
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Milí čtenáři! 
Když teplota klesne pod nulu, víme, že je zima. Když je výsledek zápasu 

„jedna-nula“, víme, že někdo nedal gól. Když má někdo na účtu za jedničkou šest 
nul, víme, že je milionář. Tak co je vlastně ta nula? 

Nula je v matematice jedna z nejzákladnějších konstant. Nelze si bez ní 
představit ani obyčejnou aritmetiku, ani fungování počítače. 

A v životě velmi často říká mnohem více, než vyjadřuje... 
Na druhé stránce najdete hodně nul. Některé jsou radostné, ukazují-li stovky 

nebo tisíce svatých přijímání. Některé naopak smutné – že nebyl zájem o křty, 
sňatky... Statistika se sice zdá suchá a určitě nevede ke spáse, ale přesto vám 
v postní době nabízím možnost seznámit se s ní, a pak vymyslet, co ještě můžeme 
udělat, aby smutné nuly zmizely a radostné se znásobily. 

P. Marcin Piasecki 
 
HODINKA PRO JEŽÍŠE – JE TO MOC? 
 

Svatomikulášská besídka nám všem znova 
připomněla, že se ve farnostech musíme starat 
o  děti. Bylo vidět, že i rodiče měli z tohoto 
setkání radost a někteří přímo vyjádřili zájem 
o další podobné akce, jejichž hlavním cílem by 
bylo vytvořit společenství pro mladé farníky. 

Slíbit nic nemůžeme, ale zkoušet samozřejmě 
budeme. Tentokrát se chceme s mladými sejít 
v blatenském kostele jakožto Ježíšovy ovečky, 
které sice často chodívají „svými cestami“ a mají 
z toho důvodu problémy, ale pokorně se chtějí 
vrátit do náruče milosrdného Otce. 

Postní „Hodinka pro Ježíše“ bude zahrnovat příběh o Dobrém pastýři, 
společné zpěvy, a také možnost zpovědi. Milí mladí farníci, pamatujte, že 
pečovat o svou duši je nezbytné a Bůh na vás ve svátosti smíření čeká. 
Rodiče a prarodiče, podpořte své děti a přijďte s nimi, aby v sobotu 21. 
března v 10.30 nikdo nechyběl. Hodinka přeci není moc, že? 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 (15. 3. v 11.00!) 
 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 (15. 3. ve 13.00!) 
 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: 
 březen – 8., 22. 
 duben – 5. (!), 12., 26. 
 květen – 10., 24. 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 březen – 1., 29. (!) 
 duben – po 6., 19. 
 květen – 17., 31. (pouť) 

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

v měsíci v 16.00: 
 březen – 7., 21. 
 duben – 11., 25. 
 květen – 9., 23. 

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

v měsíci v 16.00: 
 březen – 28. 
 duben – po 6. v 9.45, 18. 
 květen – 16., 30. (!) 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – so 21. 3., 18. 4., 16. 5. 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 T. G. Masaryka v Blatné: pá 11.30–12.15; 12.30–13.15 

ZŠ J. A. 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: farni-zpravodaj@seznam.cz 
Výlohy: cca 2 Kč pro jeden výtisk; upřímné „Pán Bůh zaplať” za příspěvky na tisk 

Číslo 2 (19)                                                                           Únor 2015 



FARNÍ STATISTIKA ANEB CO NÁM ŘÍKAJÍ ČÍSLA 
 

V tabulce najdete seznam úkonů duchovní správy za minulý a předminulý 
rok. Co se týče křtů, sňatků a pohřbů, je uvedený počet přesně podle farních 
matrik (bez ohledu na skutečnou farní příslušnost křtěnců, snoubenců či 
zesnulých), u biřmování a prvního svatého přijímání je počet farníků, kteří 
svátosti přijali (bez ohledu na místo přijetí). Naprostá většina pohřbů v Blatné 
jsou kremace bez mše. Pokles počtu přijímání v Záboří souvisí s počtem mší. 
 

farnost Blatná Černívsko Kadov Sedlice Záboří 
 

přifařených obcí 19 6 8 7 14 
obyvatel 7700 410 700 1650 1400 
účast na ned. mši 100-120 15-20 15-20 40-50 25-35 
 

léta Páně 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
pokřtěných 
ve farnosti 11 8 2 0 0 1 2 4 1 1 
biřmovaných 
z farnosti 13 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
nedělních 
mší svatých 52 52 22 20 45 47 52 52 23 38 
sv. přijímání na 
všech mších sv. 6760 6600 300 200 680 670 1560 1500 530 730 
děti z farnosti 
u 1. sv. přijímání 5 2 0 0 0 1 2 0 1 0 
pomazání 
nemocných 1 0 0 0 0 0 24 6 2 1 
sňatků ve farnosti 
(včetně zplatnění) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pohřbů ve farnosti 
(včetně kremací) 52 45 2 0 1 0 7 9 8 5 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NĚCO PRO DUŠI – UŽ TRADIČNĚ 
 

I letos se budete moci zúčastnit večera duchovní obnovy ve stejné formě 
jako v minulých letech. Ve čtvrtek 26. března ve zpovědnicích blatenského 
kostela usednou polští kněží: Marcin Chmielewski, Marcin Piasecki, 
Jarosław Zygmunt a Marcin Żelazny. Následně budou sloužit slavnou mši 
svatou (nebude chybět ani latinské ordinarium De Angelis, ani několik 
čtyřhlasných písní). 

Při adoraci Taizé pomůže 
farní schola pod vedením Jany 
Kudrlové. Novinkou bude 
možnost přijmout závazek 
duchovní adopce čili modlitby 
za ochranu počatého dítěte 
(viz vysvětlení níže). 

 

Program večera: 
17.00 – zpověď 
18.00 – mše svatá 
18.45 – adorace 

 
DUCHOVNÍ ADOPCE POČATÉHO DÍTĚTE 
 

V naší zemi je ročně provedeno asi 24 tisíc potratů. Kolik je jich ve světě, 
není možné přesně říci, ale jsou to desítky milionů. Máme různé způsoby, 
jak se angažovat pro ochranu nevinných, ovšem nejsnažší je modlitba. 

Duchovní adopce počatého dítěte je modlitba jednoduchá ve svém tvaru, 
pracná z důvodu délky trvání, krásná díky důvěře v Boha a soucitu s tím 
nejmenším. Začátkem je přísaha modlit se každý den po dobu 9 měsíců za 
počaté dítě, jemuž hrozí smrt způsobená záměrným potratem, přičemž se 
jedná o neznámé dítě, ví o něm jedině Bůh. Samotný slib může být 
i soukromý, ale doporučuje se učinit veřejně a slavnostně v kostele. 

„Duchovní adoptivní rodič“ se v průběhu devíti měsíců modlí každý den 
desátek růžence a předepsanou krátkou modlitbu, k tomu by měl přidávat 
vlastní předsevzetí, např. milosrdný nebo kající skutek, účast na mši apod. 
Zanedbání této modlitby je hřích, jelikož je to slib před Bohem. Duchovní 
adopce se doporučuje všem, kteří nechtějí být lhostejní vůči dramatu dětí, ale 
také těm, kdo potrat spáchali nebo se na něm podíleli (rodiče, lékař...). 

Slavnost Zvěstování Páně je den modliteb za počaté děti, proto možnost 
přijetí a zahájení duchovní adopce bude v rámci adorace 26. 3. (modlitební 
závazek skončí tedy 26. 12.). Zájemci ať se u mne s předstihem přihlásí, rád 
vysvětlím případné nejasnosti.    (P. Marcin) 

Upozornění na změny pořadu mší 15. března 
V Blatné bude mše sloužena P. Robertem Paruszewskim v 11 hod. 

V Sedlici bude mše ve 13 hod.; bude to svatební mše (snoubenci: Jitka 
Hovorková a David Hromádka; oddávající: P. Tomáš Petr Paradič). 

Příležitost k předvelikonoční zpovědi 
Blatná – čt 26. 3. od 17.00 do 18.00 Kadov – so 28. 3. od 15.30 do 16.00 
 so 4. 4. od 10.15 do 12.00  Sedlice – út 31. 3. od 17.00 do 18.00 
Bezděkov – so 21. 3. od 15.30 do 16.00  pá 3. 4. od 15.30 do 16.00 
Černívsko – ne 29. 3. od 11.00 do 11.30 Záboří – ne 22. 3. od 11.00 do 11.30 


