
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Bratři a sestry v Kristu! 

Sobota 1. března byla překvapujícím dnem. Ráno jsme se dozvěděli o smrti rodáka a 
zároveň bývalého faráře P. Jana Kobliha. Vloni jsme Pánu Bohu děkovali za výjimečné 
70. výročí jeho kněžského svěcení. 

Pak se v poledne zveřejnila informace o rezignaci biskupa Jiřího Paďoura, a to ze 
zdravotních důvodů. Vzhledem k tomu, že papež nejmenoval hned nástupce, sbor 
poradců (neboli konzultorů) zvolil dosavadního generalního vikáře Mons. Adolfa 
Pintíře administrátorem diecéze. 

Obě dvě události se nějakým způsobem propojily v blatenském chrámu, když týden 
po tom emeritní biskup Jiří předsedal pohřební mši otce Jana. Právě tak se vždy 
propojují lidské životy... 

P. Marcin Piasecki 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA BISKUPSKOU SLUŽBU 
 

S biskupem Jiřím Paďourem jsme se poprvé setkali ještě jako s 
knězem v kostele sv. Josefa v Praze, nejbližšího kostela od našeho 
tehdejšího bydliště. Po pádu komunismu se zde „vyrojilo“ plno 
kapucínů. P. Jiří nás zaujal obsahem svých kázání a také  zvučným 
hlasem – nikdy nepotřeboval mikrofon. Již v roce 1991 byl zvolen 

provinciálem kapucínů. Bylo nám to trochu líto, takový výborný kněz a místo služby 
mezi lidmi se bude starat o provincii. Ale kapucíni určitě dobře věděli, proč ho 
zvolili – P. Jiří měl nejen silný hlas, ale i schopnosti, které ho předurčovaly pro 
vedoucí pozice v církvi. V r. 1996 byl jmenován pražským pomocným biskupem, 
koadjutorem českobudějovické diecéze (2001), jejiž vedení převzal v r. 2002. 

Krátce poté přijel do Sedlice na oslavy 100. výročí posvěcení kostela. 13. 10. 
2002 dopoledne sloužil mši svatou, zúčastnil se slavnostního oběda a setkání s lidmi 
na faře. Ochotně odpovídal na všechny otázky a byl na něm vidět veliký zápal, se 
kterým přistupoval k nové funkci. V následujících letech jsme se zúčastnili mší, 
které sloužil v Českých Budějovicích a na jihočeských poutních místech, slyšeli jeho 
pastýřské listy, četli jeho články ve zpravodaji Setkání i jinde. V roce 2013 jsme se 
účastnili dvou mší, které biskup Jiří sloužil, a obě byly trochu smutné. 2. 1. v Blatné 
to byl pohřeb P. Heřmana Fritsche a na jaře přijel do Sedlice, aby nám oznámil, že 
Sedlice se brzy připojí k většině farností v diecézi, které nemají svého faráře. 

Přejeme panu biskupovi do dalších let ochranu Panny Marie a Boží požehnání. 
Ludmila a František Jirsovi 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 (kromě 18. 5. a 22. 6.) 
 pondělí, čtvrtek, pátek v 18.00 
 středa v 7.00 
 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 18. 5.) 
 úterý v 18.00 

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

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 duben – 20. 
 květen – 4., 18. (zrušená!) 
 červen – 1., 15. (pouť) 
 červenec – 6., 20. 

BEZDĚKOV 
filiální kostel sv. Ondřeje 
sobota před 2. a 4. nedělí 

v měsíci 18.00: 
 duben – 12., 26. 
 květen – 10., 24. 
 červen – 7., 21. 
 červenec – 12., 26. 

KADOV 
farní kostel sv. Václava 
sobota před 1. a 3. nedělí 

v měsíci v 18.00: 
 duben – pondělí 21. v 9.45 
 květen – 3., 17., 31. 
 červen – 14. 
 červenec – 5., 19. 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – 2. sobota v měsíci ve 13.00 
(12. dubna, 10. května, 14. června, 12. července)  

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 
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VELIKONOČNÍ TRIDUUM A VELIKONOCE: 

Zelený čtvrtek – 17. dubna 
18.00 Mše na památku Večeře Páně; do 20.00 adorace (kostel v Blatné) 
 

Velký pátek – 18. dubna 
16.00 Křížová cesta (kostel v Sedlici) 
18.00 Památka umučení Páně; do 20.00 adorace (kostel v Blatné) 
 

Bílá sobota – 19. dubna 
10.00 žehnání pokrmů; do 12.00 adorace a zpověď (kostel v Blatné) 
20.00 Velikonoční vigilie – patří k slavnosti! (kostel v Blatné) 
 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 20. dubna 
8.15 Mše svatá (kostel v Blatné) 
9.45 Mše svatá (kostel v Sedlici) 
11.30 Mše svatá (kostel v Černívsku) 
 

Velikonoční pondělí – 21. dubna 
8.15 Mše svatá (kostel v Blatné) 
9.45 Mše svatá (kostel v Kadově) 
11.30 Mše svatá (kostel v Záboří) 

PÁTER JAN KOBLIH – VZPOMÍNKA 
 

V pátek 7. března jsme se rozloučili se 
zesnulým Páterem Janem Koblihem. Dožil 
se požehnaného věku 95 let. 

Narodil se 27. 1. 1919 v Blatné. Kněžské 
svěcení přijal v Praze 30. 5. 1943. Působil 
ve 13 farnostech českobudějovické diecéze, 
mj. byl administrátorem v Záboří, potom od 
1. 5. 1971 do 30. 6. 1990 v Blatné a Kadově, 
několik let spravoval i farnost Černívsko. 
Jako důchodce bydlel v Blatné, poslední 
čtyři roky stravil v Kněžském domově 
v Českých Budějovicích-Suchém Vrbném. 

Děkujeme mu za jeho službu, především 
za stovky křtů a sňatků v našich farnostech. 
Odpočinutí věčné dej mu, Pane... 
 
OTEVŘENÉ KOSTELY – VSTŘÍCNOST I K LIDEM MIMO CÍRKEV 
 

Nejsem pravidelným čtenářem časopisu Setkání, přesto mě nedávno oslovil 
článek o otevřenosti církve skrze otevřené či alespoň dostupné kostely a ráda 
bych předala tuto myšlenku – podnět dále. 

Papež František znovu a znovu vybízí, aby naše církev vyšla vstříc všem 
lidem. Prvním krokem se zajisté stala Noc kostelů. Zvyšující se zájem veřejnosti 
je dobrým signálem, že toto vykročení bylo správné. I odpověď ze strany církví, 
tj. každoročně se rozšiřující nabídka i pestřejší program, je jistě tou správnou 
reakcí. Ale – není to málo otevřít kostel 1x ročně? 

Předpokládáme, že lidé přicházející do kostela se budou správně chovat, 
předpokládáme, že ví, proč je tady kostel. Ale je tomu tak? I já si potřebuji 
připomínat a ujasňovat, co je základní obsah naší víry. Žijeme v době, která se 
vyznačuje malou znalostí věrouky. Kde se však návštěvník dozví, proč vlastně 
lidé přicházejí do kostela? 

Ve světle papežových výroků je dobré si připomenout, že kostel i kněz jsou 
v každém místě pro všechny – nejen pro ty, co „chodí“ do kostela nebo patří do 
farnosti, ale opravdu pro všechny, tj. pro každého. 

Mnoho kostelů je otevřeno a zpřístupněno během dne. Bohužel však větší 
část kostelů je uzavřena celý týden. I naše kostely netvoří výjimku. Ale jak 
kostel zpřístupnit pro každého a zároveň se vyvarovat nepříjemných a 
nebezpečných situací? 

Zkusme se zamyslet, jak bychom danou problematiku mohli odstranit či 
vylepšit, zda kostel otevřít v určité dny v týdnu a bezpečnost zajistit službou či 
opatřit mříž, popř. nalézt jiné řešení získané např. cestovatelskými zkušenostmi. 
Kéž jsou naše kostely svědectvím naší živé víry a vztahu s Bohem!      (B. Z.) 

OZNÁMENÍ UDÁLOSTÍ 
 

 O Velikonoční vigilii příjme svátosti uvedení do křesťanského života 
(křest, biřmování, svaté přijímání) paní Miroslava Čadková. Vitáme jí mezi 
členy římskokatolické církve a farnosti Blatná! 

 Těšíme se na první svaté přijímání děti. Poprvé plnou účast na eucharistii 
prožijí děti ze Sedlice 4. května v 9.45, a z Blatné 11. května v 8.15. 

 Během víkendu 17.–18. května dojde k následujícim změnám: 
 v Sedlici bude mše s nedělní platností už v sobotu 17. 5. v 16 hod.; po ní se 

v 17 hod. uskuteční koncert radomyšelského sboru sv. Martina 
 v Blatné bude bohoslužba v neděli 18. 5. až v 11 hod. 
 v Černívsku je mše zrušená; v Kadově – podle plánu 

 Otec biskup Pavel Posád udělí biřmování 15 čekatelům z našich farností o 
slavné mši v blatenském kostele v sobotu 31. května v 10 hod. 

 Boží Tělo oslavíme letos tradičním způsobem. Slavnost se uskuteční ve 
čtvrtek 19. června – mše bude v Blatné v 18 hod., poté bude následovat 
eucharistické procesí (průvod s Nejsv. svátostí) k oltářům přípraveným 
kolem chrámu a požehnání. Kdo by se chtěl podílet na přípravě oslavy, 
zejména zmíněných oltářů, ať se přihlásí u otce Marcina do konce května. 

 Termín poutního zájezdu do Polska je stanovený na 31. 8. – 4. 9. V květnu 
se dozvíte podrobnosti, především program a cenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


