
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Milí farníci! 

Už jen pár týdnů a budou Vánoce. Zdá se, že budou stejné – postavím 
vánoční stromek, koupím dárky, strávím čas s rodinou. Ovšem stejné nebudou – 
přece jsem o rok starší, možná se v mém životě něco změnilo, někdo se v mé 
rodině narodil a jiný zemřel, našel jsem práci a přišel o zdraví nebo naopak... 

Proto je to vhodný čas i na vnitřní změny. Jsou opravdu nutné. Máme na to 
způsob – zpověď pro očištění, eucharistie pro posilnění. Je hezké žasnout nad 
narozením Ježíše v Betlémě, ale je žádoucí dovolit Mu narodit se v lidském srdci. 
Myslím si, že se to ve vašem životě stane, a to vám přeji. 

Abych tomu nějak pomohl, snažím se zabezpečit vám co nejlepší přístup ke 
svátostem. Kvůli tomu od ledna dojde ke změně pořadu bohoslužeb. V Blatné 
bude nedělní mše v 8.15 (sobotní také, aby se to nepletlo), v Sedlici v 9.45, 
v Záboří a Černívsku v 11.30. Doufám, že všichni pochopíte smysl této změny. 

P. Marcin Piasecki 
 

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ A SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY 
 

kostel svátost pokání a smíření (zpověď) mše svatá 
Blatná čt 19. 12. – 17.30–18.00 

pá 20. 12. – 16.00–17.00, 
                   po mši do 18.00 
so 21. 12. – 10.00–12.00 
ne 22. 12. – před mší 

út 24. 12. – 24.00 
st 25. 12. – 8.30 
čt 26. 12. – 8.30 
so 28. 12. – 16.00 
st 1. 1. – 17.15 

Černívsko ne 15. 12. – před mší a také po ní čt 26. 12. – 12.00 
Kadov so 21. 12. – před mší a také po ní čt 26. 12. – 10.15 
Sedlice út 17. 12. – 16.00–17.00, 

                   po mši do 18.00 
ne 22. 12. – před mší 

út 24. 12. – 22.00 
st 25. 12. – 10.15 
so 28. 12. – 17.30 
st 1. 1. – 18.30 

Záboří ne 22. 12 – před mší a také po ní st 25. 12. – 12.00 
 

Možnost zpovědi bude také během vikariátní duchovní obnovy v sobotu 14. 12. 
v Rytířském sálu na hradě ve Strakonicích. Obnova začíná ve 14 hod. 

POŘAD BOHOSLUŽEB (pozor na uvedené změny!): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.30, od ledna v 8.15! 
 pondělí, čtvrtek, pátek v 17.00 (zimní čas) 
 středa v 7.00 
 sobota v 8.30, od ledna v 8.15! (zpravidla kromě 2. soboty v měsíci) 

PAŠTIKY 
filiální kostel sv. Jana Křtitele 
pouze mimořádné bohoslužby 

(termíny se hlásí předem) 

SEDLICE 
farní kostel sv. Jakuba 

 neděle v 10.15, od ledna v 9.45! 
 úterý v 17 (zimní čas) 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

neděle ve 12.00, 
od ledna v 11.30!: 

 prosinec – 1., 15. 
 leden – 5., 19. 
 únor – 2., 16. 
 březen – 2., 16. 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 

neděle ve 12.00, 
od ledna v 11.30!: 

 prosinec – 8., 22. 
 leden – 12., 26. 
 únor – 9., 23. 
 březen – 9., 23. 

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

 prosinec – 14. 
 leden – 11., 25. 
 únor – 8., 22. 
 březen – 8., 22. 

KADOV 
farní kostel sv. Václava 

sobota v 16.00 (zimní čas): 
 prosinec – 7., 21. 
 leden – 4., 18. 
 únor – 1., 15. 
 březen – 1., 15. 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – sobota 14. prosince, 11. ledna, 
8. února, 15. března (výjimečně 3. sobota v měsíci) 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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OD SVATÉHO JAKUBA V SEDLICI DO SANTIAGA DE COMPOSTELA 
 

Koncem října na faře v Blatné a následně začátkem listopadu v Sedlici se 
uskutečnily přednášky s promítáním fotografií z pěší pouti svatojakubskou cestou do 
Santiaga de Compostela ve Španělsku, kde jsou v katedrále uloženy ostatky sv. 
Jakuba Staršího. O svém 340 kilometrů dlouhém putování vyprávěli pan František 
Šesták a RNDr. Josef Michálek. 

V této krátké zprávě není možné reprodukovat duchovní atmosféru putování, 
kterou se snažili oba poutníci trochu přiblížit pro nás, kteří nemáme odvahu vydat se 
na podobnou pouť. Tak alespoň několik spíše neduchovních postřehů: 
 Pěší pouť zahájili z Astorgy a po dosažení Santiaga se ještě vydali na mys 

Finisterre, nejzápadnější místo Španělska, dříve považovaný za konec světa. 
 V průběhu poutě sbírali razítka do „Credencialu“ (průkazu poutníka) o průchodu 

jednotlivými místy na cestě, aby na závěr dostali „Compostelu“ čili doklad 
o vykonání pouti. 

 František před poutí vyzkoušel několik párů bot různé kvality a ceny. Nakonec 
celou trasu ušel v botách zakoupených v Lidlu za 500 Kč.  

 V průběhu pouti se setkali s poutníky z 28 různých národů. 
 Cestou zažili déšť, sníh i velké horko.    (F. Jirsa) 
 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 

Myšlenka šíření Betlémského světla vznikla v Rakousku v roce 1986, kdy malý 
plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v místě narození 
Ježíše Krista, byl dovezen do Lince jako poděkování těm, kteří jakkoliv pomohli 
dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení 
přizváni skauti a akce se postupně mocně rozrostla. 

V polovině prosince se sejdou skautské delegace z různých evropských států 
a  při bohoslužbě je jim Světlo předáno. Do naší republiky jej dováží skauti 
z  brněnského střediska „Řehoře Mendla“. Následně je rozváženo za spolupráce 
Českých drah, aby pak bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, 
hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem... 

Přijďte si pro Betlémské světlo, které tento rok bude svítit i v blatenském 
kostele, kde bude v neděli 22. 12. po skončení koncertu k připálení pro odnesení 
domů. Tato možnost bude též v pondělí 23. 12. od 15 do 17 hod. (B. Z.) 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

I tento rok bude Charita ČR pořádat tříkrálovou sbírku. Tři krále můžete potkat 
mezi 1.–14. lednem. 

Ve čtvrtek 2. 1. v 15:30 h. se plánuje setkání koledníků na faře v Blatné. Otec 
Marcin zde připomene dětem biblický příběh mudrců, kteří se přišli poklonit 
malému Ježíškovi, a hlavně koledníčkům požehná na cestu. Toto požehnání pak 
koledníčci ponesou dál k lidem. Ještě pár slov o tříkrálové sbírce, a pak hurá do ulic, 
rozdávat radost a Boží požehnání, cukříky a kalendáře, aby na oplátku vykoledovali 
nějaké peníze pro potřebné lidi. V neděli 5. 1. přijdou koledníčci zazpívat na mši 
svatou do Blatné. Oblastní charita Strakonice předem děkuje za vlídné přijetí 
koledníčků a příspěvek do pokladničky!    (R. T.) 

FARNÍ DRUŽBA ANEB „BARDZO FAJNE“ POLSKO 
 

Poslední říjnové dny strávilo 
sedm lidí z blatenské farnosti 
v zemi našich sousedů, v Polsku. 
Pod vedením pátera Martina jsme 
objevovali nejvýznamnější poutní 
místa jižního Polska a zároveň 
navazovali nová přátelství v našem 
přechodném domově, Moszczenici. 
Položme tedy zúčastněným otázku: 
Jaký byl Váš nejsilnější zážitek či 
dojem z Polska? 
 

 Památky, uctívaná místa, nádherné počasí, poučná setkání se skvělými 
lidmi a navrch kouzlo nečekaného: neplánované zakončení návštěvy 
katovické katedrály, přijetí u emeritního, dříve diecézního biskupa a jeho 
osobní požehnání – úžasný zážitek. 

 Co nás zaujalo, byly průvody – zvlášť pro ženy a muže – přinášející 
příspěvky pro kostel, které v oblasti Horního Slezska fungují jako 
přídavek ke klasickým příspěvkům. 

 Nejsilnějším zážitkem pro mě byla hned první mše, a sice 
v  moszczenickém kostele Matky Boží Růžencové. Kombinace zvuku 
varhan a všeobecné atmosféry, která byla doopravdy prodchnutá Boží 
přítomností, mě velmi silně oslovila.  

 Těžko vyjádřit slovy, co jsme 
prožívali při všech bohoslužbách 
i  krátkých modlitbách v nádherných 
polských katedrálách, bazilikách 
i  kostelech. Také všichni lidé, se kterými 
jsme se setkali, byli velmi pohostinní 
a   srdeční. Byl to nezapomenutelný 
zájezd. 
 Klobouk dolů před otcem Martinem, 
velké díky za krásný nápad a bezvadnou 
organizaci celého výletu. 
 

Pokud vás zajímá, co všechno jsme 
během tohoto čtyřdenního putování 
prožili a viděli, zveme vás srdečně 
k  přátelskému posezení s promítáním 
fotografií, které proběhne v neděli 19. 1. 
2014 od 16 hod. ve farním sálu v Blatné. 


