
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Drazí farníci! 

Co je to domácí církev? Je to zkrátka rodina, ve které se prožívá víra. Jde 
nejenom o pouhý fakt „jsme věřící“, ale právě o společné prožívání. Spolu se 
modlíme a tím pádem se modlitbu naučí i děti. Jdeme ke zpovědi a na mši svatou. 
Rodinně slavíme svátosti – křest, první svaté přijímání, biřmování, církevní 
sňatek. Snažíme se spolu naplnit desatero. Víra je předavána dalším generacím, 
stává se samozřejmostí – už nejsme tolik my v církvi, jako církev je v nás. 

Čím je to, že nejsme doma jako domácí církev? Smíme se pořád vymlouvat na 
komunismus, i když je od revoluce už čtvrt století? Co jsme za tu dobu udělali, 
abychom lépe naši víru prožívali? Jak máme opravit to, co je zanedbané – 
katolickou výchovu děti, vlastní náboženské vzdělání a růst? 

Pro ty, kteří mají pocit, že je nutné a možné něco zlepšit, mám nabídku. 
Vráťte se do školy! Nežertuji. Tímto otevírám Ježíšovou školu pro dospělé! 
Během čtyř let probereme celý obsah víry, abyste měli základ a jistotu, že teď vy 
můžete učit druhé, stávat se domácí církví. Na druhé stránce je o tom víc. 

P. Marcin Piasecki 
 
KONCERT V SEDLICI 
 

V neděli 25. srpna se v sedlickém kostele uskutečnil koncert duchovní 
hudby pojmenovaný podle jedné z uvedených skladeb „In nomine Domini“. 
Martina Podéšťová, členka Státní opery Praha, zpívala skladby CH. W. 
Glucka, C. Franka, J. S. Bacha a dalších. Na varhany ji doprovázel Richard 
Semiginovský ze Sedlice, varhaník a vedoucí sboru v Radomyšli. A 
doprovázel nejen na varhany – ve dvou skladbách byl mezzosoprán Martiny 
doplněn Richardovým tenorem. Zážitek z hudby byl umocněn přednesem 
žalmů, kterým koncert mezi skladbami doprovodil náš farář. Návštěvníci ze 
Sedlice i okolních obcí zaplnili všechny kostelní lavice, a mnozí ještě museli 
zůstat stát pod kůrem. Díky štědrosti návštěvníků bylo na dobrovolném 
vstupném vybráno 4.500 Kč. Všichni uvedení účinkovali bez nároku na 
odměnu, celá částka bude tedy použita na opravu jižních dveří kostela. 

Ludmila a František Jirsovi 

POŘAD BOHOSLUŽEB: 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 každá neděle v 8.30 
 pondělí, čtvrtek, pátek v 18.00 (letní čas) / 17.00 (zimní čas) 
 středa v 7.00 
 sobota v 8.30 (zpravidla kromě 2. soboty v měsíci) 

SEDLICE 
farní kostel sv. Jakuba 

 každá neděle v 10.15 (27. 10. v 7!) 
 úterý v 18 (letní čas) / 17 (zimní čas) 

PAŠTIKY 
filiální kostel sv. Jana Křtitele 
pouze mimořádné bohoslužby 

(termíny se hlásí předem) 

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

 září – 8., 22. 
 říjen – 6., 20. 
 listopad – 3., 17. 
 prosinec – 1., 15. 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 

neděle ve 12.00, ob týden: 
 září – 15., 28. (sob. 18 hod.!) 
 říjen – 13., 26. (sob. 16 hod.!) 
 listopad – 10., 24. 
 prosinec – 8., 22. 

BEZDĚKOV 
filiální kostel sv. Ondřeje 
sobota v 18.00 (letní čas) / 

16.00 (zimní čas), ob týden: 
 září – 7., 21. 
 říjen – 5., 19. 
 listopad – 2., 16., 30. 
 prosinec – 14. 

KADOV 
farní kostel sv. Václava 
sobota v 18.00 (letní čas) / 

16.00 (zimní čas), ob týden: 
 září – 14., 29. (ned. 12 hod.!) 
 říjen – 12., 26. 
 listopad – 9., 23. 
 prosinec – 7., 21. 

Mše v blatenském Domově pro seniory – 2. sobota v měsíci ve 13 hod. 
(21. září – výjimka; 12. října; 9. listopadu; 14. prosince) 

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 Mší. 

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: cca 2 Kč pro jeden výtisk; upřímné „Pán Bůh zaplať” za příspěvky na tisk 
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NOVÍNKA – KATECHEZE DOSPĚLÝCH 
 

Rok víry mě vybídl k zamyšlení – bude mít tento rok nějaké plody? Jinak 
by byl celý rok marný. Současně jsem dlouho myslel na nějaký pastorační 
program, přijatelný v realizaci během čtyř let, které dle smlouvy mám strávit 
v Čechách. Nadchl mě papežský list k vyhlášení Roku víry „Porta fidei“ 
(„Brána k víře“). Je v něm i tento úryvek: „Cenný a nenahraditelný nástroj, 
nezbytný k dosažení systematického poznání obsahu víry, mohou všichni 
najít v Katechismu katolické církve. Patří mezi nejdůležitější plody 
II. vatikanského koncilu.“ Tento katechismus má přesně čtyři části, po jedné 
na každý rok. Proč bych dělal svůj program, jestliže církev ho má hotový? 
Chtěl bych tedy, aby plodem Roku víry byla katecheze dospělých. Snad se 
najdou mně podobní šílenci, ochotní věnovat jeden večer v měsíci, aby 
alespoň zhruba poznali obsah víry. Letošní program pojednává o modlitbě 
(IV. část Katechismu) a vypadá takto:  

 

 19. 9.   Ježíš se modlí 
 10. 10. Jak se modlí ostatní 
 14. 11. Modlitební zájmena: kdo, co, jak, kdy a kde 
 12. 12. Zápas modlitby 
 9. 1.     Eucharistie – kvintesence modlitby 
 13. 2.   Co je to breviář? 
 13. 3.   Když se modlíte, říkejte: Otče náš... 
 11. 4.   Čerstvost starých modliteb 
 9. 5.     Tradice nových modliteb 
 12. 6.   Do práce čili jak animovat modlitbu 

 

Případné změny termínů se budou předem hlásit. Setkání bude začínat 
v blatenském farním sále (první patro fary) po adoraci (letní čas – 19 hod., 
zimní čas – 18 hod.). Je vhodné, ač ne nutné být na mši a adoraci. Schůzka 
nebude delší než hodinu, včetně případných otázek. Bude to sice cyklus, ale 
každé setkání je samostatný celek, lze se tedy zúčastňovat dle možností. Je 
vhodné připravit si nějaký sešit a psací potřeby. 

Katecheze je zaměřená pouze na dospělé, protože už nemají šanci být na 
náboženství ve škole a zároveň mají zodpovědnost za další pokolení 
věřících. Nebude to místo pro diskuse s odpůrci, jde spíš o zahloubávání se 
do víry, ale přivítám i hledající cestu k Bohu. Srdečně zvu! (M. P.) 
 
PAMATUJEME NA ZESNULÉ – ZÁDUŠNÍ MŠE... 
 

... se budou konat: v pátek 1. 11. (slavnost Všech svatých) – Blatná v 16.00, 
Sedlice v 18.00; v sobotu 2. 11. (vzpomínka na všechny věrné zemřelé) – 
Paštiky v 10.30, Záboří ve 14.00. Plánovité nedělní mše 2. 11. v Bezděkově 
v 16.00, 3. 11. v Černívsku ve 12.00 a 9. 11. v Kadově v 16.00 budou mít 
také zádušní ráz. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ O BOHOSLUŽBÁCH 
 

Počínajíc od září se úterní mše nebude konat v Blatné, ale v Sedlici. Není 
totiž dobré, aby se v poměrně veliké farnosti farář setkával s farníky pouze 
v  neděli, navíc ve spěchu. Doufáme, že pro tuto změnu najdou farníci 
z Blatné pochopení. 

Chystaná spolupráce s farností Moszczenica v Polsku vyžaduje návštěvu. 
Vzhledem k tomu dojde ke změně plánu bohoslužeb poslední víkend v říjnu. 
Mše v Záboří bude místo neděle už v sobotu 26. 10. v 16 hod. Mše v Sedlici 
bude 27. 10. v 7 hod. Ostatní bohoslužby podle rozpisu. 
 

BLATENSKÁ ANKETA: JAK JSTE PROŽILI POUŤ? 
 

 Už po probuzení, když jsme viděli nad sebou slunce, těšili jsme se na poutní mši 
svatou, která se nám velmi líbila. Nádherné byly i zpěvy sboru Bedrs i promluva 
kněze. Příjemně nás překvapila velká účast lidí. 

 Pokoj a radost, který jsme o svátečním dnu zakoušeli, nebyl jen tak samo sebou. Je 
nutné poděkovat všem, kteří se na přípravách podíleli, knězi a také polské farnosti, 
která nás provázela modlitbou, abychom mohli prožít požehnanou pouť. A to vše 
ve spojení s Pannou Marií.  

 Poutní mše se mi moc líbila. Takovou úroveň si Blatná dávno zasloužila. 
 Měli jsme krásné zážitky z pouťové mše svaté. Vše se povedlo a bylo to Boží, jak se 

teď říká. Tady to platí doslova. 
 Pouť se mi moc líbila. Kamarádka, která od Nového roku nebyla na mši, prý slzela. 
 Není jednoduché na tuto otázku odpovědět. Manžel by vám asi řekl toto: od čtvrtka 

do neděle jen pracovala, pekla a vařila a na mě neměla vůbec čas. Já bych řekla: 
Všechno jsem to dělala ráda a mám radost, že jsem alespoň trošičku mohla přispět 
k tomu, že náš kostel ožil a lidé se setkali jinde než mezi stánky. Pán Bůh zaplať za 
krásné kázání faráře, slunečné počasí, varhanní koncert a vlastně i za všechny ty 
skvělé sváteční obědy. 

 Já jsem snad ten den neměla hlavu, co jsem mohla, to jsem dokonale zmotala. Ale 
jinak to byl úžasný zážitek a myslím, že zásluha je na celé naší farnosti! 

 Pouťová mše svatá v našem kostele mě hluboce dojala, obzvláště promluva pana 
faráře. Bylo to moc pěkné. 

 Přiznám se, že nepatřím k pravidelným návštěvníkům bohoslužeb v kostele, ač jsem 
odmalička vychovávaná cestou víry k Bohu. Nyní mám svou vlastní rodinu, ale tu 
cestičku k Bohu si stále hledám. Poutní mši svatou v Blatné navštěvuji každý rok. 
Tentokrát ve mně zanechala příjemný pocit v duši. Milé přivítání kněze, jeho 
laskavá a poutavá slova během celého obřadu a vše umocněné krásně znějícím 
sborem a kostelními varhany. Poutní neděle se opravdu stala pro mě dnem 
svátečním a radostným. 

 Poutní mše pro sbor BEDRS byla velkým zážitkem. Z úst některých sboristek 
zaznělo, že to byla nejkrásnější mše, na které jsme kdy zpívali. V blatenském 
kostele je skvělá akustika a zúčastnit se oslavy Nanebevzetí Panny Marie byla pro 
nás čest. Nádherná atmosféra a vřelost lidí v nás bude přetrvávat ještě hodně 
dlouho. 


