
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farní zpravodaj 
farností Blatná, Černívsko, Kadov, Sedlice a Záboří 

 
 
 
 
Drazí farníci pěti farností! 

Kněžský život – asi jako každého člověka – je plný překvapení. Takto 
přijímám i biskupské rozhodnutí. Můj soused, P. Jiří Cihelna, končí svou službu 
a správa farností Sedlice a Záboří je od 1. července v mé peči. Není to jednoduché 
– Sedlice se musí smířit s tím, že tam (zatím) kněz nebude bydlet, ve čtyřech 
farnostech se změni pořad bohoslužeb, já osobně budu mít více starostí. 

Je to ale „jen“ lidský pohled. Naštěsti jsme věřící. Chci tedy říci, že bychom se 
neměli obávat – Ježíš Kristus je s námi. On vede svou Církev, tak určitě všechno 
zvládneme. Prosím vás, abyste spolu se mnou s přesvědčením opakovali slova 
modlitby: „Buď vůle tvá!“ 

Otče Jiří! Chci Vám jménem farníků poděkovat za pastýřskou práci: za 
modlitby, svátosti, kázání, skutky milosrdenství. Ať Vás odmění všemohoucí 
Bůh a ať Vám žehná v další službě, ve které budete pokračovat na Táborsku! 

P. Marcin Piasecki 
 
POZVÁNKY NA POUTĚ 
 

Léto je u nás skutečně „poutním obdobím“! Níže uvádíme sváteční dny a 
také vysvětlení příležitosti oslavy: 
 30. 6. – pouť ve filiálním kostele v Paštikách (Mše sv. v 8.30 – v Blatné 

Mše nebude!), protože 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
 28. 7. – pouť ve farním kostele v Sedlici (Mše sv. v 10.15) kvůli svátku 

sv. Jakuba (26. 7.) 
 11. 8. – pouť ve filiálním kostele v Bezděkově (Mše sv. ve 12.00) – 

přestože patronem je sv. Ondřej, slaví se pouť při svátku sv. Vavřince 
(10. 8.), jemuž je zasvěcen postranní oltář 

 18. 8. – pouť ve farním kostele v Blatné (Mše sv. v 8.30) vzhledem 
k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 
 

Připomínám, že pouť je především duchovní oslava úcty k patronům. 
Máme možnost získat odpustek – pro sebe nebo pro duše v očistci. Je nutné 
pomodlit se v poutním kostele Otčenáš a Věřím a splnit tři podmínky: stav 
milosti (nejlépe po zpovědi), přijímání a modlitbu na úmysl Svatého otce. 

POŘAD BOHOSLUŽEB – PLATÍ OD ČERVENCE: 

BLATNÁ 
farní (děkanský) kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 každá neděle v 8.30 
 pondělí, úterý, čtvrtek, pátek v 18.00 (letní čas) / 17.00 (zimní čas) 
 středa v 7.00 
 sobota v 8.30 
 

adorace Nejsvětější Svátosti – každý čtvrtek po Mši 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 
neděle ve 12.00, ob týden: 

 červenec – 14., 28. 
 srpen – 10. (sob. 18 hod.!), 25. 
 září – 8., 22. 
 říjen – 6., 20. 
 listopad – 3., 17. 
 prosinec – 1., 15. 

KADOV 
farní kostel sv. Václava 

sobota v 18.00 (letní čas) / 
16.00 (zimní čas), ob týden: 

 červenec – 6., 20. 
 srpen – 3., 17., 31. 
 září – 14., 29. (ned. 12 hod.!) 
 říjen – 12., 26. 
 listopad – 9., 23. 
 prosinec – 7., 21. 
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BEZDĚKOV 
filiální kostel sv. Ondřeje 
sobota v 18.00 (letní čas) / 

16.00 (zimní čas), ob týden: 
 červenec – 13., 27. (17 hod.!) 
 srpen – 11. (ned. 12 hod.!), 24. 
 září – 7., 21. 
 říjen – 5., 19. 
 listopad – 2., 16., 30. 
 prosinec – 14. 

PAŠTIKY 
filiální kostel sv. Jana Křtitele 
pouze mimořádné bohoslužby 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 

neděle ve 12.00, ob týden: 
 červenec – 7., 21. 
 srpen – 4., 18. 
 září – 1., 15., 28. (sob. 18 hod.!) 
 říjen – 13., 27. 
 listopad – 10., 24. 
 prosinec – 8., 22. 

SEDLICE 
farní kostel sv. Jakuba 

každá neděle v 10.15 



KOSTELNICKÁ SLUŽBA  
 

V některém z předešlých čísel jsme zmínili pár řádek 
o varhanní službě, nyní mi dovolte napsat něco ke 
službě kostelníka nebo sakristiána, jak se někde užívá. 

 

Co je náplní činnosti kostelníka? 
Především odemykat a zamykat kostel před a po 

bohoslužbách, dále připravit mešní nádobí ke Mši, 
případně nachystat čtení a přímluvy pro lektory. V blatenském kostele se o 
to starají šikovní ministranti, ale v některých kostelech kostelník rozžíhá 
svíce a rozsvěcuje světla. Zejména tam, kde je zavedena elektrifikace zvonů 
nebo nejsou obětaví zvoníci, tak svolává zvoněním farníky ke Mši svaté. 
Nakonec pak prohlédne celý chrám, zda je vše, jak má být, aby mohla být 
slavena bohoslužba. 

 

Kdo se může stát kostelníkem? 
Dospělý člověk – muž či žena, který je ochoten takto sloužit Bohu a 

farnosti. V chrámech, kde je Mše sloužena několikrát týdně (např. v Blatné) 
je výhodou, pokud jsou sakristiáni třeba dva a případně se střídají. 

 

Proč je kostelník vůbec zapotřebí? 
Především proto, aby kněz mohl plně zajistit svoje povolání tj. 

bohoslužby, zpovídání, setkávání s laiky, zapisování intencí, aj. V Blatné to 
asi tolik nevnímáme, protože otec Martin se snaží vše připravit s dostatečnou 
časovou rezervou, ale ve farnostech, kam dojíždí jednou týdně a má předtím 
bohoslužbu v jiné farnosti, tak není v jeho silách zabezpečit pravidelné 
zpovídání. Nejprve totiž musí připravit vše ke slavení bohoslužby a potom 
mu zpravidla už nezbývá čas být vám k dispozici ve zpovědnici. V 
neposlední řadě je nutné si uvědomit, jak v zimním období chodíme často 
promrzlí z nedělní bohoslužby, natož kněží, když z jednoho studeného 
kostela spěchají sloužit do druhého a v podstatě se nemají ani kde ohřát. 
Kostelník v tomto může hodně pomoci, protože kněz má alespoň pár minut, 
aby se ohřál na faře nebo v létě pohovořil s farníky. 

 

Co je odměnou za tuto službu? 
Bohužel finanční situace v našich farnostech není natolik optimální, 

abychom mohli kostelníkům proplácet čas strávený touto službou, ale 
cokoliv děláme pro Pána, není z jeho strany nikdy zdarma. Možná se to zdá 
divné, ale ti, kteří nějakým způsobem pomáhají ve farnosti jistě mohou 
potvrdit to, co píšu. Spousta lidí si říká, vždyť já nemám vůbec čas na 
domácí povinnosti, natož sloužit v kostele. Cokoliv však děláme s láskou k 
Bohu a bližním vede k osobnímu posvěcení a to za to stojí, ne?... 

(M. V.) 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V BLATNÉ  
 

V neděli 2. 6. 2013 o slavnosti Těla a krve Páně 
Anna, Adéla a Kateřina prožily svoje první svaté 
přijímání. Děvčata v krásných bílých šatech jako pro 
nevěsty v kostele spolu se svými nejbližšími usedla do 
předních lavic ozdobených květy. Byla s ními i paní 
katechetka Marie Nehézová, která dvě z ních pečlivě 
připravovala (a při mši přečetla první čtení). 

Otec Martin v promluvě řekl, že každý člověk 
alespoň jedenkrát v životě pocítil hlad v duši, a duši že 

může plně nasytit jenom Bůh. Potom děvčata, mající v rukou rozsvícené 
svíčky, obnovila svůj křestní slib a bratr 
Adély, Karel, ministrant z Bezděkova, 
přečetl přímluvy. 

Pak se už každé z děvčat dočkalo 
svého prvního svatého přijímání... 

Ke konci mše svaté otec Martin 
daroval děvčatům knížky a poděkoval 
rodičúm, paní katechetce a otci Robertovi 

Paruszewskému z Kasejovic za přípravu. 
Také Kateřina poděkovala paní katechetce. 

Zeptala jsem se Anny na její dojmy z 
tohoto velkého dne v jejím životě. Řekla 
mi: „Měla jsem velikou radost, že jsem 
mohla přijmout Pána Ježíše, jsem moc 
šťastná a těším se na každé další svaté 
přijímání!“  (J. F.) 

 
 
NA FAŘE SE TAKÉ SEČE TRÁVA... 
 

Už skoro půl roku ženy pravidelně uklízí a květinami zvelebují prostory 
kostela. I to možná inspirovalo muže, aby se přihlásili na pravidelnou údržbu 
kostela zvenčí. 

Byla vytvořena skupina ochotných a pracovitých dobrovolníků, kteří se 
pravidelně každý týden scházejí po dvojicích a věnují hodinu či dvě svého 
volného času údržbě zeleně na faře, ale i okolo kostela. Každý farník, který  
tuto službu vykonává, si odnáší hřejivý pocit, že za jeho pomoci je farní 
pozemek tak znamenitě udržovaný a uklizený. Chtěl bych touto cestou 
dobrovolníkům poděkovat a popřát vytrvalost a nadšení do dalších brigád na 
faře. A pokud se mezi čtenáři objeví nový zájemce, může se přihlásit 
kdykoliv na faře nebo na tel. č. 607 860 304.  (V. Z.) 


