
Zelený čtvrtek – 2. dubna 
18.00 Mše na památku Večeře Páně; do 20.00 adorace (kostel v Blatné) 
 

Velký pátek – 3. dubna 
16.00 Křížová cesta (kostel v Sedlici) 
18.00 Památka umučení Páně; do 20.00 adorace (kostel v Blatné) 
 

Bílá sobota – 4. dubna 
10.00 žehnání pokrmů; do 12.00 adorace a zpověď (kostel v Blatné) 
20.00 Velikonoční vigilie – patří k slavnosti! (kostel v Blatné) 
 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 5. dubna 
8.15 Mše svatá (kostel v Blatné) 
9.45 Mše svatá (kostel v Sedlici) 
11.30 Mše svatá (kostel v Záboří) 
 

Velikonoční pondělí – 6. dubna 
8.15 Mše svatá (kostel v Blatné) 
9.45 Mše svatá (kostel v Kadově) 
11.30 Mše svatá (kostel v Černívsku) 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM A VELIKONOCE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη! 
Dovolil jsem si Vás oslovit, bratři a sestry, mimořádným způsobem, protože 

doba je věru neobvyklá. Velikonoce, i když se slaví každý rok, jsou pořád nečím 
výjimečným. Východní křesťané vynechávají v tuto dobu obyčejné pozdravy 
a  zdraví se slovy, která jim připomínají ústřední pravdu víry: Kristus vstal 
z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých! 

Prožití Velikonočního tridua a samotných Velikonoc by mělo být pro každého 
křesťana vrcholem roku, a to nejen církevního. Jen tímto způsobem obnovíte 
v sobě pravou radost života, která je zakotvena v Ježíšově zmrtvýchvstání. 
Hrob je prázdný! Smrt je zničena! Kristus doopravdy vstal, tedy i já vstanu! 

P. Marcin Piasecki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 
 pondělí, čtvrtek, pátek v 18.00 
 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 18.00 

PAŠTIKY 
filiální kostel sv. Jana Křtitele 
pouze mimořádné bohoslužby 
(nejbližší 28. 6. v 8.15 – pouť) 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 
2. a 4. neděle v měsíci v 11.30: 
 duben – 5. (!), 12., 26. 
 květen – 10., 24. 
 červen – 14., 28. 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 duben – po 6., 19. 
 květen – 17., 31. (pouť) 
 červen – 7. (v 8.15!), 21. 

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

v měsíci v 16.00: 
 duben – 11., 25. 
 květen – 9., 23. 
 červen – 13., 27. 

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

v měsíci v 16.00: 
 duben – po 6. v 9.45, 18. 
 květen – 16., 30. (!) 
 červen – 6., 20. 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – so 18. 4., 16. 5., 20. 6. 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 
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NOVÝ BISKUP ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE 
 

Od 1. března loňského roku 
jsme se modlili za dobrou volbu 
nového biskupa. Konečně jsme se 
dočkali splnění proseb! 

Dne 19. března 2015 byl Mons. 
ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. 
jmenován sídelním biskupem 
českobudějovické diecéze. 

P. Vlastimil Kročil se narodil 
10. května 1961 v Brně a vyrůstal 
v prostředí křesťanské rodiny. Po 
složení maturitní zkoušky v roce 
1986 se během následujících let 
třikrát hlásil do kněžského 
semináře v Litoměřicích. Protože 
nebyl přijat, rozhodl se k emi-
graci do Italie. 

Teologii studoval na Papežské 
Lateránské univerzitě v Římě. 
Kněžské svěcení přijal v roce 
1994 v katedrále sv. Mikuláše 
v   Českých Budějovicích. Po 
dosažení licenciátu na Papežské 
Gregoriánské univerzitě v Římě 
začal od roku 1996 vyučovat 
patristickou literaturu a spiritu-
alitu na Teologické fakultě 
Jihočeské univerzity. Pastoračně 

působil nejprve jako kaplan v Českých Budějovicích a poté v Jindřichově 
Hradci; administrátorem ve Veselí nad Lužnicí a okolních farnostech se stal 
v roce 1997. Roku 2008 dosáhl doktorátu na Katolické univerzitě 
v Ružomberku a vedle řádné pastorační činnosti se věnoval i duchovnímu 
doprovázení členů »Fatimského apoštolátu« a »Neokatechumenátní cesty«. 
Od roku 2008 byl členem sboru konzultorů českobudějovické diecéze; 
v roce 2011 byl jmenován vikářem táborského vikariátu a následujícího roku 
byl jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly u sv. Mikuláše. 

Administrátor diecéze Mons. Adolf Pintíř sdělil, že termín biskupského 
svěcení je předběžně naplánován na 13. června, bližší informace obdržíte 
včas. Už teď se modleme za nového biskupa, aby jeho služba byla naplněna 
Duchem svatým.   

OZNÁMENÍ UDÁLOSTÍ 
 

 Předvelikonoční návštěva nemocných se svátostmi bude na Velký pátek, 
tedy 3. dubna. Přihlaste se předem. 

 Počínaje nedělí 12. dubna se bude v kostele v Záboří 15 minut před 
bohoslužbou konat korunka k Božímu milosrdenství. 

 V sobotu 18. dubna máme Mezinárodní den památek. CKVB pořádá 
koncert na farním nádvoří v Blatné. Podrobnosti budou na plakátku. 

 Společná (mezifarní) májová pobožnost se uskuteční v pátek 1. května 
od 14.30 hod. v sedlickém kostele. Po májové bude malé posezení na 
faře. Zájemci budou odjíždět z Blatné vlakem 14.04 hod. a vlakem se 
opět vrátí. Ostatní ať přijedou autem. 

 Středa 13. května je „fatimský den“. V blatenském chrámě bude večerní 
mše spojená s pobožností Cesty světla a průvodem kolem kostela. Cesta 
světla bude dříve i v Sedlici, a to v pátek 24. dubna. 

 Farnost Sedlice bude v sobotu 16. května hostit vikariátní pouť děti. 
Farníci všech ostatních farnosti ať se dle možnosti zapojí k pomoci. 

 P. Marcin informuje, že termín pěší pouti na Svatou Horu je stanovený 
na 16.–17. července (čtvrtek a pátek). 

 
NAJDETE NÁS I NA INTERNETU 
 

Farní obvod Blatná má konečně svůj web. Jsme si vědomí, že stránky 
ještě vyžadují jisté dopracování, proto budeme vděční za vaše připomínky 
a podněty. Administrátorem webu je pan František Jirsa ze Sedlice. 

Naše stránky: www.blatna.farnost.cz 
Při této příležitosti upozorňujeme, že vaše příspěvky můžete posílat na 

novou mailovou adresu zpravodaje farni-zpravodaj@seznam.cz. 

 
„Žádná tma pro tebe není temná: 

noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“ 
(Ž 139,12) 

 

Milí farníci, 
opět se nám nabízí příležitost pozvat co nejširší 
veřejnost do našich kostelů a nabídnout 

možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění nebo 
jiného zážitku, a to při tradiční Noci kostelů, letos 29. května. Neváhejte se 
proto zapojit do přípravy tohoto setkání, ať už vlastníte konkrétní nápad či 
chcete pouze pomoci při realizaci celého programu. Přípravné setkání se 
uskuteční v neděli 12. dubna v 17.30 hod ve farním sále v Blatné. 

Pozvánka je pro všechny věkové kategorie všech pěti farností. Přihlášené 
jsou (zatim) kostely v Blatné a Sedlici, ale rádi uvítáme pomoc každého! 


