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Farní zpravodaj 
farností Blatná, Kadov, Černívsko 

 
 
 
 
Milí farníci, přátelé! 

Církev prožívá zvláštní období. Máme nového papeže a čekáme na další 
vývoj událostí – co se stane, jakou cestou půjdeme? Zároveň je možné říct, že se 
nemění nic. Naše farnosti fungují jako dříve a všichni musíme nadále 
spolupracovat s Bohem i mezi sebou. 

Druhé číslo farního zpravodaje bude právě o tom. Je to dobré si čas od času 
připomenout, čím jsme přispěli „k dílu spásy“. Dnes si tedy můžete přečíst o: 
 nezapomenutelné duchovní obnově 
 bohoslužbach a přípravě na Velikonoce 
 vzkříšení hry na varhany 
 další farní brigádě 

V příloze najdete něco víc o Velikonočním triduu. 
P. Marcin Piasecki 

 
 

Bože, shlédni na svého služebníka 
Františka, který se podle Tvé vůle 
stal papežem. Provazej ho svou 
milostí, ať jako dobrý pastýř slovem i 
příkladem ukazuje cestu těm, které jsi 
mu svěřil. Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

 
Bože, nejvyšší a věčný pastýři duší, 
Tvůj služebník Benedikt byl ve Tvé 
církvi svorníkem jednoty a lásky, 
věrným správcem svatých tajemství. 
Odplať mu jeho péči o celou církev. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

BOHOSLUŽBY OD DUBNA: 

Černívsko 
 neděle po 2. sobotě v měsíci v 

10.30 

Kadov 
 neděle v 10.30 (kromě neděle 

po 2. sobotě v měsíci) 
 kostel Bezděkov – 2. sobota v 

měsíci v 18.00 (nedělní) 

Blatná 
 neděle v 8.30 
 ponděli, úterý, čtvrtek, pátek 

v 18.00 
 středa v 7.00 
 sobota v 8.30 
 

Adorace Nejsv. Svátosti  – 
každý čtvrtek po Mši (18.30) 

Zelený čtvrtek (obřady se konají v Blatné)  
18.00  Mše na památku Večeře Páně 
do 20.00 adorace Nejsv. svátosti 
 

Velký pátek (obřady se konají v Blatné) 
17.30  Křížová cesta 
18.00  Památka umučení Páně 
do 20.00 adorace Nejsv. svátosti 

 

Bílá sobota (obřady se konají v Blatné) 
10.00  žehnání velikonočních pokrmů 
do 12.00 adorace Nejsv. svátosti 
 

slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
sobota 19.00 Velikonoční vigilie (v Blatné) 
neděle 8.30 Mše svatá (v Blatné) 

10.30 Mše svatá (v Kadově) 
14.30 Mše svatá (v Černívsku) 

 
příležitost ke zpovědi: 
 v Blatné – sobota 30.3. 10.15 - 12.00 
 v Kadově – neděle 24.3. od 10.00 (před Mší) 
 v Černívsku – neděle 31.3. od 14.00 (před Mší) 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM 28-31.3.2013 

Číslo 2                                                                               Březen 2013 

Vydává (pro vnitřní potřeby): Římskokatolická farnost, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná, tel. 383 422 375 
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu: p_yahoo@op.pl 
Výlohy: 3 Kč pro jeden výtisk; upřímné „Pán Bůh zaplať” za příspěvky na tisk 



VEČER DUCHOVNÍ OBNOVY 
Každý čtvrtek po mši svaté se v našem blatenském kostele koná adorace před 

vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Dne 28. února, poslední den pontifikátu 
papeže Benedikta XVI., modlili jsme se při adoraci nejen za odstupujícího Svatého 
otce, ale také za dobrou volbu papeže nového. Přes šedesát lidí z farnosti a okolí, 
spolu s naším Otcem Martinem a jeho třemi přáteli, polskými kněžími, prožilo 
krásné společenství modlitby. Takto vzpomínají dvě zúčastněné: 
 „Cestou do kostela jsem si říkala, co asi o adoraci napíšu. Kolik přišlo lidí? 
Kolik bylo kněží? To jsem vůbec netušila, jaké úžasné setkání s Kristem každý z nás 
prožije. Hned po příchodu do kostela mě překvapilo, kolik farníků se chce smířit s 
Kristem. Díky čtyřem kněžím (tolik není snad ani na Sv. Hoře) se všichni mohli 
vyzpovídat a mše svatá začala téměř načas. Na začátku mše svaté zazněl z úst kněží 
polský hymnus „Serc królu“ a stejně tak následující ordinárium v latinském jazyce. 
Nevšední atmosféra mi připomínala společnou bohoslužbu kněží o Zeleném čtvrtku, 
kterou slouží společně se svým biskupem v katedrále příslušné diecéze. V promluvě 
nám Otec Martin z Trhových Svinů popřál, aby nám v kostele i přes velkou zimu 
nikdy „nezábla“ srdce, a věřte, že ta nám přímo hořela láskou ke Kristu.“ (MV) 
 „Na čtvrtek 28.2., kdy otec Martin vyhlásil adoraci s kánony z Taize, jsem se 
moc těšila. Avšak skutečnost předčila mé očekávání. Čtyřhlasně zpívané chvály v 
latinském i českém jazyce za doprovodu kytary mi vehnaly slzy do očí. S dojetím 
jsem děkovala Bohu za vše, co dal a stále dává. Bylo úžasné vnímat jednotu, v níchž 
jsme se modlili za odstupujícího papeže Benedikta XVI. a za volbu nového papeže. 
Ze srdce děkuji Otci Martinovi a všem jeho přátelům, že vážili cestu k nám a díky 
nim jsme mohli prožít krásný a nezapomenutelný večer.“ (RT) 
 
ZVUK VARHAN OPĚT DOPROVÁZÍ BOHOSLUŽBY 

Jistě jste všichni zaznamenali, že od 10. února jsou zejména nedělní bohoslužby 
v Blatné obohaceny o varhanní doprovod a to díky Janě Kudrlové. Proto jí touto 
cestou za její službu upřímně děkujeme. Varhanní služby se zhostila opravdu 
poctivě, což můžeme slyšet každou neděli.  

Je nutné si uvědomit, že se nejedná jen o hodinu hraní, ale že slečna Jana dochází 
pravidelně během týdne cvičit. Nástroj samotný také po několik desetiletí neprošel 
žádnou generální opravou. Hudebníci jistě slyší, že ne všechny tóny zní uchu libě, i 
když varhanice hraje všechny správně. Varhany pro svou správnou funkci potřebují, 
aby se na ně hrálo pravidelně a dostatečně. Když se na ně naopak nehraje, pak 
chátrají. Důkazem toho jsou bohužel i zdejší varhany. Tak velkou finanční rezervou, 
aby se mohla uskutečnit generální oprava, však farnost nedisponuje.  

Milá Jani, ještě jednou díky za Vaši službu i trpělivost při varhanické službě, pro 
kterou jste se obětavě rozhodla. Kéž je Vám tato služba požehnáním! 
 
POZVÁNKY 
 V neděli 14. dubna v 8.30 bude sloužena mše svatá za doprovodu rytmických 

písní v podání sboru Bedrs, který vznikl v září 2007 v Bělčicích. Další informace 
budou na plakátku. 

 Doufáme, že v neděli 21. dubna odpoledne se v našem chrámu uskuteční koncert 
varhanní hudby. 

FOTOREPORTÁŽ „FARNÍ BRIGÁDA ČILI ZÁZRAKY POKRAČUJÍ“ 
 

 
 
 
 
- Směr: dvůr! 
- Knížecí??? 
- Ne, sběrný... 
 

Holky, kam jedeme?  
 
 
 
 
- Mám nápad! 
- Jaký? 
- Příště tady 
uděláme zoo! 
 

Pila – má oblíbená hračka! 
 
 
 
 
Farská kuchyňka 

– to je ono! 
 
 

 
16 února proběhlo setkání farníků, jehož hlavním cílem byla výměna plotu na 

farní zahradě. Účast byla opravdu veliká a překvapivě pestrá. Dalo by se říci, že věk 
pro farníky není žádnou překážkou. Přidal se opravdu každý a každý také něčím 
přispěl. Jedni neobyčejnou sílou a zručností, druzí kuchařskými dovednostmi, které 
během brigády snad každý ocenil. Ale jak se říká „bez práce nejsou koláče“! 

Hned na začátku byla práce rozdělena, ženy se vrhly na úklid fary, muži a dorost 
začali s předěláváním oplocení. Ač byla práce náročná, žádnému z farníků nechyběl 
úsměv na tváři, dobrá nálada a chuť práci s úspěchem dokončit. A také že ano. Po 
pár náročných hodinách strávených na faře byla dokončena výměna plotu o délce 60 
bm, která byla z části financována ze sbírky farníků a zbytek doplacen farou. 

Děkujeme zúčastněným a těšíme se na další setkání v pracovním duchu. 
 

(Brigádníky fotil a za skvělou praci také děkuje Důstojný Pán Farář  ) 


