po jeho útěku z domova, tak můžeme 
konstatovat, že jeho finanční hodnota se rovnala nule. Nic nevlastnil 
a nikam nepatřil.  

Pokud  bychom  ale  vzali  jeho  tělo  a  rozložili  ho  do  chemických 
prvků,  tak  bychom  mohli  ze  železa  vyrobit  jeden  malý  hřebík, 
cukrem  naplnit  malý  šálek,  z  tuku  vyrobit  kousek  mýdla.  Získali 
bychom  i dost fosforu, z něhož by bylo asi 2000 zápalek. A to  je asi 
všechno. Ostatních prvků by bylo  tak málo,  že bychom  z  toho nic 
užitečného  nevyrobili.  Dohromady  by  měl  tedy  hodnotu  pouze 
několika desítek korun.  

Není  to  tak  dávno,  co  se  na  člověka,  zvláště  členy  vyvoleného 
národa,  skutečně  i  takto  pohlíželo.  Vyjadřuje  to  však  skutečnou 
hodnotu  člověka? Marnotratný  syn měl  pro  někoho  daleko  větší 
hodnotu než pár korun. Větší hodnotu než všechny diamantové doly 
a ropná pole. Marnotratný syn měl velkou hodnotu pro svého otce.  

Když  se  dozvíme,  že  v  České  republice  se  ročně  nevrátí  domů 
kolem osmi  tisíc dětí, možná ani okem nemrkneme. Ale kdyby  jen 
jedno z těch dětí bylo naše vlastní dítě, tak bychom udělali všechno 
proto,  aby  se domů  vrátilo. Bůh dnem  i nocí  čeká  a  vyhlíží návrat 
svých dětí. Každá lidská duše má pro něho obrovskou cenu. Neustále 
čeká  na  rozhodnutí,  které musí  učinit  každý  sám  za  sebe:  vstanu 
a půjdu k svému otci. 

P. Rudolf Hušek 

Číslo 55                                                                              Postní doba 2020 
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 Vzpomínky na Vánoce z mládí i na právě uplynulé 
O  Vánocích,  o  nejkrásnějších  křesťanských  svátcích,  se  opakovaně 

vracím  ve  vzpomínkách  k tomu,  jak  jsme  je  prožívali  v  dětství,  posléze 
v dospělosti  i  v posledních  letech.  V  dětství  jsme  je  prožívali  ve 
skromnějších  podmínkách  a  v  netrpělivém  očekávání  příchodu  Ježíška. 
Doma  vládla  pohoda  a  atmosféra  odpovídající významu  těchto  svátků. 
Společně s rodiči jsme se zúčastňovali vánočních bohoslužeb. 

Svátečnímu  večeru  vždy  předcházelo  napjaté  očekávání  příchodu 
a troubení  pastýře.  Svým  troubením  symbolicky  připomínal  pastýře 
v Betlémě a  sděloval  rodinám  radostnou novinu o narození  Ježíše Krista. 
Obecní pastýř  zatroubil u  každého  čísla  (chalupy), popřál  rodinám hezké 
svátky, zdraví a hlavně to, aby se s jejími obyvateli za rok zase sešel. Musel 
zatroubit i tam, kde vánoční čas prožívali ve smutku a se slzami v očích pro 
někoho z blízkých, který je navždy opustil. Také tam, kde už předem věděl, 
že mu  neotevřou.  Troubení  pastýře  přecházelo  z generace  na  generaci. 
Tento  starý  zvyk  v některých  obcích  na  venkově  ještě  stále  dodržují. 
Zkušenosti pastýře  jsem  získal už  jako  student  v Sedlici. Po přestěhování 
do Blatné, kde se o mém pastýřském troubení dozvěděli, jsem tuto milou 
povinnost vykonával z 8. patra věžáku na sídlišti  ještě dalších 21  let. Bylo 
dojemné  sledovat  rozsvěcování  vánočních  stromků,  blikání  světýlek, 
radostné výkřiky dětí a mávání lidí z otevřených oken.  

Proč  právě  pastýři?  Pastýři  byli  první,  kterým  byla  zpráva  o  narození 
Krista  zvěstována.  Byli  také  první,  kteří  tuto  zprávu  dále  šířili.  Postavy 
pastýřů  dominovaly  u  tvůrců  betlémů,  jsou  zobrazováni  ve  vánočních 
motivech malířů  (M. Aleš,  J.  Lada). Pastýři  se objevují  v textech  lidových 
koled  (Anděl  pastýřům  zvěstoval,  Slyšte,  slyšte  pastuškové,  Pastýři 
pospíchejte,  Nesem  vám  noviny  atd).  Pastýři  motivovali  skladatele 
pastorel.  Pastorální  hudbu  komponovali  převážně  učitelé  z venkova  – 
šiřitelé osvěty. Nejproslulejší osobností byl náš krajan, rožmitálský kantor 
a varhaník  Jakub  Jan  Ryba  (1765‐1815).  Ač  zaneprázdněn  povinnostmi, 
skličován nepochopením a malichernou zlobou, tvořil dílo za dílem. Česká 
mše vánoční „Hej mistře“ z roku 1796 je jeho nejznámějším, nejhranějším 
a nejoblíbenějším hudebním dílem. Stala se hudebním symbolem českých 
Vánoc. Opět i v ní jsou hlavními postavami pastýři. Česká mše „Hej mistře“ 
se rychle šířila. Zpívala se a hrála  také v Sedlici a v Blatné o půlnoční mši 
svaté.  Když  přicházeli  přespolní  i  sedličtí  farníci  na  půlnoční,  vítali  je 
trubači koledami z věže kostela. Před začátkem půlnoční mše, na „Gloria“ 
a na  závěr  bohoslužeb,  se  vystřídalo  s pastýřskými  fanfárami  několik 
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Na obrázku jde František Šesták na Boží Hod 1957 domů z kostela už jako 
"profík"  ‐  jsou  to  jeho  třetí muzikantské  Vánoce.  V  ruce  trubku  (jako 
pastýř v kostele) a v druhé housle (jako hráč v orchestru).  Stihnul obojí. 

trubačů – z kůru a z bočních oratoří. To už asi málokdo pamatuje. 
Sedlický  chrámový  orchestr  byl  obsazován  výhradně  z místních 

muzikantů.  Díky  tomu,  že  jsem měl  výborného  učitele  na  housle  pana 
E. Prexla,  jsem se už ve svých 13ti  letech proměnil z ministranta na člena 
chrámového  orchestru.  S nostalgií  jsem  se  před  právě  uplynulými 
Vánocemi  rozloučil  s jeho  zřejmě  posledním  členem,  panem  Ludvíkem 
Hlaváčem. Dožil  se požehnaného  věku  97  let.  Stejně  rád  vzpomínám na 
pěvecký  chrámový  sbor. Na  čisté hlasy  ženských  sopránů a altů, na  syté 
hlasy mužských basů a zpěvných tenorů.  

Při  vzpomínkách na  vánoční hudbu  v  Sedlici nemohu  zapomenout na 
varhaníka  a  učitele  Václava 
Šilhu  z Blatné,  na  další 
varhaníky  –  pana  Lukeše, 
Jana Drábka a především na 
paní  Marii  Válkovou.  Na 
dirigenty  pana  Jana  Hlaváče 
a  Václava  Rodinu.  Když  si 
vzpomenu  na  Vánoce 
v Sedlici  a  poslouchám 
Rybovu mši  kdekoliv,  je  pro 
mne  ta  sedlická  pořád 
nejkrásnější.  Blatenští  mi 
snad  prominou.  Ve  zdejším 
kostele  také  zněly  hlasy 
výborných  zpěváků 
a zpěvaček,  převážně  členů 
pěveckého  sboru  Úslavan 
a tóny zkušených hudebníků, 
s nimiž  si  zahrát  bylo  pro 
mne  velké  uznání.  Blatná 
může být hrdá na  to, že zde 
jako  regenschori  a varhaník 
působil  pan  Antonín  Čubr 
(1904  –  1988),  významný 
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český klavírista, hudební vědec a publicista. Ale vzpomínky z dětství a na 
Sedlici zůstávají na prvním místě. 

Církvi  v  mnoha  desítkách  let  režim  nepřál.  Vánoce  v konzumní, 
materialistické  společnosti  ztrácely  svůj  původní  duchovní  význam. 
Zpěváci,  hudebníci  a  varhaníci  stárli.  V kostelích  se  stále méně  zpívalo. 
Chybějící varhaníky v Blatné a v kostelech naší farnosti obětavě zastupoval, 
pokud mu síly stačily, pan Václav Kníže z Černívska nebo pan Josef Diba ze 
Záboří. Mnohé kdysi nádherně znějící kostelní varhany postupně chátraly. 
Je  dobře,  že  tyto  potemnělé  časy  jsou  za  námi  a  že  nastal  čas,  kdy  se 
neblahé důsledky těchto časů postupně napravují.  

Příkladem  a  zároveň  velkými  dary,  které  nám  Vánoce  2019  přinesly, 
jsou nádherně opravený kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách a v něm znovu 
znějící varhany  i vybílený a  zrestaurovaný presbytář kostela Nanebevzetí 
Panny  Marie  v Blatné.  Darem  je  i  to,  že  zpěv  při  bohoslužbách 
v blatenském kostele obětavě a s láskou doprovází na varhany, volající po 
opravě, paní Ludmila Vlková.  

V Sedlici je stálý varhaník pan Richard Semiginovský. V případě potřeby 
ho ochotně zastupuje pan František Hajdekr. 

Často  vzpomínám  na  všechny  kněze,  kteří  i  v těch  nejtěžších  dobách 
oddaně vykonávali svoje kněžské poslání. Zvláště a velmi často vzpomínám 
na  našeho  blatenského  děkana,  P.  Heřmana  Fritsche,  který  právě 
o Vánocích roku 2012, s vypětím všech sil, těžce nemocný, sloužil v našem 
blatenském  kostele  svoji  poslední  mši  svatou.  Zemřel  v nemocnici  ve 
Strakonicích  následujícího  dne  27.  prosince  2012. Určitě  se  raduje  z díla 
svých následovníků. Z díla, které sám vzhledem k věku  i pro nepochopení 
mnohých, nemohl uskutečnit. 

Poslední  vzpomínka  patří  panu  Josefu  Komanovi  z Paštik.  Ve  zdejším 
kostele působil celý život jako kostelník. Jako silně věřící člověk vykonával 
poslání  kostelnické  služby  obětavě  a  s láskou.  Všem  bohoslužbám, 
pravidelným, slavnostním či zádušním, dodával důstojný rámec.  

Výše  uvedený  text  jsem  napsal  jako  jednu  z životních  epizod,  jako 
ukázku  toho, co  jsem skutečně prožil.  Jako  jeden z mnoha příběhů, které 
nejde  vymyslet,  které  mě  provázejí  v  myšlenkách  na  expedicích  i  na 
poutních  cestách.  To  je  ta  moje  vnitřní  inventura.  Pokorná,  poučná, 
děkovná a pravdivá.  

František Šesták 
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Výsledky tříkrálové sbírky 
Milí  koledníčci, dobrovolníci a  lidé, kteří  jste  se  jakýmkoliv  způsobem 

podíleli  na  20.  ročníku  Tříkrálové  sbírky  2020,  DĚKUJI  jménem  Charity 
a lidí,  kterým  vykoledované  prostředky  pomohou.  Věřím,  že  tři  králové 
přinesli všem radost a oni sami si odnesli hezkou zkušenost a zážitky. 

S velkou radostí bych Vás ráda informovala o výsledku Tříkrálové sbírky. 
Na Strakonicku  lidé darovali 549 125 Kč, z toho na Blatensku 252 583 Kč. 
30% z této částky se použije na podporu charitních projektů v celé ČR a ve 
světě,  5%  pokryje  režii  a  65%  se  vrátí  Oblastní  Charitě  Strakonice.  Ta 
získané peníze použije na pořízení auta pro terénní pečovatelskou službu, 
aby se pečovatelky dostaly k potřebným lidem i do vzdálenějších vesniček 
a na  dovybavení  kuchyně  v  Domově  klidného  stáří  sv.  Anny 
v Sousedovicích. Tyto záměry byly předem schváleny Charitou ČR.  

Renáta Turková 
 

Věda a víra 
V lednu jsme se v Katovicích zúčastnili přednášky P. Marka Orko Váchy 

"Věda a víra". Na příkladu evolučního vývoje vysvětlil, že pokud vědu i víru 
správně chápeme, nemohou být v rozporu. Věda odpovídá na otázku "jak" 
a víra na otázku  "proč". Po přednášce padla otázka  "Jak  to,  že celý  život 
slyším něco jiného: člověk byl stvořen Bohem a žádná evoluce neexistuje?" 

Důvodem  je  zřejmě  to,  že  někteří  lidé  odmítají  přijmout  vědecké 
poznatky, nechápou, že učení církve se vyvíjí a nejraději by žili v dobách, 
které  již  dávno  minuly.  V minulosti  byla  Bible  chápána  jako  zdroj 
historických  a  přírodovědných  znalostí  a  základním  vysvětlením  vzniku 
světa bylo  šest biblických dní. Dnes Bibli  chápeme  jako  knihu přinášející 
pravdu o vztahu člověka k Bohu, nikoli jako přírodovědecké poznání. 

Můžeme  si  připomenout  dobu,  kdy  katolický  kněz Mikuláš  Koperník 
přišel s myšlenkou, že Země a další planety obíhají kolem Slunce. Přestože 
další vědci (Galilei, Kepler, Newton) přinášeli četné důkazy, mnoho lidí tuto 
skutečnost  dlouho  odmítalo  vzít  na  vědomí.  A měli  pro  to  jistě  dobré 
důvody: Vždyť přece v Bibli  je napsáno, že Bůh na nebeské klenbě "učinil 
dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo 
v noci ..." (Genesis 1, 16). Trvalo skoro tři sta let, než byla tato skutečnost 
všeobecně přijata. 

Podle soudobého vědeckého poznání vznikla planeta Země řádově před 
několika miliardami  let  a  člověk  ("homo  sapiens")  na  ní  žije  již  několik 
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desítek  tisíc  let. Přesto někteří  lidé  stále  tvrdí,  že Země,  člověk a ostatní 
organismy byli přímo a v současné podobě stvořeni v šesti dnech, že kniha 
Genesis je v podstatě deníkovým záznamem o tom, co se stalo. S takovým 
názorem se současné učení církve neztotožňuje a nezbývá než doufat, že 
postupně podobné názory přestaneme slyšet. 

František Jirsa 
 

  Držet pravý půst 

Je snad pravý půst 
vzdát se slaniny, 
zvěřiny? 
Je snad půst věcí úst? 

Je snad půst dát si slib 
z masa nepojíst, 
o to víc 
na talíř si nabrat ryb? 

Ne, půst je víc, toť sklizeň! 
Svaž snopy své 
a dej 
jíst duši, má hlad, žízeň! 

V ten čas se hněvu vzdej, 
zvláště zlých řečí, 
všech křečí, 
změň život, směr mu dej! 

Jen silou ducha rostem, 
zmoř hladem hřích, 
ne břich, 
pak prošels pravý postem! 

 
Robert Herrick (1591‐1674), anglický kněz a básník 

přeložil biskup Josef Hrdlička 
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Změna  času  ‐  Po  dobu  platnosti  letního  času,  tj.  od  neděle  29.  3.  bude 
večerní  mše  svatá  v  Blatné  v  18.00,  Lnáře  a  Kadov  v  sobotu  v  18.00, 
Bezděkov a Kocelovice v pondělí v 18.00. 
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Popeleční středa ‐ 26. 2. Blatná 18.00, v 8.00 mše sv. nebude. 

Slavnost Zvěstování Páně ‐ 25. 3. Blatná 18.00, v 8.00 mše sv. nebude 

Modlitby Taizé ‐ v Blatné vždy ve čtvrtek po mši svaté 27. 2., 5. 3. a 2. 4. 

Sloučení farnosti Lnáře 
K  31.  12.  2019  bylo  v  naší  diecézi  zrušeno  113  farností, mezi  nimiž  je 
i Římskokatolická  farnost  Lnáře,  která  byla  od  1.  1.  2020  sloučená 
s Římskokatolickou  farností Blatná. Pro věřící  ze  zaniklé  farnosti  Lnáře  je 
farním  kostelem  kostel  Nanebevzetí  Panny  Marie  v  Blatné,  kostel 
Nejsvětější Trojice ve Lnářích je kostelem filiálním. Řád bohoslužeb zůstává 
beze změny. 

Pouť na Svatou Horu 
Pátý ročník pěšího putování na Svatou Horu se uskuteční ve středu 1. a ve 
čtvrtek 2. července 2020. Bližší informace budou v dalším čísle zpravodaje. 

Nabídka služeb 
Nepotřebuje někdo složit uhlí, nasekat dřevo, opravit topení, kotel? Třeba 
i  dovézt  větší  nákup,  k  doktorovi...  Pokud  ano,  Barbora  Zdychyncová 
(tel. 606 050 191) předá kontakt na ochotné farníky, kteří rádi pomohou. 
 

Pravidelné mše svaté  
Blatná  Neděle    8.15  Úterý, čtvrtek, pátek 17.00 (*18.00) 

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 (*18.00) s nedělní platností 
     Kocelovice  Pondělí sudého týdne 16.00 (*18.00) 
Kadov  Sobota lichého týdne  16.00 (*18.00) s nedělní platností 
     Bezděkov  Pondělí lichého týdne 16.00 (*18.00) 
Časy označené * platí v letním čase (od 29. března) 
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