
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Milí farníci, vážení čtenáři! 

Velmi často prožíváme nějaké radostné oslavy. K takovým patřilo svatořečení 
papežů nebo první svaté přijímání děti, takové budou snad i Noc kostelů, poutě, Boží 
Tělo, zájezd do Polska... 

Ovšem nesmíme zapomenout, že kolem nás je také hodně utrpení či zármutku. Chci 
vás upozornit na Den modliteb za pronásledované křesťany. Pronásledování kvůli víře 
není totiž v dnešním světě žádná pohádka. Ono se to skutečně děje. 

Když slavíte něco radostného, nezapomínejte na ty, kdo se nemohou usmívat. 
Zkuste udělat cokoliv, abyste jim dali aspoň trošku své radosti... 

P. Marcin Piasecki 
 

SVATOŘEČENÍ PAPEŽŮ 
 

O svátku Božího milosrdenství proběhla 
kanonizace Jana Pavla II. a Jana XXIII. 
Svatořečení dvou papežů bylo historicky 
ojedinělé tím, že se ho zúčastnili dva žijící 
papežové – papež František i emeritní papež 
Benedikt XVI. Bylo přítomno 150 kardinálů, 
700 biskupů a arcibiskupů. Do Říma 
přicestovalo až dva milióny lidí a ceremonii 

prostřednictvím obrazovek sledovaly na celém světě asi dvě miliardy lidí. 
Asi nejen mě překvapila prostota a rychlost samotného aktu svatořečení. 

Prefekt Kongregace pro svatořečení, Angelo Amato, požádal papeže 
o kanonizaci Jana Pavla II. a Jana XXIII. Papež František vyzval lid k modlitbě, 
a poté prohlásil dva blahoslavené za svaté. 

Oba kanonizovaní papežové  jsou považováni za nejoblíbenější a nejvlivnější 
hlavy katolické církve v novodobých dějinách. Jan XXIII., který byl papežem 
v letech 1958 až 1963, svolal historický druhý vatikánský koncil, jehož úkolem 
bylo reagovat na potřeby moderní doby. Jan Pavel II. stál v čele církve od roku 
1978 do své smrti v roce 2005 a přispěl k pádu komunistických režimů ve 
východní a střední Evropě. 

Pro nás věřící to znamená, že máme v nebi dva nové přímluvce a vzory 
hodné následování...      (J. F). 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 (kromě 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 31. 8.) 
 úterý v 18.00 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 
2. a 4. neděle v měsíci v 11.30: 
 červen – 8., 29. (pouť) 
 červenec – 13., 27. 
 srpen – 9. (so v 18.00!), 24. 
 září – 14., 27. (so v 18.00!) 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 červen – 1., 15. (pouť) 
 červenec – 6., 20. 
 srpen – 3., 17. 
 září – 7., 21 

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

v měsíci 18.00: 
 červen – 7., 21. 
 červenec – 12., 26. 
 srpen – ne 10. v 11.30 (pouť), 23. 
 září – 13., 20. (!) 

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

v měsíci v 18.00: 
 červen – 14. 
 červenec – 5., 19. 
 srpen – 2., 16. 
 září – 6., ne 28. v 11.30 (pouť) 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – 2. sobota v měsíci ve 13.00 
(14. června, 12. července, 9. srpna, 20. září – 3. sobota!) 

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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POUTNÍ ZÁJEZD DO POLSKA 
 

Termín: 31. 8. – 4. 9. 2014; cena: 3500 Kč (doprava autobusem, pojištění, 
čtyři noclehy ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s koupelnou, plná penze 
v Čenstochové, polopenze v Krakově) 
 

Stručný program: 
1. den: Blatná – Wambierzyce – Częstochowa (510 km) 
2. den: Częstochowa 
3. den: Częstochowa – Leśniów – Pieskowa Skała – Kraków (150 km) 
4. den: Kraków 
5. den: Kraków – Wadowice – Olomouc – Blatná (540 km) 
 

Co si prohlédneme: 
 Wambierzyce (Vambeřice) – mariánská bazilika 
 Częstochowa (Čenstochová) – Jasná Hora: klášter, bazilika s ikonou 

Panny Marie (tzv. Černá Madona), věž a pokladnice 
 Leśniów – mariánská poutní svatyně 
 Pieskowa Skała – příp. zámek, skalní jehla Maczuga Herkulesa 
 Kraków (Krakov) – královský hrad Wawel, katedrála, františkánský 

kostel, Rynek, mariánská bazilika, Sukiennice; Łagiewniki (Lagěvníki): 
svatyně Božího milosrdenství, klášter, Centrum Jana Pavla II. 

 Wadowice – kostel, příp. papežské muzeum 
 Olomouc – příp. katedrála a náměstí 
 

Zájezd má výrazně náboženský ráz, každý den je mše svatá a jiné modlitby. 
Podrobné informace najdete na letáčku, jehož součástí je také přihláška. 
Závazné přihlášky s nevratnou zálohou 1500 Kč přijímá P. Marcin Piasecki. 
Povinné setkání účastníků bude na faře v Blatné 30. 6. v 19 hod. 
 
POZVÁNKY 
 

 V pátek 23. května proběhne Noc kostelů. V rámci této akce zveme mimo 
jiné na Večer chval se sborem Bedrs – tentokrát v blatenském kostele ve 
20.30 hod. 

 Došlo ke změně termínu biřmování (vzhledem k nedorozumění 
s organizátory pouti Radia Proglas, na kterou je pozván otec biskup Pavel 
Posád). Čekatelé z našich farností přijmou tuto svátost o slavné mši 
v blatenském kostele v pátek 30. května v 18 hod. 

 Začíná „poutní sezóna“. Prvním kostelem, kde se slaví pouť, je Černívsko 
– mše o slavnosti Nejsv. Trojice bude 15. 6. v 11.30 hod. Další v řadě je 
kostel v Paštikách – dle loňské předpovědi bude pouť v neděli před 
slavností sv. Jana Křtitele 22. 6. v 8.15 hod. (tento den se nekoná mše 
v Blatné). Pak 29. 6. v 11.30 hod. bude poutní mše v kostele v Záboří. 

 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. 

 
 
JSME DOOPRAVDY PRONÁSLEDOVÁNI? 
 

Šestá neděle velikonoční (letos 25. 5.) je 
na základě rozhodnutí České biskupské 
konference označena dnem modliteb za 
pronásledované křesťany ve světě. Snad 
málokdo tomu veří, ale křesťanství je nejvíce 
pronásledovaným náboženstvím světa a stále 
aktuální jsou Ježíšova slova o pronásledování 
pro jeho jméno. 

Ze zprávy Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI), která pronásledování 
křesťanů trvale monitoruje: „Pronásledovaní křesťané tvoří 80 % všech 
pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. Každý desátý křesťan kvůli 
své víře v Ježíše Krista je obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí 
hrozbě smrti. Ročně je zabito více než 100 tisíc křesťanů. Hlavními zdroji 
pronásledování jsou komunistické režimy, země s islámskou většinou 
a v poslední době také hinduistický fundamentalismus. Zvláště tragická je 
situace v zemích Blízkého a Středního východu, kde starobylé křesťanské 
komunity čelí pokusu o úplnou likvidaci.“ 

Země, kde dochází k největším pronásledováním, jsou: Severní Korea, 
Somálsko, Sýria, Irák, Afghánistán, Saúdská Arábie, Maledivy, Pakistán, 
Írán a Jemen (seznam z roku 2014). Řekněte, že jsou to výjimky. Ale v čele 
jsou třeba oblíbené turistické destinace: Egypt (22. místo), Indie (28.), 
Tunisko (30.), Čína (37.), Maroko (44.). Více se o tom dozvíte na stránkách 
organizace Open Doors, která se zajímá o tuto problematiku (její logo je 
nahoře v článku). 

A jak jsme na tom my? Za komunismu hodně věřících trpělo kvůli víře 
v Ježíše Krista – stačí se zeptat lidí, kteří sedí vedle nás v lavici v kostele. Je 
ale 25 let po revoluci, tak pronásledování skončilo. Je to tak? Jestli ano, proč 
slyšíme, že se dětem přihlášeným na náboženství jiní vysmívají? Anebo proč 
musíme pořád zdůvodňovat, že církev není zloděj, když žádá o návrat toho, 
co jí násilím vzal stát? 

Ať nás zminěný den modliteb vybízí k tomu, abychom se skutečně 
modlili za pronásledováné, ale i za ty, kdo je pronásledují. Říkáme přece 
v Modlitbě Páně: „jako i my odpouštíme našim viníkům...“ (P. Marcin) 


