
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Přátelé! 

Jak jste prožili biřmování? 
Byl to „pouze“ krásný zážitek? 
Uvědomujete si váhu této události, této svátosti? 
Víte, že k biřmování má dospět doopravdy každý katolík? 
Máte ponětí, že nebiřmovaný by neměl být kmotrem? 
Berete vážně, že biřmovaný už nesmí být lhostejným křesťanem? 
A na konec – co myslíte, proč vám dávám tyto otázky?... 

P. Marcin Piasecki 
 

BIŘMOVÁNÍ KONEČNĚ I U NÁS 
 

V pátek 30. května 2014 jsme prožili velkou slavnost – po dlouhých 
letech bylo v blatenském kostele udíleno biřmování. Z rukou pomocného 
biskupa Pavla Posáda přijalo tuto svátost šestnáct věřících.  

Nejen samotný obřad, ale celý večer se odehrál ve velmi příjemné, 
sváteční atmosféře, ke které přispěla překrásná výzdoba kostela, promluvy 
otce biskupa i hudební doprovod. Vedle sedmi darů Ducha svatého obdrželi 
biřmovanci také jména patronů, které si zvolili. 

A jak na tento významný den vzpomínají někteří z biřmovanců? 
 Nejsilnější vzpomínkou pro mě zůstává setkání s panem biskupem Pavlem 

Posádem. Lidé se často domnívají, že kostel je strohé a nepříjemné místo, ale během jeho 
promluv se všichni usmívali. Byl to krásný večer plný radosti a Boží přítomnosti. 
 Nejvíc na mě zapůsobilo rozsvícení sedmi svící. Jak se postupně rozhořívaly, 

jako by i ve mně vzplanul oheň Ducha svatého. V té chvíli jsem si plně uvědomila 
význam celého obřadu. 
 Dojala mě řeč otce Martina, ve které nás – biřmovance – představoval panu 

biskupovi a mluvil o vztazích mezi námi a o tom, jak je pěkné, že slavnost prožívají celé 
rodiny. V dnešní době, kdy se téměř každé druhé manželství rozpadá, a děti nejsou 
vychovávány ve víře, je velmi důležité, že se stále dokážeme semknout a společně se 
radovat z takovéto příležitosti. 
 Důležitá pro mě byla především přítomnost mé kmotry. Je mi velkou oporou 

v životě a i v tento den mi byla stále nablízku. Když mě potom symbolicky podepřela 
během udílení svátosti, pouto mezi námi se ještě upevnilo. 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 
 pondělí, čtvrtek, pátek v 18.00 
 středa – v létě se neslouží 
 sobota v 8.15 (kromě dnů, kdy je mše v Domově pro seniory) 

PAŠTIKY 
filiální kostel sv. Jana Křtitele 
pouze mimořádné bohoslužby 

SEDLICE 
farní kostel sv. Jakuba 

 neděle v 9.45 (kromě 31. 8.) 
 úterý – v létě se neslouží 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 
2. a 4. neděle v měsíci v 11.30: 
 červenec – 13., 27. 
 srpen – 9. (so v 18.00!), 24. 
 září – 14., 27. (so v 18.00!) 
 říjen – 12., 26. 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 červenec – 6., 20. 
 srpen – 3., 17. 
 září – 7., 21. 
 říjen – 5., 19. 

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

v měsíci 18.00: 
 červenec – 12., 26. 
 srpen – ne 10. v 11.30 (pouť), 23. 
 září – 13., 20. (!) 
 říjen – 11., 25. 

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

v měsíci v 18.00: 
 červenec – 5., 19. 
 srpen – 2., 16. 
 září – 6., ne 28. v 11.30 (pouť) 
 říjen – 4., 18. 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – následující soboty ve 13.00: 
12. července, 9. srpna, 20. září, 18. října, 15. listopadu, 13. prosince 

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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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – SVÁTEK PRO VŠECHNY 
 

11. května v Blatné 
přistoupilo poprvé ke 
svatému přijímání pět 
dětí, a sice: František 
Turek, Ondřej Kub, 
Šimon Vávra, Václav 
Turek a Lucie Kubová. 
Na tento den se děti 
připravovaly v hodinách 
náboženství a jistě i doma 
s rodiči. V sobotu před 
jejich velkým dnem se všichni sešli v kostele s otcem Martinem, který měl 
pro děti připravené hezké slovo a i nějakou tu otázku. Po upřesnění 
organizačních věcí se otec Martin odebral s dětmi ke zpovědnici, aby se 
seznámily s místem, kde posléze přistoupí k první svátosti smíření. 

Celá mše svatá byla slavnostní i díky krásné květinové výzdobě. Děti 
měly možnost se aktivně zapojit – každé z nich přečetlo jednu přímluvu. 
Vrchol mše svaté (přijímání) děti netrpělivě očekávaly. Věřím, že nebyly 
zklamané a prožívaly radost z Boží přítomnosti. Pak už jen dohonit otce 
Martina ke společné fotce a hurá domů na oslavu! 

Pak 1. června v Sedlici přistoupili při mši svaté k prvnímu svatému 
přijímání Anna Šavrdová a Šimon Semiginovský. Děti měli rezervované 
první lavice, kde s nimi byli rodiče a kmotři. Starší sourozenci 
prvokomunikantů Karel a Jakub jako ministranti v průběhu obřadu zapálili 
od paškálu křestní svíce a předali je sestře a bratrovi. Celý obřad měl 
především zásluhou P. Martina důstojný průběh a byl povzbuzením nejen 
pro Aničku a Šimona, ale pro nás všechny přítomné. Znovu jsme si 
uvědomili, že tvoříme jedno farní společenství a plnější zapojení do 
křesťanského života je svátkem pro nás všechny.  

Veliké díky patří katechetce 
paní Marii Nehézové ze 
Strakonic, která všechny děti na 
tuto významnou událost 
připravovala. Doufáme, že děti 
si svůj výjimečný den patřičně 
prožily a na nás je vytrvalá 
modlitba, aby nesešly z cesty, 
která vede skrze Ježíše Krista 
k Otci. 
zpravodajové z Blatné a Sedlice 

KDYŽ SE OTEVŘELY KOSTELY... 
 

...v Sedlici 
Noc kostelů se u nás konala již podruhé, zúčastnilo se přibližně 30 lidí. 

Při komentované prohlídce se seznámili s historií kostela a prohlédli si 
oltáře, sochy a obrazy. Mohli se také podívat na portrét P. Františka 
Seyvaltera v životní velikosti, který není běžně možné vidět. P. Seyvalter byl 
dlouholetým farářem v Sedlici, za jeho působení zde byla na počátku 20. 
století provedena současná výmalba kostela a postavena nová fara. Letos 
uplyne 160 let od jeho narození a 120 let od jeho nástupu do funkce 
sedlického faráře. Na závěr návštěvníci vystoupili na kůr a podívali se na 
kostel z perspektivy varhaníka. 

Poděkování a uznání si zaslouží Iveta Vágnerová a David Maňhal, kteří 
celý program připravili a návštěvníkům sedlický kostel představili.  

Ludmila a František Jirsovi 
...v Blatné 

Je pátek pozdě odpoledne a už se těším domů. Káva, nohy na židli, 
v  hlavě prázdno. Nebývám schopná opustit dům. Ale dnes jsem překonala 
únavu a jedu do blatenského kostela. 

Najdu volné místo a čekám. Přivítání paní ředitelky Centra kultury je 
milé a slova pana faráře, jako vždy, laskavá. 

A přichází „Spirituálové“ a já si nemohu vzpomenout, kdy jsem je slyšela 
naposledy „naživo“. Povzbudí i pohladí po duši. A chválím poprvé. 

Na přednášku o historii kostelů jsem nebyla dost soustředěná, dávám 
přednost setkání s přáteli. Popovídáme, zobneme nějakou dobrotu… chválím 
podruhé. 

A otec Martin už provází slovem závěrečnou část, „Večer chval“ souboru 
z Bělčic. A chválím potřetí a počtvrté a popáté… 

Díky všem, kteří pomáhali a připravili – podle dlouho trvajícího potlesku 
– jeden jiný páteční večer.     (A.H.) 
 

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI 
 

 Léto nám přináší další poutě. 29. 6. se v 11.30 hod. bude sloužit poutní 
bohoslužba v Záboří. O měsíc později 27. 7. slaví svoji pouť Sedlice – 
mše svatá bude, jako obvykle, v 9.45 hod. Kostel v Bezděkově přivítá 
účastníky poutě 10. 8. v 11.30 hod. Pak bude pouťová mše v Blatné 17. 8. 
v 8.15 hod., hudební doprovod zajistí jako vloni sbor Bedrs. 

 V areálu blatenského kostela vznikla naučná stezka. 29. 6. bude od 14 
hod. oficiální otevření a poté prohlídka vedená Vladimírem Červenkou, 
jemuž vděčíme za odborné zpracování obsahu cedulí stezky. 

 Chystá se koncert v Kadově za účelem získání dalších prostředků na 
konzervaci varhan. Uskuteční se pravděpodobně 26. 7. 


