
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Milý čtenáři! 

Máš v rukou desáté číslo našeho zpravodaje. Snad by bylo k smíchu říct, že je 
to číslo jubilejní, ale samozřejmě je to příležitost, abych tuto dobu nějak shrnul. 
Na začátku panovaly obavy, není-li 40 výtisků příliš; teď je občas i 200 málo. 
Slyším, že zpravodaj čtou se zájmem i ti, kteří z různých důvodů do kostela 
nepřicházejí. Je to skutečná radost a dostatečná odměna za námahu redaktorů. 

Přál bych si, aby stejně jako počet výtisků rostl i počet lidí na bohoslužbách. 
Vím, že to není jednoduché, zvlášť pro toho, kdo zatím hledá cestu k Bohu nebo 
se naopak už dlouho církevního či svátostného života nezúčastňuje. Ovšem 
začíná příznivý čas – postní doba. Občas se říkalo (dnes obvykle v pravoslaví) 
„velký půst“. I nyní může být velký, pokud by někdo například změnil svůj 
život, názory, zlozvyky, překonal sebe sama. To jsou přece velké věci. 

Co tomu řekneš? Změníš se i ty? Pán Bůh čeká i na tebe... 
P. Marcin Piasecki 

 
ČEKÁME NA DALŠÍ ZÁJEMCE 
 

Minule jsme vám přiblížili hnutí Živého 
růžence. Ke skupince pěti žen se již připojilo 
dalších sedm lidí – to je veliká radost! Je ale 
třeba celkem 20, aby se vytvořila řádná růže. 
Veřím tomu, že se počet ještě zvyší, zvláště 
když jde o pět farností, ne jen o jednu. 

Snažně prosím, povězte o této možnosti 
nemocným příbuzným nebo sousedům, kteří 
jsou členy našich farních společenství. Díky 
Živému růženci mohou mít pocit, že skutečně 
patří k církvi či farnosti, že nejsou sami, že je 
modlitba s někým spojuje. 

Ohledně zapojení do skupinky kontaktujte 
paní Jaroslavu Hájkovou (tel. 608 713 214), 
která u nás toto společenství vede. 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 (kromě 6. 4., 18. 5. a 22. 6.) 
 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 

(22. 6. v 8.15 pouť) 

SEDLICE 
farní kostel sv. Jakuba 

 neděle v 9.45 (kromě 6. 4. a 18. 5.) 
 úterý v 17 (zimní čas) / 18 (letní čas) 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 
2. a 4. neděle v měsíci v 11.30: 
 březen – 9., 23. 
 duben – 13., pondělí 21., 27. 
 květen – 11., 25. 
 červen – 8., 29. (pouť) 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 březen – 2., 16., 30. (!) 
 duben – 20. 
 květen – 4., 18. (zrušená!) 
 červen – 1., 15. (pouť) 

BEZDĚKOV 
filiální kostel sv. Ondřeje 

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

 březen – 8., 22. 
 duben – 12., 26. 
 květen – 10., 24. 
 červen – 7., 21. 

KADOV 
farní kostel sv. Václava 

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

 březen – 1., 15., 29. (!) 
 duben – pondělí 21. v 9.45 
 květen – 3., 17., 31. 
 červen – 14. 

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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DUCHOVNÍ OBNOVY SE BLÍŽÍ! 
 

Není to polská okupace, ač to tak na první pohled vypadá – jak v Blatné, tak 
v   Sedlici budou duchovními obnovami provázet Poláci. Katovický 
arcibiskup nám před dvěma lety řekl: „Máme dluh u svatého Vojtěcha.“ 
Snad ho tímto alespoň částečně splatíme... 
 
Večer duchovní obnovy 
 

čtvrtek 27. března 
kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Blatné 
 

16.00 příležitost ke zpovědi 
17.00 slavná mše svatá 
17.45 adorace se zpěvy z Taizé 
 

VEDOU POLŠTÍ KNĚŽÍ: 
P. MARCIN CHMIELEWSKI (LIŠOV) 
P. MARCIN PIASECKI (BLATNÁ) 
P. JAROSŁAW ZYGMUNT (HORNÍ CEREKEV) 
P. MARCIN ŻELAZNY (TRHOVÉ SVINY) 
  
 

Předvelikonoční duchovní obnova 
 

pátek a sobota 4. a 5. dubna 
kostel sv. Jakuba a fara v Sedlici 
 

pátek: 
18.00 mše svatá, moderovaná adorace  
 

sobota: 
9.00 přednáška, rozjímání 
10.30 přednáška, rozjímání, možnost zpovědi 
12.00–14.00 přestávka na oběd 
14.00 přednáška, adorace, možnost zpovědi 
15.30 růženec 
16.00 mše svatá, zakončení 
 

(lze vynechat pátek a zapojit se až v sobotu) 
 

PROVÁZÍ P. ELIÁŠ TOMÁŠ PASEKA OFM, 
NOVOKNĚZ, FRANTIŠKÁN Z KLÁŠTERA 
PANNY MARIE SNĚŽNÉ V PRAZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTNÍ DOBA A VELIKONOČNÍ TRIDUUM: 

Popeleční středa 
Tento den (letos 5. března) začíná postní doba. Je to den přísného postu! Mše 
s označováním popelem bude pouze v Blatné v 17.00. Obřad se bude konat 
také během nedělních bohoslužeb v sobotu 8. 3.  a v neděli 9. 3. 

Svátost pokání a smíření (zpověď) 
Každý katolík by se měl alespoň jednou za rok vyzpovídat ze svých hříchů. 
Není stanoveno kdy, ale nejvhodnější se zdá právě doba postní, aby mohl 
ve velikonoční době přijmout Svátost oltářní. Kromě řádné příležitosti ke 
svátosti smíření (viz str. 4) bude možnost zpovědi o duchovních obnovách 
(viz str. 2) a také v následujících termínech: 
 v Blatné – sobota 12. 4. 14.00–16.00, sobota 19. 4. 10.15–12.00 
 v Bezděkově – sobota 12. 4. od 17.30 (příp. i po mši) 
 v Černívsku – neděle 30. 3. od 11.00 (příp. i po mši) 
 v Kadově – sobota 29. 3. od 15.30 (příp. i po mši) 
 v Sedlici – úterý 15. 4. od 17.00, pátek 18. 4. od 15.00 
 v Záboří – neděle 13. 4. od 11.00 (příp. i po mši) 

Mimořádné změny pořadu bohoslužeb 
V neděli 6. 4. jsou bohoslužby v Blatné a Sedlici zrušené. Mše s nedělní 
platností budou ale v sobotu 5. 4. – v 16 hod. v Sedlici (zakončení duchovní 
obnovy), v 18 hod. v Blatné. Obě dvě bude sloužit P. Eliáš z Prahy. 

Křížová cesta 
Tradiční postní pobožnost Křížové cesty se bude konat každý pátek: 
 7., 14., 21. a 28. března v Blatné v 17.30 
 4. a 11. dubna v Blatné v 18.30 
 18. dubna (Velký pátek) v Sedlici v 16.00 

Velikonoční triduum 
Obřady velikonočního tridua se budou konat v blatenském kostele – ve 
čtvrtek 17. 4. a v pátek 18. 4. v 18 hod., v sobotu 19. 4. ve 20 hod. Jako loni 
bude také adorace Nejsvětější svátosti (Getsemany a Boží hrob) a žehnání 
velikonočních pokrmů. Podrobné informace najdete v dalším čísle. 

Předvelikonoční návštěva nemocných 
Dopoledne v pátek 11. 4. (ve farnostech Sedlice a Záboří) a v sobotu 12. 4. 
(ve farnostech Blatná, Černívsko a Kadov) bude možnost pozvat kněze 
k nemocným se svátostmi (zpověď, přijímání, resp. pomazání). 


