
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Drazí přátelé! 

Církevní čili liturgický kalendář se opírá o opakovanost. Nedávno jsme měli 
advent a vánoční dobu. Nyní již pomalu myslíme na dobu postní a velikonoční, 
vždyť Popeleční středa je již 5. března... V mezidobí, které výplňuje většinu 
času, slavíme stejné svátky či památky. Obsah se sice opakuje, ale dochází také 
k  vývoji. Jednak tím, že pokaždé to můžeme prožívat a vnímat jinak, jednak 
tím, že mohou s tím souviset různé propozice, které se mění. 

Samozřejmě nejsme na veletrhu, aby si každý na požadavek nebo objednávku 
vybral, cokoli se mu líbí. Je ale pravda, že i církev hledá možnosti, jak se dostat 
k dnešnímu člověku. Snažíme se o to rovněž v naší farní oblasti. 

V tomto čísle najdete tedy informace jak o uplynulých událostech, tak něco 
o  budoucnosti. Dejte prosím pozor, že v každém případě jde o věci, které spojují 
tradici se současností. Opakovanost o vývoj – to je ono! 

P. Marcin Piasecki 
 
POZVÁNKY NA PODPOROVANÉ ZÁZRAKY 
 

Pán Bůh dělá i nečekané zázraky, ovšem je žádoucí mu občas napomáhat. Proto 
mu chceme „dát prostor“, možnost dostat se k lidské duši. V postní době 
nabízíme tři duchovní zážitky, každý trochu jiný: 
 V sobotu 8. 3. se koná vikariátní duchovní obnova na téma „Vztah mezi 

člověkem a Bohem“. Obnovou provází P. Ing. Zdeněk Wasserbauer, Th.D. 
Účastníci jsou zváni do Rytířského sálu na hradě ve Strakonicích ve 14 hod. 
Budou přednášky a o přestávkách příležitost ke zpovědi. 

 Vzhledem k loňskému velkému zájmu bude ve čtvrtek 27. 3. duchovní večer 
v Blatné. Od 16 hod. bude možnost zpovědi (u čtyř polských kněží), potom 
je v plánu v 17 hod. mše a adorace, zejména se zpěvem kánonů z Taizé. 

 Duchovní obnovu v Sedlici povede P. Eliáš, mladý františkán z Prahy. 
Obnova začne mší a adorací v pátek 4. 4. v 18 hod., pak zveme v sobotu 5. 4. 
od 8.30. Budou modlitby, přednášky a občerstvení. Mše na závěr bude v 16 
hod. Pozor – bude to bohoslužba s nedělní platností, potom P. Eliáš přijede 
ještě sloužit mši do Blatné v 18 hod. V neděli 6. 4. se totiž nebudou konat 
bohoslužby (P. Marcin je pozván vést farní exercicie v Polsku).  

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 (kromě 6. 4. – viz první stránka) 
 pondělí, čtvrtek, pátek v 17 (zimní čas) / 18 (letní čas) 
 středa v 7 
 sobota 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 9.45 (kromě 6. 4.) 
 úterý v 17 (zimní čas) / 18 (letní čas) 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 
2. a 4. neděle v měsíci v 11.30: 
 únor – 9., 23. 
 březen – 9., 23. 
 duben – 13., pondělí 21., 27. 
 květen – 11., 25. 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 únor – 2., 16. 
 březen – 2., 16., 30. (!) 
 duben – 20. 
 květen – 4., 18. 

BEZDĚKOV 
filiální kostel sv. Ondřeje 

sob. před 2. a 4. nedělí v měsíci 
v 16 (zimní čas) / 18 (letní čas): 

 únor – 8., 22. 
 březen – 8., 22. 
 duben – 12., 26. 
 květen – 10., 24. 

KADOV 
farní kostel sv. Václava 

sob. před 1. a 3. nedělí v měsíci 
v 16 (zimní čas) / 18 (letní čas): 

 únor – 1., 15. 
 březen – 1., 15., 29. (!) 
 duben – pondělí 21. v 9.45 
 květen – 3., 17., 31. 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – sobota 15. března (výjimečně 
3. sobota v měsíci), 12. dubna, 10. května, 14. června 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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RŮŽENEC SKUTEČNĚ ŽIVÝ 
 

Živý růženec vznikl v roce 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která 
chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících ve svém okolí. V 17 letech byla 
oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života 
a  rozhodla se ho změnit. O Vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl 
svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem „Ti, kteří dělají nápravu“. 
Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním 
finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe 
zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie. 

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se 
spojuje do jediné růže, kterou tvoří 20 tajemství podle růženců radostného, růžence 
světla, bolestného a slavného. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě 
předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak 
denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve 
společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem, jehož 
byla Pauline Jaricot zakladatelkou. 

Růženec není odříkávání a omílání stále týchž modliteb, ale je to modlitba, 
jejímž středem je Kristus a jeho život. V díle vykoupení stojí i Panna Maria. 
V  úvodu růžence vyznáváme svou víru modlitbou „Věřím v Boha“ a tak se 
začleňujeme do života církve, která žije vírou. „Otče náš“ nás naučil sám Spasitel – 
každé slovo, každá prosba je cennější než ryzí zlato. „Zdrávas Maria“ je vzkaz 
samého Boha Panně Marii. Je to projev důvěry, když nám Bůh dovolí, abychom tak 
zdravili i my tu, kterou si Bůh vyvolil za Matku a Královnu vesmíru. Desetkrát 
smíme tento pozdrav opakovat, zatímco se můžeme duchovním zrakem dívat na 
úsek Kristova života, vyjádřený tajemstvím. Tento úsek oddělujeme od dalšího 
úseku klaněním – doxologií – „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému“.  

My křesťané máme velkou zodpovědnost za spásu duší svých bližních i těch, 
kteří o Pánu Bohu nic nevědí. Na tento úkol sami nestačíme, ale Panna Maria nám 
nabízí svoji pomoc. Když ji budeme prosit v modlitbě růžence, máme velkou naději, 
že ona vyprosí milost obrácení se k Bohu všem, kteří nám leží na srdci. A proč právě 
modlitba růžence má takovou moc? Bůh to prostě tak dělá, že malých věcí použije 
k velkým cílům. 

Od roku 2011 se každodenně pět žen v Blatné zapojuje do modlitby živého 
růžence. Na začátku měsíce si vymění kartičky s rozjímáním k danému desátku. Čas 
modlitby není určen, záleží na každém, kdy najde chvilku k modlitbě. Jak jedna ze 
členek živého růžence říká: „Panna Maria si to už poskládá sama“. Ten, kdo se 
modlí první desátek připojuje zároveň začátek růžence a zase ten, kdo má v měsíci 
poslední, modlí se k tomu závěrečnou modlitbu.  

Toto je výzva pro všechny, kteří se chtějí do modlitby zapojit. Ať už jsou to 
nemocní, kteří se nemohou dostat na bohoslužby, ale denně se modlí; ať už jsou 
to ti, kteří mají přes den hodně práce, ale večer si čas na jeden desátek udělají 
anebo zkrátka kdokoliv, kdo se chce společně modlit, a to bez ohledu na farní 
příslušnost. Pak už jen stačí kontaktovat paní Jaroslavu Hájkovou (tel. 
608 713 214), která se o organizaci této modlitby stará.  (M. V.) 

PŮLNOČNÍ OČIMA „HOSTŮ“ 
 

V Blatné se nedělních bohoslužeb zúčastňuje zhruba 90 až 100 lidí, v Sedlici asi 
40 až 50. Ovšem na půlnoční oba kostely prožily obležení – bylo nás přinejmenším 
čtyřikrát tolik! Proto redaktoři zpravodaje oslovili několik lidí, kteří z různých 
důvodů pravidelně nepřicházejí. Zajímalo nás totiž, jaké z toho měli dojmy. 
 Atmosféra byla velice příjemná. Projev pana faráře se nám moc líbil, jeho čeština byla velmi 

dobrá. I když byla velká zima, zpěv faráře byl velice zdařilý. (I. B. a M. B.) 
 Zúčastnil jsem se, protože věřím, že v minulosti křesťanské hodnoty spojovaly lidi 

a ukazovaly cestu, což můžou i v dnešní době, a to je určitě potřeba. Půlnoční mše pro mě 
byla živou připomínkou toho, co se stalo před dvěma tisíci lety a toho jak tato událost 
ovlivnila tehdejší svět. (M. H.) 

 Máte tam zimu  Přesto zážitek byl pěkný. Moc se nám to líbilo, zvláště příběh o svíčkách 
z adventního věnce a organizace úvodu. Měly jsme sváteční pocit. (E. B. a J. S.) 

 
VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY NA BLATENSKU 
 

Mám tu čest informovat o tom, jak u nás dopadla Tříkrálová sbírka. Zúčastnilo 
se jí 76 dětí a 23 vedoucích skupinek. Koledovalo se v 19 obcích (Bezdědovice, 
Blatná, Buzice, Doubravice, Hajany, Chlum, Kadov, Kocelovice, Lnáře, Lnářský 
Málkov, Pacelice, Pole, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Vrbno, 
Záboří). Na Blatensku přinesli koledníci ve 28 kasičkách neuvěřitelných 75 371 Kč! 
Celkový výsledek sbírky Oblastní charity Strakonice je 215 607 Kč z 59 obcí 
(výsledky podle obcí najdete na stránkách www.charita-strakonice.cz). 

65 % výtěžku zůstane této oblastní charitě, která peníze využije na koupi ojetého 
automobilu pro zajištění dostupnosti poskytovaných služeb (domov pro seniory, 
osobní asistence, pečovatelská služba, odborná sociální poradna), 15 % poputuje do 
diecézní charity v Českých Budějovicích, která peníze předá na charitní projekty 
v diecézi, nejméně 10 % půjde na humanitární pomoc do zahraničí a 10 % připadne 
na režii sbírky (např. kalendáře, cukříky, odměny pro koledníky, samolepky, 
kasičky, propagace).     (Renata Turková) 

 

Od statistik přejďme k těm, kteří je vytvořili. Hle, jak tuto výjimečnou událost 
popisuje náš zvláštní zpravodaj ze Sedlice: 

 

Sbírka se u nás konala v neděli 12. ledna. Začala nejprve pro účastníky mše 
svaté – při odchodu z kostela je čekali Ellinka a Pepino a Jakub, který hrál na 
flétnu. Před obědem pak tato trojice obešla ještě část Sedlice. Chodili od domu 
k  domu, zvonili a zazpívali koledu „My tři králové“. Odpoledne koledovaly dvě 
skupinky: sourozenci Ellinka a Pepino se svojí maminkou Kateřinou. Ve druhé se 
sešli Vojta, Standa, Jakub, Samuel a opět Jakub s flétnou. Doprovázela je paní 
Ludmila. Byli vždy velmi vstřícně přijímáni. Po dvou hodinách koledování se všichni 
vrátili na faru, kde na ně čekalo bohaté občerstvení, drobné dárečky, P. Marcin 
a  farníci. Všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu sbírky, patří velký dík za to, 
že nabídli svým sousedům možnost ukázat odvahu a dobré srdce. Fotografie si 
můžete prohlédnout na stránkách www.sedlice.farnost.cz. (František Jirsa) 
 

Za krásný výsledek děkujeme každému, kdo do sbírky přispěl finančně 
a těm, kteří se na sbírce aktivně podíleli, tj. koledníčkům i vedoucím skupinek. 


