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Přátelé, 
 
v  říjnu  začne  příprava  dospělých  osob  na  křest,  který  jim  bude  udělen 
o velikonoční vigilii v roce 2022. Pokud byste ve svém okolí věděli o někom, 
kdo  dostal  od  Boha  dar  víry  až  v  dospělosti  a  chtěl  by  žít  svátostným 
životem v katolické církvi, můžete mu tuto přípravu nabídnout. 

V  blízké  době  začne  také  výuka  náboženství  pro  děti.  V  Blatné  se 
mohou  přihlásit  v  Domě  dětí  a mládeže,  v  Sedlici  a  v  Záboří  si mohou 
přihlášky vyžádat na tamějších Základních školách. 

Přeji  vám  otevřené  oči  i  srdce  pro  všechny  krásy  podzimního  času, 
v němž  si při  svážení úrody  z našich polí,  zahrádek,  sadů,  rybníků a vinic 
můžeme  skutečně  říci,  že  vše  je plod  země  a plod  lidské práce,  a proto 
Bohu díky za to. 

 P. Rudolf Hušek 
 
 

Pěší pouť na Svatou Horu  v sobotu 2. října 2021 

Podrobnější informace k pouti poskytne 
Lenka Scheinherrová, tel. 604 579 527 
 

6.45  požehnání poutníkům v kostele v Blatné 

7.12  vlakem z Blatné do Březnice 

7.45  z nádraží v Březnici stejnou cestou jako v minulých letech 

17.00  mše svatá na Svaté Hoře 

Číslo 67                                                                                            Září 2021 
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Předseda České biskupské konference k volbám 
V  červenci  oznámil  Josef  Nerušil,  pracovník 

Arcibiskupství  pražského,  svoji  kandidaturu  za  SPD 
a Hana  LIpovská,  členka Rady  ČT  nominovaná  ČBK, 
kandidaturu  za  Volný  blok.  Oba  poskytli  médiím 
rozhovory,  ve  kterých  tvrdí,  že  právě  tyto  strany 
nejlépe  hájí  křesťanské  hodnoty.  Na  jejich 
kandidatury  reagoval  olomoucký  arcibiskup  Jan 
Graubner následujícím prohlášením. 

V posledních  dnech  se  objevili  v rámci  kampaně  před  volbami  do 
Poslanecké  Sněmovny  Parlamentu  ČR  kandidáti,  kteří  jsou  spojováni 
s římskokatolickou církví, a přitom kandidují za politická uskupení, která je 
třeba  označit  za  subjekty  s extrémními  názory.  To  není  možné  přejít 
mlčením. 

Je  třeba  deklarovat,  že  politický  postoj  těchto  osob  není  postojem 
církve, pro níž  jsou určující principy katolického sociálního učení, kromě 
jiného  formulované  v exhortaci  papeže  Františka  „Evangelii  gaudium“, 
kde říká, že „celek je nadřazen části“ (EG 234‐237) a „realita je důležitější 
než  idea“  (EG 231‐233). Tyto principy  jsou zásadní  i pro posuzování, zda 
programy stran a hnutí, za něž  tyto osoby kandidují, odpovídají katolické 
sociální nauce nebo ne. 

To  znamená,  že  se nelze  zaštiťovat  jednotlivou hodnotou, která  sice 
odpovídá  křesťanskému  pohledu  na  společnost  a  svět,  přitom  však 
zamlčovat nebo popírat další křesťanské hodnoty. Současně není možné 
nabízet  vize odtržené od  reality,  které  jsou neuskutečnitelné a  stavět  se 
tak  do  role  zachránce  společnosti,  což  je  ve  své  podstatě  planý 
předvolební slib. 

V duchu  stanoviska  České  biskupské  konference  k letošním  volbám 
upozorňuji,  že  nelze  kandidáty  hodnotit  jen  podle  jejich  vlastních 
prohlášení.  Je  třeba  zkoumat,  zda  tyto  proklamace  odpovídají  způsobu 
jejich  života  a  jaký  je  celkový  systém  zastávaných  hodnot  toho  kterého 
politického uskupení, za něž dotyčný kandiduje. 

Jsem  přesvědčen,  že  nelze  žít  z deklarací,  ale  z Pravdy,  která  nás 
osvobozuje, a kterou  lze poznat po ovoci, kterým  je kromě  jiného pokoj 
a sociální smír. 

Mons. Jan Graubner, Předseda České biskupské konference 
(Zdůraznění textu je převzato z webu cirkev.cz.) 
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Charismatické setkání New Dawn 
Moto: „Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“ (1.Kor.16,13) 

O prázdninách  jsem  se zúčastnila katolického charismatického  setkání 
New  Dawn  (Nové  svítání),  které  se  konalo  ve  františkánském  klášteře 
v Hájku u Prahy.  Potěšilo mě  vidět,  kolik přijelo  rodin  s malými  i  většími 
dětmi, zastoupena byla i starší generace, muži i ženy. Byl to pro mě veliký 
zážitek, který bych přála každému. Nádherné chvály, které se rozléhaly na 
nádvoří  kláštera,  střídaly  zajímavé  přednášky,  byla  možnost  adorace 
(i celonoční),  mohli  jsme  využít  nabídky  ke  svátosti  smíření  nebo 
k duchovnímu  rozhovoru. Vrcholem  všech  těchto  aktivit  byla mše  svatá. 
A protože  se  s prázdným  žaludkem  špatně  přemýšlí,  jeden  z františkánů, 
bratr Filip, nám nabízel své chutné speciality. 

Mezi  přednášejícími  byli  kromě Moraváků  i  Slováci  a  jeden  Angličan 
Dominic McDermott. Právě jeho přednáška mě zaujala nejvíce. Připomněl, 
úryvek  z Bible,  kde  se  apoštolové  usnesli,  že  nežidovským  křesťanům 
nebudou ukládat další povinnosti, které dodržují Židé.  Jen  ty nejnutnější. 
Nežidovští  křesťané  se  ale  později  zachovali  vůči  Židům  daleko  tvrději. 
Vyžadovali  od  nich,  aby  se  vzdali  veškeré  židovské  kultury.  Pokud  to 
neudělali,  byli  vyloučeni  nebo  dokonce  i  jinak  trestáni.  To  vedlo 
k odloučení  a  počátku  nepřátelství  k našim  starším  bratřím  a  také 
k počátku dalších a dalších  rozdělení. Dominic vyjádřil přesvědčení,  že  je 
nutné  Židy  žádat  o  odpuštění  (je  úžasné,  že  poslední  papežové  už  to 
udělali) a modlit se za to, aby přijali Ježíše za svého spasitele. 

 Ostatně to se už děje. Tito Židé si říkají mesiánští Židé. Uvěřili v Ježíše 
Nazaretského  jako  v  Mesiáše  Izraele,  Božího  Syna  a  Spasitele  světa. 
Vyznávají  tuto  svoji  víru,  přičemž  zůstávají  Židy,  žijí  podle  židovských 
zákonů a tradic, plně náleží k židovskému národu a nejsou součástí žádné 
křesťanské církve. 

 Mesiánští  Židé  jsou  důkazem  toho,  že  je možné  být  zároveň  Židem 
i křesťanem, což odporuje všeobecnému přesvědčení  jak mnoha Židů, tak 
křesťanů, že Žid, který uvěří v Ježíše, nutně přestává být Židem. Je to další 
prvek  do  ekumenické  mozaiky  přinášející  naději,  že  ekumenické  snahy 
budou daleko úspěšnější a my  se budeme konečně  stávat  jedním  tělem, 
jak si to přál sám náš Pán Ježíš Kristus. 

Renata Turková 
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Osudy mého bratra Josefa Steinera 
Ludmila  a  Miroslav  Steinerovi  žijí  v  městě  Baldham  u  Mnichova 

v Německu, ale od  jara do podzimu tráví většinu času v hájovně u Sedlice 
a jsou  pravidelnými  návštěvníky  kostela  sv. Jakuba.  Požádali  jsme  pana 
Miroslava  o  rozhovor,  ale  jeho  vzpomínky  na  život  ovlivněný  nacismem 
a komunismem jsou tak bohaté, že vydají na několik samostatných článků. 

Můj  bratr  Pepa  se  narodil  22.  července 
1929  v  Jihlavě.  Náš  tatínek  byl  židovského 
vyznání,  maminka  byla  katolička,  Pepa  byl 
jejich první dítě. Při porodu mu porodní bába 
poškodila  použitím  kleští  sluchové  kanálky 
a proto byl silně nedoslýchavý. 

Jeho  život  pak  pokračoval  trvalými 
problémy.  Nejdřív  odmítl  farář  z  kostela 
Nanebevzetí Panny Marie pokřtít dítě rodičů, 
kteří  měli  jenom  občanský  sňatek.  Zasáhla 
babička Františka, která absolvovala ve Vídni 
církevní školu a věděla, jak na to. Požádala brněnského biskupa o svolení, 
to přišlo a Pepa byl konečně pokřtěn. 

Rodiče  dali  Pepu  do  internátu  pro  sluchově  postižené  na  pražském 
Smíchově,  ze  kterého  byl  v  roce  1941  výnosem  Ministerstva  školství 
a osvěty  vyloučen.  Po  vyloučení  ho  maminka  poslala  ke  strýčkovi  na 
pelhřimovsko. Pepa mu pomáhal  v hospodářství. Odtud  se  chodívalo na 
pouť na blízký Křemešník, kde byl biřmován. 

Jihlavští nacionální  socialisté však nezapomínali na nikoho a mamince 
přišel dopis, že se má Pepa hlásit do  transportu do Terezína. Tam prý se 
má učit truhlářem. Samozřejmě to byla lež. Odjel 22. února 1944. 

 V Terezíně narazil  jako pokřtěný katolík na nepřízeň  tamější židovské 
samosprávy, byl proto už po velmi krátké době vybrán do  transportu do 
Osvětimi.  Mamince  ovšem  nebylo  sděleno  nic,  naopak,  poukázky  na 
potravinové balíčky chodily dále. Pepa byl ale už v Osvětimi spolu s 1.500 
mladíky  podobného  osudu.  Podle  zprávy  Terezínské  iniciativy  přežilo 
jenom asi 40 mladíků. Dlouho  jsem byl přesvědčen, že Pepa byl přímo po 
příjezdu poslán na popravu do plynové komory. Napadlo mne však, že by 
v Osvětimi mohli mít jeho kufřík. 

 Napsal jsem tedy v polštině tamější správě. Ti mi nejdřív odpověděli, že 
žádného vězně toho  jména a data narození nemají. Krátce potom se však 
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Registrační karta mého bratra

ozvali,  že  kufřík  nemají,  ale  našli  Josefa  Steinera  z  Jihlavy,  ten  je  ale 
o 4 roky  starší. Toho prý dr. Mengele  vybral  jako práce  schopného a byl 
poslán  do  Dachau.  Archivy  z  Dachau má  organizace  Arolsen,  odtud mi 
poslali jeho registrační kartu. Na té kartě bylo sice chybné datum narození, 
ale naše adresa v Jihlavě se shodovala. Vypadá to tak, že úředníci vězňům 
přidali na  věku, protože  15‐letí  ani  za německé  Říše do  vězení nepatřili. 
Snaha o německou korektnost. Ovšem v Polsku nacisté korektnost odložili, 
tam umírali lidé bez jakékoliv identity. 

Do Dachau z Osvětimi dorazil 27. října 1944, zemřel 22. prosince 1944. 
Na  Pepu  si  dodnes  vzpomínám.  Byl  o  devět  let  starší,  než  šel  do 

transportu, byl u nás v  Jihlavě v pokoji a hrál si se mnou. Stavěli  jsme ze 
stavebnice Merkur lanovku a posílali náklad sem a tam. Měl, stejně jako já, 
zájem o techniku. 

Maminka po válce 
dlouho  čekala,  že  se 
Pepa  vrátí,  nikdo  jí 
nic  nemohl  o  jeho 
osudu  sdělit.  Až 
později  začala 
terezínská  iniciativa 
registrovat  všechny 
doklady 
o transportech. 
Jednou  za maminkou 
přijela  učitelka 
terezínských  chlapců, 

která  přežila, 
a přinesla po dlouhém 
čekání tu rozhodující zprávu ‐ Pepu zavraždili. 

Mého  tatínka  sebralo  Gestapo  na  Vánoce  1940,  byl  důstojníkem 
horského dělostřelectva Československé armády a členem Obrany Národa, 
hnutí  vedeného  generálem  Eliášem.  Mně  byly  právě  2  roky,  sestra  se 
narodila až 2 měsíce po zatčení mého tatínka. Tatínek ve vazbě zemřel na 
podzim 1941, bylo mu 50 let. 

Jistě  to byl  i  jeden z důvodů, proč  jsme se s maminkou velmi sblížili  ‐ 
ztratila manžela  i  syna.  Zbyl  jí  jen  jeden  syn  a  ten musel  dokázat,  co  ti 
zemřelí dokázat nemohli.                                                   Miroslav Václav Steiner 
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První svaté přijímání v Záboří 
V neděli 4.  července se v Záboří konala 

titulární  slavnost kostela  sv. Petra a Pavla. 
Při  této  příležitosti  přistoupily  k prvnímu 
svatému  přijímání  spolužačky  ze  zábořské 
školy, Anna a Amálie. Slavnostně ustrojené 
za  vůně  kadidla  usedly  v  prvních  lavicích, 
aby  v  tento  den  poprvé  přijaly  do  svého 
srdce Krista. 

Nauč se v kostele žasnout: 
Pán Ježíš v hostii je tak maličký,  
že by se hostie hravě schovala 
v dlani nejmenší copaté holčičky. 

Jan Twardowski: Poklad 
Amálka před 1. sv. přijímáním: 
Přijď k nám, Pane Ježíši, otevíráme ti své 

srdce. Nauč nás opravdově tě milovat a žít 
tak, jak ty si přeješ. Posilni nás svým Tělem, 
abychom chtěly být stále lepší. 

Anička po 1. sv. přijímání: 
Pane  Ježíši,  přijaly  jsme  tě  poprvé  do  svého  srdce.  Děkujeme  ti. 

Svěřujeme  ti  svůj  život.  Dej,  ať  naše  přátelství  s  tebou  nikdy  neskončí. 
Máme tě rády.                                                                    Kateřina Srbová, katechetka 

 
Živý růženec 

Živý růženec tvoří  lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 
lidí  se  spojuje  do  jediné  růže,  kterou  tvoří  20  tajemství  podle  růženců 
radostného,  růžence  světla,  bolestného  a  slavného.  Členové  živého 
růžence se zavazují denně k modlitbě předem určeného desátku, který se 
po  měsíci  mění.  Skupinka  živého  růžence  se  tak  denně  pomodlí  celý 
růženec.  

Od roku 2011 se v Blatné každodenně pět žen zapojovalo do modlitby 
živého růžence. Každý den se tak pomodlily  jeden růženec. Od roku 2014 
se přidali  i další  a  tak  se denně pomodlí  všechny 4  růžence. Na  začátku 
roku  všichni  od  paní  Hájkové  dostanou  kartičky  s rozjímáním  k danému 
desátku.  Čas modlitby  není  určen,  záleží  na  každém,  kdy  najde  chvilku 
k modlitbě. Jak jedna ze členek živého růžence říká: „Panna Maria si to už 
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poskládá  sama“.  Ten,  kdo  se  modlí  první  desátek,  připojuje  zároveň 
začátek  růžence  a  zase  ten,  kdo má  v měsíci  poslední, modlí  se  k tomu 
závěrečnou modlitbu.  

Bohužel  některé  členky  a  členové  během  času  potřebují  vystřídat, 
protože odejdou na věčnost nebo mají jiný důvod a tak je tyto osoby třeba 
nahradit. 

Toto  je výzva pro  ty, kteří  se chtějí do modlitby zapojit. Ať už  jsou  to 
nemocní, kteří se nemohou dostat na bohoslužby, ale denně se modlí; ať 
už  jsou  to  ti,  kteří mají přes den hodně práce, ale  večer  si  čas na  jeden 
desátek udělají anebo zkrátka kdokoliv, kdo se chce společně modlit. Pak 
už  jen stačí kontaktovat paní Jaroslavu Hájkovou (tel. 608 713 214), která 
se o organizaci této modlitby v našich farnostech stará.  

Michaela Valášková 
 
 

DIECÉZNÍ POUŤ ČESKÉ BUDĚJOVICE 
sobota 9. října 2021 

9.00 Příjezd ‐ úvodní program 
katedrála sv. Mikuláše 

Přivítání poutníků (otec biskup Pavel), představení programu, 
divadlo o životě sv. Jana Nepomuckého v provedení souboru Johánek 

z Nepomuku, průvod do klášterního kostela se sochou Jana Nepomuckého 

10.30 Mše sv. s biskupem Vlastimilem 
 klášterní kostel Obětování Panny Marie 

V rajské zahradě bohoslužba slova pro děti, po mši žehnání medailek 
a obrázků kostela, oběd z vlastních zásob 

12.30 Přednáška prof. Martina Weise 
v sále biskupství 

Komentovaná prohlídka nově opraveného kláštera s Ing. Jiřím Míchalem, 
komentovaná prohlídka nově opraveného biskupství s PHDr. Jiřím Váchou, 

dětský program,  adorace, přímluvná modlitba, svátost smíření 

15.30 Společné zakončení 
katedrála sv. Mikuláše 
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Blatná v úterý 21. září ‐ mše svatá bude v 9.00 při kněžské vikariátní 
konferenci. Večerní mše svatá nebude. 

Modlitba Taizé ‐ ve čtvrtek 23. září v kostele v Blatné po mši svaté. 

Paštiky ‐ Svatováclavský koncert pro Johanku 
sobota 25. září v 18 hodin 
Zpěv Barbara Slezáková 
Housle Jiří Votýpka, Erika Feitová, Roman Kraus 
Klavírní doprovod: Tereza Golombková 
Vivaldi, Mozart, Massenet 
Předprodej vstupenek v Infocentru Blatná 

Slavnost sv. Václava 
Úterý 28. 9.   Blatná v 9.00 s prvním svatým přijímáním 
  Sedlice 11.00 
  Slatina 16.00 
Sobota 2. 10.   Tchořovice 10.30 
  Uzenice 14.00 
  Kadov 18.00 

Péče o společný domov 
Setkání nad encyklikou papeže Františka Laudato si’ na faře v Blatné ve 
čtvrtek 30. září v 19 hodin. 

Pravidelné mše svaté  

Blatná  Neděle    8.15 
                

Úterý, čtvrtek, pátek 18.00 
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 18.00 s nedělní platností 
     Kocelovice  Pondělí sudého týdne 18.00 
Kadov  Sobota lichého týdne  18.00 s nedělní platností 
     Bezděkov  Pondělí lichého týdne 18.00 
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Příspěvky  zasílejte mailem na adresu:  farni‐zpravodaj@seznam.cz nebo poštou na adresu 
farnosti, můžete nám i zavolat ‐731 402 142.  Náklady na vytištění tohoto čísla jsou 6 Kč. 


