
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Drahý příteli! 

Nedávno jsem zaslechl zajímavou větu: „Zdá se mi, že čím jsem starší, tím 
jsou Vánoce častěji...“  Je to vtipné, ale zároveň přiléhavé konstatování. Tak 
to prostě s námi je – čas nám utíká stále rychleji. 

K tomu vážnému mudrování mě nevybízí ani tak blížící se vzpomínka všech 
věrných zemřelých (dušičky), jako právě zmíněné Vánoce. Proč? Protože obchody 
už jsou připravené, s velikým předstihem se chystají výzdoby a vánoční stromy, 
stále dříve myslíme na nějaké dárky. Všichni pospícháme. 

A jak jsi na tom s duší?... Budeš mít na ní čas? Jestli se i tobě zdá, že čas 
běží, dokonce i žene, musíš využít každou příležitost k duchovnímu zlepšení. Já 
už plánuji advent a Vánoce. Nemohu čekat. A ty?... 

P. Marcin Piasecki 
 
KONEČNĚ MÁME FARNÍ SÁL 
 

Od září se otevřela pro nás farníky 
úplně nová možnost pro setkávání 
a upevňování našeho společenství. Máme 
totiž k dispozici „farní sál“. Zpřístupnit 
tuto místnost nebyl jistě snadný úkol. 
Ovšem díky obětavým dobrovolníkům, 
kteří věnovali svůj volný čas, se podařilo 
oškrábat několikanásobnou vrstvu malby, 
zprovoznit kachlová kamna, která byla 
dlouhá léta mimo provoz, vymalovat 
a v neposlední řadě uklidit sál. 

Pak už stačilo jen při nedělní 
bohoslužbě ohlásit, že se koná katecheze 
dospělých a síň byla rázem plná zájemců 
o výuku. V úvodu první hodiny 
P. Marcin požehnal tomuto sálu, aby byl 
vždy naplněn vírou, láskou a příjemnými 
setkáními.   (B. Z.) 

POŘAD BOHOSLUŽEB (o Vánocích na s. 2!): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 každá neděle v 8.30 
 pondělí, čtvrtek, pátek v 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 
 úterý v 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: 

 listopad – 3., 17. 
 prosinec – 1., 15. 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 

neděle ve 12.00, ob týden: 
 listopad – 10., 24. 
 prosinec – 8., 22. 

BEZDĚKOV 
filiální kostel sv. Ondřeje 
sobota v 16.00 (zimní čas), 

ob týden: 
 listopad – 2., 16., 30. 
 prosinec – 14. 

KADOV 
farní kostel sv. Václava 
sobota v 16.00 (zimní čas), 

ob týden: 
 listopad – 9., 23. 
 prosinec – 7., 21. 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – sobota 9. 11. a 14. 12. ve 13 hod. 

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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Zádušní mše – pátek 1. 11. v Blatné v 16, v Sedlici v 18; sobota 2. 11. 
v Paštikách v 10.30, v Záboří ve 14, v Bezděkově v 16 (nedělní); 

neděle 3. 11. v Černívsku ve 12; sobota 9. 11. v Kadově v 16 (nedělní) 



NAPLÁNUJTE ADVENT A VÁNOCE! 
 

Adventní a vánoční doba je zvláštní čas. Nemyslím tím jen, že v některých 
obchodech lze koupit čokoládového Mikuláše už od září, ač i to je zvláštní. Jde 
o duchovní zážitky, které zázračně působí i na nevěřící. Tím spíše my, katolíci, 
měli bychom ten čas využít. Hle naše nabídka: 
 Starobylá adventní tradice je rorátní Mše svatá. Slouží se za tmy, hoří jen 

rozsvícené lucerny. V Blatné budou rorátní Mše každou adventní středu, tedy 
4., 11. a 18. prosince v 6.45 ve farním sálu. Zvu zvlášť školáky, pro které 
dosud nemáme snad žádnou farní aktivitu. Čekají vás zajímavosti, soutěže a 
odměny. Do školy (bohužel) stihnete! 

 Farnost Strakonice zve na duchovní obnovu pro celý vikariát, která se 
uskuteční v sobotu 14. 12. od 14 hod. v Rytířském sálu na hradě. Téma: 
Komunikace v manželství a řešení krizí. Provází manžele Poláčkovi. 

 Připravme svou duši na Vánoce zpovědí! Kromě řádných příležitostí svátost 
pokání a smíření bude: 
 Blatná – pá 20. 12. 16-17 hod., po Mši do 18 hod.; so 21. 12. 10-12 hod. 
 Černívsko – ne 15. 12. také po Mši 
 Kadov – so 21. 12. také po Mši 
 Sedlice – út 17. 12. 16-17 hod., po Mši do 18 hod. 
 Záboří – ne 22. 12. také po Mši 

 Doufám, že s radostí přivítáte půlnoční Mše, samozřejmě na Štědrý den. Ve 
22 hod. večer bude v Sedlici a přesně o půlnoci v Blatné. 

 Bohoslužby o Vánocích: 
 st 25. 12. – Blatná 8.30, Sedlice 10.15, Záboří 12 hod. 
 čt 26. 12. – Blatná 8.30, Kadov 10.15, Černívsko 12 hod. 

 V pátek 27. 12. bude 1. výročí úmrtí P. Heřmana Fritsche. Mše sv. na jeho 
úmysl bude v Blatné v 17 hod. – spoléhám na vás! 

 Pokud Pán Bůh a farníci dovolí, chtěl bych jet na tři dny domů. Zároveň 
nesmím vás zbavit možnosti zúčastnit se povinné Mše – jedná se o neděli 
Svaté rodiny 29. 12. a slavnost Matky Boží Panny Marie 1. 1. Proto 
bohoslužby s nedělní platností plánuji na sobotu 28. 12. – v Blatné v 16, 
v Sedlici v 17.30. Mše na Nový rok by byly večer – v Blatné v 17, v Sedlici 
v 18.30. Prosím o souhlas a předem děkuji za pochopení. (P. Marcin) 

 
POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE 
 

  Den sv. Martina už několik let díky paní Žílové a její „Kaplance“ patří mezi 
významné blatenské oslavy. Letos se zapojí i farnost – od 10 hod. bude v kostele 
Mše, pak obvyklý program a potom bude požehnáno svatomartinské víno. 
 

  Zveme na adventní koncerty. V sobotu 30. 11. v 17 hod. bude v sedlickém 
kostele „troubený“ koncert k poctě sv. Huberta. V rámci cyklu připraveného 
Centrem kultury budou každou adventní neděli koncerty, z toho dva duchovní 
hudby v kostelech – 8. 12. v Paštikách a 22. 12. v Blatné (oba od 15 hod.). 

POUTNÍ ZÁJEZD NA SVATOU HORU 
 

V srpnovém zpravodaji psal P. Marcin 
o společném životě spravovaných 
farností. V neděli 15. září 2013 se 
uskutečnila jedna z tradičních společných 
akcí – poutní zájezd farností Blatná 
a Sedlice na Svatou Horu u Příbrami.  

Do Sedlice ke kostelu, kde nás čekalo deset, přijel autobus již z větší části 
zaplněný poutníky z Blatné a ze Škvořetic. Autobus pak zastavil ještě na 
„Cimbálně“ a v Mužeticích, kde poslední volné místo obsadila paní Panušková. 
Po příjezdu na Svatou Horu jsme měli možnost zastavit se u krámků 
s upomínkovými předměty, zajít do prodejny knih a prohlédnout si výstavu 
fotografií zachycující zajímavé a neobvyklé pohledy na exteriér a interiér 
poutního místa v různých ročních obdobích. Před třetí hodinou jsme se 
shromáždili v kostele k modlitbě růžence, po které následovala mše svatá 
a uctívání milostné sošky Panny Marie. Protože zpívané nešpory se tuto neděli 
nekonaly, měli jsme ještě čas si před odjezdem projít v klidu ambity. Nikomu 
z nás určitě nevadilo, že v průběhu odpoledne občas drobně pršelo – počasí nás 
při odjezdu odměnilo pohledem na krásnou duhu.  

Rádi bychom za všechny účastníky poděkovali paní Marcele Bolinové ze 
Sedlice, která již řadu let tento zájezd organizačně připravuje a obstarává vše 
potřebné, od objednání autobusu, přes zajištění zpovědníka, až po takové 
drobnosti jako je například otevření WC. My ostatní se pak nemusíme o nic 
starat a v klidu můžeme prožít pouť k svatohorské Panně Marii. 

Fotografie z poutního zájezdu si můžete prohlédnout na internetových 
stránkách farnosti Sedlice www.sedlice.farnost.cz.  (L. a F. Jirsovi) 
 
JAK SE ZVELEBIL TERÉN KOLEM BLATENSKÉHO CHRÁMU 
 

V dnešní době, i když se tomu moc nevěří, je finanční situace našich farností 
těžká. Sbírky jsou sice dostatečné na běžný provoz, ale nejsme schopní ušetřit na 
větší projekty. Nejméně prostředků pro investice má farnost Blatná. 

O to s větší vděčností jsem přivítal nabídku našeho města, o které se začalo 
jednat ještě za působení P. Fritsche. Myslím na nové oplocení kolem kostela, 
které předstihlo mé nejsmělejší očekávání a které bychom si dovolit nemohli. Je 
krásné a funkční, umožní nám bezpečně využívat prostor u ambitů a – doufám – 
zajistit v budoucnosti přistup do kostela. Další etapa je zpevnění plochy od věže 
k protipovodňovému valu. Vznikne stezka pro chodce – opět na náklady města. 

Ze srdce děkuji Městu Blatná v čele s panem starostou za skvělou spolupráci. 
Vím, že už jsou situace, kdy obce odmítají financování čehokoliv zdůvodněním 
„máte restituce“ – u nás je to jinak. Za trpělivost ve vysvětlování všelijakých 
složitostí děkuji paní Jitce Říhové. Konečně děkuji tvůrci oplocení panu Milanu 
Hrubému a jeho spolupracovníkům – klobouk dolů! (P. Marcin) 


