
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Milí farníci! 
Péče o nemocné patří mezi nejdůležitější úkony farností. Určitě víte, že každý první 

pátek v měsíci dopoledne mám vyhrazený pro návštěvu nemocných, bohužel tu možnost 
využívá jen pár lidí z farnosti Sedlice. Přitom velmi často slyším: „Já se už do kostela 
nedostanu.“ Když však řeknu, že kněz může svátosti udělit i doma, odpověď zní, že to 
až tak hrozná nemoc není anebo že mě nechtějí otravovat („Vy toho máte tolik...“). 

Zkusme tedy společně překonat alespoň jeden předsudek. Zvu do blatenského kostela 
v sobotu 14. února na „Den nemocných“. Od 10 hod. se bude sloužit mše, během níž 
bude možnost přijmout pomazání nemocných. Tato svátost je pro každého, kdo: 
 je pokřtěný v katolické církvi a nemá k přijetí duchovní překážku, 
 je ve stavu milosti, tedy po zpovědi (netýká se lidí v bezvědomí), 
 chřadne nemocí nebo stářím, ale také jestli je ochablý věkem, chystá se na vážnou 

operaci anebo je v ohrožení smrti z jiného důvodu. 
Půl hodiny před mší bude možnost zpovědi a po mši lurdské požehnání (individuální 

žehnání Nejsv. svátostí). Zájemci, kteří mají skutečný problém zajistit si dopravu, ať se 
nahlásí telefonicky do 7. února (tel. 733 741 618). Zdravé farníky prosím o pomoc. 

P. Marcin Piasecki 
 

PRAŽSKÉ SETKÁNÍ „TAIZÉ“ OČIMA CIZINKY 
 

Evropské setkání mládeže bylo opravdu nádherné. Bydlela jsem u úžasné 
rodiny na Praze 4, všichni byli velice otevření a srdeční. Způsob, jakým mě 
uvítali, pro mě byl vážně neobyčejným zážitkem. Čekala jsem, že tu potkám 
milé a hodné lidi, ale to, s jakou štědrostí, láskou a ochotou nám každý 
otevřel své srdce, to bylo neuvěřitelné. Chodili jsme do Komunitního centra 
Matky Terezy, tam jsme trávili ranní modlitby a také novoroční oslavy. 
Všichni z Komunitního centra si zaslouží obrovské díky za obětavost, 
s jakou vše připravili a jak se nám věnovali. 

Během dne bylo otevřeno mnoho kostelů v centru k možnosti modlitby. 
Konaly se také nejrůznější přednášky na zajímavá témata. Pro 
Silvestrovskou noc jsme si připravili krátké modlitby a také se prezentovali 
zástupci jednotlivých zemí, například s tradiční písní, tancem nebo vyprávěli 
místní legendy. Všichni se zapojili, byl to opravdový „Festival národů“. 
O půlnoci se všichni objali, bylo to docela dojemné. 

(vyprávěla Agnes, která pochází z Rakouska, ale již od dětství žije v USA) 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 
 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 
 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: 
 únor – 8., 22. 
 březen – 8., 22. 
 duben – 5. (!), 12., 26. 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 únor – 1., 15. 
 březen – 1., 29. (!) 
 duben – po 6., 19. 

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

v měsíci v 16.00: 
 únor – 7., 21. 
 březen – 7., 21. 
 duben – 11., 25. 

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

v měsíci v 16.00: 
 únor – 14., 28. 
 březen – 28. 
 duben – po 6. v 9.45, 18. 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – so 21. 2., 21. 3., 18. 4. 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. 

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 

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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JAK JSEM POZNALA TAIZÉ 
 

S kánony z Taizé jsem se seznámila o adoracích v blatenském kostele. 
Jednotlivé melodie se mě velice silně dotýkaly, a proto jsem začala pátrat, odkud 
vlastně pochází. Tak jsem se dozvěděla o malé francouzské vesničce, do které 
přijíždí každoročně desetitisíce mladých lidí z celého světa, aby tu během 
sdílených modliteb, rozjímání i studijních skupin hledali odpovědi na témata, 
která je tíží či zajímají, aby zde nacházeli nové přátele a zpěvem oslavovali 
Pána. Myšlenka ekumenické komunity se mi velmi zalíbila, a tak jsem se v září 
2014 vydala do jižního Burgundska, abych ji poznala blíže. 

Komunitu založil v roce 1940 Roger Schütz (známý jako bratr Roger), který 
do Francie přišel z rodného Švýcarska a poskytoval zde útočiště lidem stiženým 
2. světovou válkou. Postupně se k němu přidávali další bratři z různých zemí, 
kteří se zavazovali k životu v celibátu a prostotě. Dnes tvoří komunitu více než 
sto bratří z 30 zemí, katolíků i protestantů. 

Život v Taizé je vystavěný na pevném denním režimu s několika hlavními 
body, které tvoří tři společné modlitby, práce pro druhé a čas ke studiu Písma. 
Po ranní modlitbě a snídani následuje biblický úvod vedený některým z bratrů 
a  rozbor ve skupinkách. Po polední modlitbě a obědu se program dělí do tří 
větví, a to studium Bible, společná práce a zkoušky sboru. V podvečer je možné 
zúčastnit se některé ze zajímavých přednášek nebo strávit čas o samotě. Po 
večeři a večerní modlitbě pokračuje zpěv mnohdy až do pozdních hodin. 
V pátek je navíc večerní modlitba spojená s modlitbou u kříže, která je velmi 
emotivní a je doprovázená spoustou slzí, jež jsou však jen vnější známkou 
obrovského zázraku, který se děje uvnitř každého, kdo Taizé prochází. 

Vše v Taizé je prosté – převážně zeleninová jídla, ubytování v dřevěných 
chatkách či stanech, marně byste zde hledali rádio i televizi a internet je možné 
využít jen v nejnutnějších případech. Přesto, nebo možná právě proto, zde 
panuje úžasná atmosféra plná vzájemného porozumění a přátelství. Lidé bez 
ohledu na národnost se společně modlí a rozmlouvají, katolíci a protestanti sedí 
u jednoho stolu a ortodoxní křesťané sdílí své názory s ateisty. Lidé zde děkují, 
prosí, usmívají se, a tak člověk lehce zapomene, že okolní svět je trochu odlišný. 

Návrat do uspěchané reality české sekularizované společnosti byl tvrdší, než 
jsem si představovala. V Taizé se nepoužívají hodiny a jediným ukazatelem času 
je zvon, který svolává k modlitbě. Zvyknout si znovu na nutnost být neustále 
nejlépe na dvou místech najednou nebylo lehké ani moc příjemné. Nicméně na 
konci roku 2014 jsme si atmosféru Taizé mohli připomenout, a to když se Praha 
stala dějištěm Evropského setkání mládeže. 

Rok 2015 je pro komunitu v Taizé velmi významný. Uplyne totiž 75 let od 
jejího založení, ale také 100 let od narození bratra Rogera a zároveň 10 let od 
jeho úmrtí. Po celý rok, ale zejména pak v letních měsících, se bude konat 
spoustu zajímavých akcí a doprovodných programů a vše vyvrcholí srpnovými 
oslavami. Pokud tedy uvažujete o navštívení Taizé, naskýtá se vám neobyčejná 
příležitost.        (JK) 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 
 

Na Blatensku byla sbírka zahájena 2. ledna na faře v Blatné, kde 
koledníčkům P. Marcin požehnal (škoda, že přišlo málo dětí). Od 3. ledna se 
už skupinky tří králů rozešly koledovat. Poslední koledování bylo v neděli 
11. ledna v Mužeticích a v Sedlici, kde se všichni po koledování sešli na faře 
k zahřátí a posezení s bohatým občerstvením.  

Celkem se na Blatensku vybralo 104 911 Kč (téměř o 40% více než loni), 
chodilo 91 koledníčků a 24 vedoucích skupinek, vybíralo se do 32 
pokladniček. 

Velmi si vážíme všech, kteří ochotně a důstojně prezentovali charitu. 
Není lehké zhostit se role vedoucího skupinky či přímo koledníka. Chce to 
víru ve správnou věc, odvahu a ochotu najít si čas a snášet nepříjemné 
lednové počasí. Věřím, že odměnou vám byla radost ze společných zážitků 
i toho, že jste někoho potěšili či dojali. Děkujeme i všem dárcům, kteří jste 
koledníky vlídně přijali! Tři králové dostávali i dobroty a našli se i lidé, kteří 
promrzlé skupince nabídli teplý čaj u rozehřátých kamen. S nepříjemnou 
reakcí se koledníci setkali jen výjimečně. 

Z celkové částky bude 35% využito na humanitární pomoc a charitní 
projekty v ČR i v zahraničí a na režii sbírky (kalendáříky, propagace apod.). 
65% využije Oblastní charita Strakonice na zakoupení kompenzačních 
pomůcek a křesílek pro Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích a pro 
půjčovny kompenzačních pomůcek ve Strakonicích a v Blatné. 

Jak známo: „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhaní“. Poděkujme 
tedy Pánu Bohu, že se při sbírce (alespoň u nás) nikomu nic nestalo a všichni 
se ve zdraví a spokojení vrátili domů, že Pán otevíral lidem srdce a ti tak 
štědře přispívali. Věřím, že díky těmto prostředkům se dostane pomoc lidem, 
kteří to potřebují. 

Renata Turková, koordinátorka TS 
 

Výsledky sbírky (v Kč):     
Bezdědovice  2 161  Lnáře 7 755 
Bělčice  9 062  Sedlice, Mužetice  18 936 
Blatná  31 714  Škvořetice 4 299 
Hajany 3 593  Tchořovice 8 055 
Chlum 4 011  Uzenice, Uzeničky, Černívsko 3 927 
Kadov,Ln.Málkov,Pole,Vrbno 8 311  Celkem za Blatensko 104 911 
Kocelovice 3 087  Celkem za OCH Strakonice 236 434 

 


