
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farní zpravodaj 
farností Blatná, Kadov, Černívsko 

 
 
 
 
Milé ovečky!  

Má smysl vracet se k Velikonocům? Ano. Ježíšovo zmrtvýchvstání je jádrem 
křesťanské víry. Byla to pro mne veliká radost prožívat Velikonoce poprvé 
v Čechách. Zážitek byl hlubší než v Polsku, kde se kněz musí obvykle soustředit 
na „organizační“ stranu Tridua a rychlé zpovídání (davy stojí dlouhou frontou). 
Těší mne, že se povedlo připravit Getsemany a Boží hrob zvlášť, a také že jste 
v hojném počtu přišli požehnat pokrmy, což opravdu není jen polský zvyk. 

A jak jste prožili Velikonoce vy? Několik odpovědí si můžete přečíst v tomto 
zpravodaji. Tradičně najdete i informace o farních událostech. 

P. Marcin Piasecki 
 
NOVÝ SVATOSTÁNEK 
 

Z apoštolské exhortace papeže Benedikta XVI. 
„Sacramentum caritatis”, č. 69: 
 

„Vzhledem k důležitosti uchovávání eucharistie, 
adorace a úcty ke svátosti Kristovy oběti se 
biskupská synoda ptala, jaké je náležité umístnění 
svatostánku v našich kostelech. Jeho správná poloha 
totiž napomáhá poznat skutečnou přítomnost Krista 
v Nejsvětější svátosti. Je nutné, aby každý, kdo 
vstoupí do kostela také díky věčnému světlu snadno 
našel místo, na kterém jsou eucharistické způsoby 
uchovávány. S tím musí počítat architektonické 
řešení sakrální budovy: v kostelech, v nichž není 
kaple Nejsvětější svátosti a zůstává svatostánek 
na hlavním oltáři je vhodné používat této 
struktury k uchovávání a adoraci eucharistie a vyhýbat se tomu, aby před ním 
bylo umístěno sedadlo celebranta. V nových kostelech je dobré naplánovat kapli 
Nejsvětější svátosti blízko presbytáře. Kde to není možné měl by být svatostánek 
umístěn na vyvýšeném místě v prostoru apsidy nebo na jiném místě, kde je na něj 
dobře vidět. Takováto rozvážná opatření přispějí k důstojnosti svatostánku, o jehož 
umělecké provedení je také třeba dbát. Přirozeně je nutno brát ohled na všechno to, 
co k tomuto tématu říkají Všeobecné pokyny k Římskému misálu.“ 

POŘAD BOHOSLUŽEB: 

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 
 pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 

v 18.00 
 středa v 7.00 
 sobota v 8.30 
 

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

12. 5. – slavnost Nanebevstoupení Páně (dle rozhodnutí místního 
správce přeložena ze čtvrtku 9. 5.) 
 

19. 5. – slavnost Seslání Ducha svatého anebo Boží hod 
svatodušní (Letnice) 
 

24. 5. – památka Panny Marie, Pomocnice křesťanů – den 
modliteb za církev v Číně 
 

26. 5. – slavnost Nejsvětější Trojice – pouť ve farním kostele 
v Černívsku (Mše sv. v 10.30) 
 

2. 6. – slavnost Těla a Krve Páně (přeložena ze čtvrtku 30. 5.) – 
První svaté přijímání v blatenském kostele (Mše sv. v 8.30) 
 

7. 6. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – světový den 
modliteb za posvěcení kněží 
 

24. 6. – slavnost Narození sv. Jana Křtitele – neděle po ní, 30. 6., 
pouť ve filiálním kostele v Paštikách (Mše sv. v 8.30) 

LITURGICKÉ OSLAVY V KVĚTNU A ČERVNU: 
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HUDEBNÍ ZÁŽITKY V DOBĚ VELIKONOČNÍ 
 

Nedělní mši svatou 14. dubna doprovázela hudbou nejen naše varhanice Jana, ale 
také rytmický sbor BEDRS. V současnosti má 19 členů a jeho sbormistryní je 
Liduška Křivková. Jejich zpěv i hudební doprovod povznášel naši mysl ještě blíž 
k Bohu. Po mši svaté jsme mohli vyslechnout krátký koncert tohoto sboru a kdo znal 
slova některé písně zazpíval si společně s nimi. 

V neděli 21. dubna odpoledne jsme měli opět možnost rozjímat při koncertě 
duchovní hudby, tentokrát k poctě významného blatenského kněze a historika Jana 
Pavla Hilleho (1861–1943). Na koncertě vystoupili paní Václava Veselá (zpěv) 
a pan Jakub Komrska (varhany). Vyslechli jsme velikonoční varhanní skladby 
Adama Václava Michny z Otradovic, G. F. Händela, J. S. Bacha, W. A. Mozarta 
a varhanní improvizace na velikonoční písně („Vesel se, nebes královno“ a „Aleluja, 
živ buď nad smrtí slavný vítěz“).  

Obě vystoupení měla hojnou účast. (J. F.) 
 
BRIGÁDY ZVELEBUJÍ FARU 
 

20. dubna proběhla ohlášená brigáda na faře, která navazovala na předchozí 
menší akce. Za zmínku stojí pokácení dvou velkých náletových bříz, které 
ohrožovaly a zastiňovaly krásné prostranství před farní budovou. S touto akcí nám 
vstřícně pomohly Technické služby města Blatné. Tímto jim také děkujeme za 
likvidaci větví ze stromů. Silné větve a kmeny byly rozřezány, rozštípány 
a ponechány. Jsou připravené pro možné grilování na faře. 

Opět se ale vrátím k brigádě ze soboty 20. dubna. I když mělo počasí snahu 
v ranních hodinách nám naše plány překazit, naše předsevzetí bylo silnější a počasí 
to pochopilo. Na rozjetí jsme poklidili velikonoční výzdobu v kostele a přesunuli se 
na faru. Pro skupinu silných mužů tu byla profese stěhováků. Došlo k přesunu skříní 
a knihoven a náš farní úřad se může pochlubit novou kanceláří. Hlavní cíl byl stále 
před námi. Jmenovaná skupina otevřela hospodářskou budovu fary. Zde naše 
úsměvy krátce ztuhly při pohledu, co se v této části budovy nachází. Prostory byly 
plné starých dveří, oken, ztrouchnivělých trámů a jiných dřev. Zanedlouho nás přišly 
posílit též ženy, které douklidily kostel a sakristii. Byla nás silná sestava, bohužel 
téměř ve stejném složení jako při předchozí brigádě! 

Po úspěšné práci nás čekalo slíbené grilování (opékaní vuřtů) podpořené 
několika pekáči sladkostí, o které se postaraly naše skvělé ženy. Špinaví a unavení, 
ale spokojení jsme se rozešli okolo 17. hodiny domů. 

Děkuji zúčastněným a těším se na další setkání v pracovním duchu a doufám, že 
se vám naše činy zalíbí a přijdete nás podpořit. (V. Z.) 
 
POZVÁNKY 
 

 V pátek 24. 5. bude v rámci „Noci kostelů“ otevřený blatenský chrám. 
 Dětská vikariátní pouť se uskuteční v sobotu 25. 5. ve Štěkni. Mše sv. tam 

bude v 10 hod., pak další program. 
 V neděli 2. 6. zveme na farní cyklovýlet „Do Kocelovic tam a zpět“. Odjezd ve 

14 hod. od blatenské věže. Předpokládaná cesta – 15 km. Kola si zkontrolujte 
dřív. Vezměte si s sebou něco k pití. Děti mohou jet pouze v doprovodu rodičů. 

FOTKY Z POSLEDNÍCH UDÁLOSTÍ 
 

 

 
Velký úklid (22. 3. 2013) 

            Boží hrob    Getsemany 
 

 
Další farní brigáda a první grilování (20. 4. 2013) 

 
ANKETA: V ČEM BYLY PRO VÁS LETOŠNÍ VELIKONOCE VÝJIMEČNÉ? 

 

 Celé velikonoční svátky pro mě byly nejhlubším zážitkem poslední doby. (J. B.) 
 Díky tomu, že jsou naše děti zase o rok starší, mohla jsem se více účastnit mší 

svatých a obřadů Tridua. Poprvé jsem viděla ztvárněnou Getsemanskou zahradu 
a Boží hrob. Křížová cesta v podání dětí byl také moc hezký nápad naší paní 
katechetky M. Nehézové. (R. Turková) 

 Letos nás oslovila výzdoba a přístup nového kněze. Odrazilo se to v návštěvnosti. 
Přišli mezi nás i ti, kteří dříve nechodili. (M. a F. V.) 

 Osvěžila jsem se při velikonočních obřadech. (J. B. st.) 
 Byly pro nás výjimečné vším: liturgií, výzdobou kostela. Prožili jsme je opravdu 

dobře. (J. a V. Hájkovi) 
 Byli jsme jako rodina pohromadě. (Z. Kopřívová) 
 Výjimečná byla výzdoba kostela. (V. Ž.) 
 Byla jsem ráda, že jsem byla zdravá a mohla jsem přijít na velikonoční obřady. 

Velmi se mi líbila výzdoba kostela. (A. Vaňková) 
 Více jsem se zapojila do velikonočních příprav osobně i duchovně (A. P.) 


