
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Milí přátelé! 

V poslední době často myslím na jednu věc – spolupráci. Pán Ježíš chce, 
abych s Ním spoluprácoval na díle spásy. Ale chce také, abych spoluprácoval 
s lidmi. Bližní je jakoby zkouška a příležitost ke konání dobra. 

Proto považuji za úkol propojit naše farností, které sice jsou samostátné, ale 
zároveň mají vést alespoň částečně společný život. Nejde „jen“ o náboženské 
události, což je samozřejmé, jestliže je ve všech stejný kněz. Mohou to být i jiné 
nábidky – výlety, grilování a další akce. S radostí přivítam každý dobrý nápad. 

Je ovšem třeba otevřít se ještě trošku více. Proto asi není nečekané, že 
chystám spolupráci s jednou farností v Polsku – poslední, ve které jsem působil 
(více o této záležitosti v další časti zpravodaje). Nevím, zda se to vůbec povede a 
co konkretního z tohoto plánu vznikne, ale už dnes vás prosím o modlitbu. Jestli 
si to Bůh přeje, bude to jeho dílo! 

P. Marcin Piasecki 
 
NAŠE FARNOSTI A PŘIFAŘENÉ OBCE 
 

Vzhledem k pochybnostem, a také jako zajímavost, uvádíme níže obce, 
které jsou přifařené našim farnostem (celkem 53 míst): 

 

 farnost Blatná – Blatná, Bezdědovice, Blatenka, Buzice, Dobšice, 
Dvořetice, Hajany, Hněvkov, Chlum, Laciná, Mačkov, Pacelice, Paštiky, 
Řečice, Skaličany, Střížovice, Újezd u Skaličan, Václavov, Vahlovice. 

 farnost Černívsko – Černívsko, Drahenický Málkov, Hostišovice, 
Chobot, Uzenice, Uzeničky. 

 farnost Kadov u Blatné – Kadov, Bezděkov, Lnářský Málkov, Nezdřev, 
Pole, Slatina, Vrbno, Zahorčičky. 

 farnost Sedlice – Sedlice, Čekanice, Holušice, Mužetice, Němčice, 
Škvořetice. 

 farnost Záboří u Blatné – Záboří, Bratronice, Čečelovice, Doubravice, 
Hlupín, Jindřichovice, Katovsko, Lažany, Lažánky, Mečichov, Milčice, 
Mračov, Nahošín, Slivonice. 

POŘAD BOHOSLUŽEB: 

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 (2. sobota v měsíci – Domov pro seniory ve 13.00) 

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

 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: 

 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: 
 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: 
 srpen – 4., 18. 
 září – 1., 15., 28. (sob. 18 hod.!) 
 říjen – 13., 26. (sob. 16 hod.!) 
 listopad – 10., 24. 
 prosinec – 8., 22. 

SEDLICE 
farní kostel sv. Jakuba 

každá neděle v 10.15 (27. 10. v 7!) 

Adorace Nejsvětější Svátosti – v Blatné každý čtvrtek po Mši. 
Zpověď – v Blatné v pátek a neděli půl hodiny před Mší; 

v ostatních kostelech v neděli 15 minut před Msí. 



NOVÝ ZNAK FARNOSTI BLATNÁ 
 

V moderním světě si organizace, instituce a 
společnosti vytváří tzv. loga. Farnosti asi logo 
nepřísluší, ale přeci jen existuje stará tradice, že 
se v Církvi používájí znaky. Obecně známý 
historik Vladimír Červenka nabídl znak i pro 
farnost Blatná, který s radostí vítáme. Autorem 
grafické úpravy ve vektorovém formátu je 
František Hajdekr. Znak v černobílé podobě 
vidíte po straně a následuje vysvětlení tvůrce: 

 

Znak tvoří zlatý štít s modrou prohnutou špicí, v ní unciální litera „M“ 
pod korunou, obojí zlaté. V pravém poli modrá šikmo položená střela 
s červeným ratištěm a stříbrným opeřením. V levém poli černá kančí hlava se 
stříbrnými kly a červeným vyplazeným jazykem. Štít převyšuje černý klobouk 
se dvěma střapci po obou stranách. Písmeno „M“ pod korunou symbolizuje 
zasvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie. Její korunovaná pozdně gotická 
socha s Jezulátkem (Madona Blatenská) stojí na hlavním oltáři. Střela je 
převzata z erbu Bavorů ze Strakonic, majitelů Blatné od 13. století, kteří dali 
postavit nejstarší blatenský kostel, dnes sakristii děkanského chrámu, v níž 
se dochoval kamenný štít s jejich rodovým erbovním znamením. Kančí hlava 
odkazuje na pány z Rožmitálu, především za Zdeňka Lva († 1535), za nějž 
prošel kostel kolem roku 1500 zásadní pozdně gotickou přestavbou ve 
dvoulodní svatyni s mělkou sklípkovou klenbou a kněžištěm zaklenutým 
síťovou klenbou. Uvedená přestavba učinila z blatenského kostela cennou 
architektonickou památku nejen jihočeského významu. Černý klobouk se 
dvěma střapci po každé straně vyjadřuje děkanský status duchovní správy 
v Blatné, který má tato trvale od počátku 17. století. 

 
FARNÍ KANCELÁŘ 

 

Nerád mluvím o „úředních hodinách farní kanceláře“, protože kněz není 
úředník. Je ale pravda, že jsou i v církevním životě „úřední věci“ – podání 
žádosti o křest nebo sňatek, vydání křestního listu, podepsání smlouvy apod. 
Je tedy vhodné jak pro kněze, tak pro farníky a ostatní zájemce, aby kancelář 
fungovala pravidelně. Jsem vám tedy k dispozici v pondělí od 16.00 do 
17.30 a v sobotu od 9.00 do 10.00. To jsou hodiny, které jsem rezervoval 
POUZE pro kancelář. Je však možné se předem domluvit na jiný termín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOREPORTÁŽ: FARNÍ CYKLOVÝLET „DO KOCELOVIC TAM A ZPĚT“ 
 

 
 

 
 
 
 
 

MOSZCZENICA – NAŠE PŘÍPADNÁ PARTNERSKÁ FARNOST 
 

Už v prvním čísle zpravodaje jste mohli najít informaci, že moje poslední 
farnost v Polsku byla těsně u hranic s Českou republikou. Od kostela to bylo 
asi kilometr a půl, ač polní cestičkou, autem trošku dál. Chodíval jsem tam 
častokrát a koukal na ten „jiný svět“. Tak blízký a zároveň tak vzdálený... 

Moszczenica – tak se ona farnost jmenuje – je dnes čtvrť poměrně 
velikého města Jastrzębie-Zdrój, ale zachovala si tradiční, vlastně venkovský 
ráz. Jsou tam hodní lidé: mají úctu k Bohu, znají co je obětavá práce, vidí 
potřeby druhých. Bylo pro mně těžké je opustit. Ale Bůh mě odměnil a „dal“ 
mi opět hodné lidi: mají úctu k Bohu, znají co je obětavá práce, vidí potřeby 
druhých. V tom vzdáleném a zároveň tak blízkém světě... 

Tak se narodila myšlenka na spolupráci. Jestli fungují partnerská města, 
proč by nemohly fungovat i partnerské farnosti? Určitě je jiný základ, proto 
začneme modlitbou – polští farníci se budou za nás modlit o blatenské pouti, 
pak my o jejich pouti na Panny Marie Růžencové. Abychom se poznali, 
nutná je návštěva, ale ta se nemůže uskutečnit hned v hojném počtu. Obě 
strany musejí zjistit, je-li to vůbec možné, nemáme přece žádnou zkušenost. 
Proto se na konci října naše malá delegace vydá na neoficiální třídenní 
návštěvu, abychom spolu prozkoumali a respektive rozhodli, co dál. Jestli se 
zjistí, že nějaká spolupráce je skutečně možná, můžeme připravit příští rok 
farní zájezd, pak nějakou revizitu. To všechno ale budeme vědět až po 
nějaké době. Doufám, že nám Pán Bůh ukáže správnou cestu. (M. P.) 

BLATNÁ 18. 8. 2013 – poutní Mše s doprovodem sboru 
Bedrs v 8.30; koncert p. Komrsky a p. Hrdličky v 14.00. 

 

SEDLICE 25. 8. 2013 – koncert duchovní hudby v 16.00. 


