
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Nejdražší Ježíšku! 
Nerád Tě otravuji, máš teď tolik starosti. Všichni po Tobě něco chtějí – čtyřkolku, 

chytrý smartfon, HD televizi... Tak já jen pár vět. 
V první řadě Ti k narozeninám přeji, abys už nemusel ležet v jesličkách, ale aby Ti 

lidé dovolili bydlet ve svých srdcích. To je pro Tebe lepší místo a vím, že si to přeješ i Ty. 
Pak bych Tě prosil za to, aby bylo mnoho těch, kdo ví, že na Tebe mají vzpomínat 

nejen o Vánocích. Ať pochopí, že Vánoce mohou být celý rok, pokud Tě hned po svátcích 
nevyženou ven. Žehnej, prosím Tě, všem mým farníkům, obzvlášť těm, kteři mají hodně 
starostí nebo prožívají nějaké problémy. Dej pokoj i těm, kdo nedokázali najít odvahu, 
aby se s Tebou i s lidmi smířili. Smiluj se nad těmi, kdo Tebou pohrdají. 

A na závěr, prosím Tě, ještě takovou maličkost. Přeci jen, Ty to můžeš, viď? Chtěl 
bych na chvilku domů. Víš, že mne tam budou čekat... Prosím Tě, mohlo by moc 
nenasněžit hned po tvých narozeninách? Abych tam a zpět dorazil v pořádku. Děkuji! 

P. Marcin Piasecki 
 

ZVEME VÁS... 
 

 Předvánoční setkání pořádaná obcemi – Záboří pá 19. 12. v 17.30; 
Bezděkov pá 19. 12. v 19.00 

 Mimořádná příležitost ke zpovědi – Blatná so 20. 12. od 10.00 do 12.00; 
po 22. 12. od 15.00 do 17.00; Sedlice út 23. 12. od 16.00 do 17.00 (platí 
také řádné termíny ve všech kostelech) 

 Možnost připálení Betlémského světla – Blatná po 22. 12. od 15.00 do 
17.00, pak mše za město; Sedlice út 23. 12. od 16.00 do 17.00 

 Mše v oktávu Narození Páně: 
 st 24. 12. – Sedlice ve 22.00; Blatná ve 24.00 
 čt 25. 12. – Blatná v 8.15; Sedlice v 9.45; Záboří v 11.30 
 pá 26. 12. – Blatná v 8.15; Kadov v 9.45; Černívsko v 11.30 
 so 27. 12. – Blatná v 16.00; Sedlice v 17.30 (obě s nedělní platností; 

při mši obnova manželských slibů; v ne 28. 12. se mše neslouží) 
 čt 1. 1. – Sedlice v 16.00; Blatná v 17.30 

 Koncert „Rybova mše“ – Blatná pá 26. 12. v 16.00 
 Děkovná a prosebná novoroční modlitba – Blatná st 31. 12. v 17.00; 

Sedlice pá 2. 1. v 19.00 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 (so 27. 12. v 16.00) 
 pondělí, čtvrtek, pátek v 17.00 
 středa v 7.00 
 sobota v 8.15 (kromě dnů, kdy je mše v Domově pro seniory nebo obecní kapli) 

SEDLICE 
farní kostel sv. Jakuba 

 neděle v 9.45 (so 27. 12. v 17.30) 
 úterý v 17.00 

PAŠTIKY 
filiální kostel sv. Jana Křtitele 
pouze mimořádné bohoslužby 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 
2. a 4. neděle v měsíci v 11.30: 
 prosinec – 14., čt 25. 
 leden – 11., 25. 
 únor – 8., 22. 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 prosinec – 7., 21., pá 26. 
 leden – 4., 18. 
 únor – 1., 15. 

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

v měsíci v 16.00: 
 prosinec – 13. 
 leden – 10., 24. 
 únor – 7., 21. 

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

v měsíci v 16.00: 
 prosinec – 6., 20., pá 26. v 9.45 
 leden – 3., 17., 31. 
 únor – 14., 28. 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – so 20. 12., 10. 1., 21. 2. ve 13.00 

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 

Číslo 9 (17)                                                                     Prosinec 2014 

Výuka náboženství ve školách – vede pí Marie Nehézová (731 176 922) 
ZŠ Masaryka v Blatné: pá 11.30–12.15; 12.30–13.15 

ZŠ Komenského v Blatné: pá 13.30–14.15; 14.15–15.00 
ZŠ „Holečkova“ v Blatné: pá 7.15–8.00 

ZŠ v Sedlici: st 11.15–12.00; 12.10–12.55 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

V roce 2015 již tradičně bude probíhat 
Tříkrálová sbírka. Je to největší 
dobrovolnická akce u nás, jejíž výtěžek 
pomáhá potřebným lidem nejen v ČR, ale 
i na celém světě. Aby akce byla co nejvíce 
úspěšná, je potřeba mnoha dobrovolníků. 
Tímto se obracíme i na vás, čtenáře 
Farního zpravodaje, s žádostí o pomoc. 

V Blatné hledáme koledníčky (od 0 do 
100let) i vedoucí skupinek (od 18 let). 
Dobrovolníci, kteří by měli zájem aktivně 
se zúčastnit koledování, mohou volat na 
telefon 734-219-732 (Renata Turková). 

V Sedlici se uskuteční Tříkrálová sbírka v neděli 11. ledna 2015 
odpoledne. V loňském roce koledovaly dvě skupinky a stačily se zastavit 
jenom v části Sedlice. Aby bylo možné letos navštívit více domácností, 
hledáme děti jako koledníky a dospělé jako vedoucí skupinek. Pokud se 
budete chtít zapojit, přihlaste se u Kateřiny Prexlové, telefon 773-991-406. 

Tento rok se vybrané peníze použijí na nákup kompenzačních pomůcek. 
 

Na vysvětlenou – organizace Tříkrálové sbírky 
Radou Charity ČR byl stanoven termín pro koledování od 1. 1. do 14. 1. 

Za sbírku odpovídá ředitel Charity ČR, dále místní ředitelé diecézních 
Charit, kteří jmenují koordinátory. Všichni jsou povinni dodržovat vnitřní 
předpisy, metodiku a používat určené doklady. O připravované sbírce je 
potřeba informovat obecní úřady, místní faráře a oddělení městské policie. 
Na příslušném úřadu je třeba domluvit zapečetění pokladniček.  

Kolednická skupina jsou minimálně tři osoby, z nichž jedna je tzv. 
vedoucím skupinky. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let, je vybavený 
průkazkou. Číslo na této průkazce musí být shodné s číslem pokladničky. 
Pokud jsou koledníčci mladší 18 let, musí mít písemné svolení zákonných 
zástupců. Vedoucí skupinky by měl být informován o plánovaném využití  
aktuální Tříkrálové sbírky i sbírek předchozích, musí znát kontakt, na který 
mohou lidé volat dotazy či připomínky a měl by vědět o činnosti Charity. 
Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem 
radostnou zvěst o narození Krista a obdarovává je drobnou pozornosti 
(většinou cukrem a kalendáříčkem). 

Rozpečeťování pokladniček probíhá opět za dozoru zaměstnance 
obecního úřadu. O výnosu sbírky a jejího využití je Charita povinna 
informovat veřejnost.   (Renata Turková, Ludmila Jirsová) 

SVATOMIKULÁŠSKÁ MŠE A BESÍDKA 
 

V sobotu 6. 12. se děti s rodiči sešly v hojném počtu na první dětské mši 
svaté v blatenském kostele. Na jejím konci mezi ně zavítal Mikuláš 
s andělem a pozval všechny do farního sálu. Tam děti pozorně poslouchaly 
vyprávění o životě svatého a dostaly dárky. Mohly si vyrobit papírové 
vánoční dárečky a ozdobit perníčky. Příjemné bylo i malé občerstvení. 
 

A co se dětem líbilo nejvíce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikuláš nám slibil, že nás za rok opět navštíví!  (Jitka Faměrová) 
 
Dodatek faráře 
Já jsem rád, že jsme díky obětavým farníkům mohli ukázat dětem tu pravou tradici 
a hlavní roli hrál Mikuláš. Jsem totiž velice znepokojený tím, co se při te oslavě děje. 
Školy a jiná sdružení, která nesou zodpovědnost za mladé, se soustředí na čerty. 
Úplně mi vzalo dech, že na jednom místě děti musely odprošovat šéfa čertovské 
hromady! České děti se nebudou klanět Bohu, ale Luciferovi? Chcete to? Jestli ne, 
tak proč s tím nic neděláte? Líbí se vám to? Berete to za legraci, žert? 

Vanesa a Šimon: 
Vyprávění o svatém Mikuláši, 

jak byl štědrý k chudým. 
Zdobení perníčků. 

Majda: 
Písničky při mši a dárky. 

Martin: 
Zdobení perníčků. 

Honzík: 
Mikuláš a všechno. 

Jsem rád, že nepřišli čerti. 

Vašek a Fanda: 
Jak jsme 

zdobili perníčky. 

Viktor: 
Jak Mikuláš s andělem 

přišli do kostela. 


