
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Milí přátele! 
Květen je z několika důvodů můj oblíbený měsíc. Velice mi vyhovuje 

květnové počasí – je obvykle teplo, ale ještě ne vedro. Po zimě mám konečně chuť 
jezdit na kole nebo běhat. V hlavě mám najednou spoustu nápadů. 

Mám ale i náboženský důvod – májové. Jestli se to vůbec smí hodnotit, tak 
právě májovou mám nejradši ze všech pobožností. Je to asi tím, že vzpomínám 
na dětství, jak jsme šli každý den do kostela a já vždy čekal, co bude „nového“, 
protože to bylo u nás velmi pestré – různé druhy litanií, básničky, přímluvné 
modlitby, písně (těch mariánských mám v polském kancionálu přes 120). 

Děkuji všem, kteří na májovou ani tady v Česku nezapomínají – v kostelech, 
kaplích, soukromě. Myslím si, že i Panna Maria je vám za to vděčná. 

P. Marcin Piasecki 
 

AKCE A UDÁLOSTI 
 

 Na pobožnost Cesty světla a fatimský průvod zveme 13. 5. do Blatné 
po večerní mši. Zúčastnění ať vezmou svíčky zabezpečené před kapáním. 

 Vikariátní pouť dětí se tentokrát uskuteční v Sedlici 16. 5. Pouť začne 
v 10 hod. mší svatou, pak další program na faře a farním nádvoří. 

 V pátek 29. 5. se po celé republice koná Noc kostelů. Přesný program 
pro naše kostely najdete včas na plakátcích. 

 Farnost Černívsko zve na pouťovou mši, která tam bude 31. 5. v 11.30 
hod. Pouťové mše budou také v obecních kaplích ve Skaličanech (16. 5. 
v 11.30 hod.), Hlupíně (23. 5. v 16 hod.) a Chlumu (30. 5. ve 14 hod.). 

 V neděli 7. 6. bude mše v Černívsku v 8.15 hod. Tento den je v Blatné 
mše od 14 hod., pak bude procesí Božího Těla, které skončí na zámku. 

 V sobotu 13. 6. v českobudějovické katedrále přijme biskupské svěcení 
P. Vlastimil Kročil. Můžete se přihlásit u P. Marcina na autobusový 
zájezd. Cena je 250 Kč, hodiny a místa zastávek budou domluveny. 

 Setkání ohledně pěší pouti na Svatou Horu bude v neděli 14. 6. 
v 17 hod. na faře v Blatné. Bude to zároveň jediná možnost přihlášení, 
a  to jen osobně. S programem a podmínkami účasti se budete moci 
seznámit od 31. 5. – informace budou na letáčku a na stránkách www. 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 (7. 6. ve 14.00, pak procesí Božího Těla; 28. 6. pouze v Paštikách) 
 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: 
 květen – 10., 24. 
 červen – 14., 28. 
 červenec – 5. (pouť), 26. 
 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 květen – 17., 31. (pouť) 
 červen – 7. (v 8.15!), 21. 
 červenec – 12. (!), 19. 
 

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

v měsíci v 18.00: 
 květen – 9., 23. 
 červen – 13., 27. 
 červenec – 11., 25. 
 

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

v měsíci v 18.00: 
 květen – 16., 30. (!) 
 červen – 6., 20. 
 červenec – 4., 18. 
 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – so 16. 5., 20. 6., 18. 7. 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 
Webové stránky farností: www.blatna.farnost.cz (najdete tam mj. archiv zpravodaje a příloh) 
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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O ZMĚNÁCH V ČERNÍVSKU A O MARIÁNSKÉM SDRUŽENÍ 
 

Na podzim loňského roku se z Velkého Boru do Střížovic přistěhovali 
manželé Šmrhovi s dětmi. Můžete se nám, prosím, krátce představit? 
 

Jmenuji se Marta Šmrhová, jsem na mateřské dovolené s dvouletou 
dcerkou Klárkou a jsem zdravotní sestra. Manžel Pavel je strojní inženýr, 
pracuje v Blatné. Nejstarší syn Pavel (17) studuje SPŠ ve Strakonicích, 
mladší Petr (15) končí ZŠ T. G. M. v Blatné a chystá se též na strojní 
průmyslovku. Nejstarší dcera Marta (14) je žákyní 8. ročníku, mladší dcera 
Liduška (11) je v 5. ročníku. S pomocí Boží děti změnu školy dobře zvládly. 
 

Patříte k farnosti Blatná, ale zapojili jste se především do života farnosti 
Černívsko. Byla to jen věc vzdálenosti od kostela? Jak se ve farnosti cítíte? 
 

Tato farnost je nám od prvního dne velmi milá a připomíná mi domov, 
neboť v mé rodné farnosti je též menší kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici. 
Navíc máme tady na hřbitově příbuzné. Jak jsme si zvykli? Není to 
jednoduché se někam zařadit, když nikoho neznáte. Musím říci, že s pomocí 
Boží a lidí ochotných nás přijmout se tu cítíme dobře. Byli jsme zvyklí 
alespoň něco málo podle svých možností ve farnosti dělat. Oba dva 
pocházíme z varhanických rodin, a tak i naše děvčata vykročila tím směrem. 
Naše děti ministrovaly rády od předškolního věku, proto se i tady chlapci 
ochotně nabídli. Já s manželem děláme lektorskou činnost. 
 

Paní Šmrhová, víme o Vás, že jste členkou Sdružení mariánské mládeže, 
můžete nás s tímto sdružením seznámit? 
 

Sdružení si přála sama Panna Maria, která se v roce 1830 zjevila sv. 
Kateřině Labouré, novicce ze Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. 
Vincence de Paul (vincentky). Na Slovensku toto sdružení funguje od 1861, 
u nás vzniklo před 24 lety a u jeho zrodu stál P. Josef Břicháček, rektor 
Svaté Hory, a sestřičky sv. Vincence z Pauly, zejména s. Margita 
Grobarčíková. Jejich požehnanou prací a neúnavným se věnováním mladým, 
si Panna Maria k sobě během velmi krátké doby přivedla 350 mladých lidí, 
vzniklo 20 společenství a velké požehnání v podobě exercicií pro mladé. 

Cílem SMM je zvláštním způsobem ctít Neposkvrněné početí P. Marie. 
Naše motto zní MARIA BEZ HŘÍCHU POČATÁ, ORODUJ ZA NÁS, 
KTEŘÍ SE K TOBĚ UTÍKÁME. Symbolem je zázračná medailka. Panna 
Maria řekla sv. Kateřině, že kdo s důvěrou bude nosit onu medailku, obdrží 
mnohé milosti. Být členem SMM znamená zvolit si P. Marii za svou Matku, 
vzor a ochránkyni na cestě životem a následovat její cnosti, zejména lásku, 
čistotu, pokoru a poslušnost. SMM sdružuje děti a mladé lidi. Máme své 
zasvěcení a apoštolát. Ovocem našeho sdružení je 17 duchovních povolání 
a řada krásných mariánských rodin, které se snaží žít po vzoru P. Marie. 
 

(s Martou Šmrhovou hovořila Michaela Valášková) 

ABY SMUTNÉ NULY ZMIZELY A RADOSTNÉ SE ZNÁSOBILY  
 

V únoru byl ve zpravodaji uveřejněn seznam úkonů duchovní správy za roky 
2013 a 2014 a výzva k zamyšlení, co můžeme dělat, „aby smutné nuly zmizely 
a radostné se znásobily“. Kdybychom měli podobnou statistiku za delší časové 
období, viděli bychom, jak ubývá věřících. V kostelích, kde se ještě před 
několika desítkami let sloužila mše každý všední den a v neděli byly mše dvě, je 
mše už jenom v neděli, pak už jen jednou za dva týdny, pak už jen jednou za 
měsíc... A jak tomu bude za deset, dvacet let? Z uvedených čísel nás může 
potěšit zvýšený počet sv. přijímání, ale pokud nejsou svatby a křty, tak „je 
jasné, že pokud tento trend nezastavíme, tak za několik málo let u nás živá církev 
– to znamená věřící – nebude vůbec.“ 

Co dělat, aby to tak nedopadlo? Křesťanský život se omezil na nedělní 
návštěvu mše a soukromou modlitbu doma, ale „bohoslužby a svátosti, kterými 
nám kněží slouží, nedokážou působit tak, aby udržely počet věřících.“ 

V minulém roce se uvedenou problematikou zabývali v plzeňské diecézi, kde 
je situace podobná jako u nás, a pan biskup Radkovský zjistil, „že v mnoha 
farnostech se kromě bohoslužeb nic dalšího nekoná v kostele ani na faře, a to se 
musí změnit“. Proto jako jeden z úkolů stanovil „otevření far a využití jejich 
prostor pro farnost včetně nabídky pro širokou veřejnost. … Kostely a fary by se 
měly stát místem přijetí – prostředím otevřeným všem... Aby se tak stalo, není už 
jen úkol faráře, ale nás všech věřících – tady bude důležité vaše zapojení, vaše 
nápady a kreativita. Na mnoha místech už to funguje a je vidět konkrétní ovoce 
takového přístupu.“ 

Zkusme se každý ve své farnosti zamyslet, co je možné zlepšit, jak se zapojit, 
co mohu nabídnout ostatním. 

Ludmila a František Jirsovi 
 

(Všechny citáty psané kurzivou jsou od biskupa F. Radkovského, viz www.bip.cz.) 
 

FARNÍ KNIHOVNA 
 

Od otevření farního sálu je nám na blatenské faře k dispozici také farní 
knihovna. Najdeme zde knihy především s křesťanskou tématikou. Jedná se 
o Bibli a komentáře k ní, odbornou literaturu (dokumenty církve, dogmatické 
texty, knihy známých teologů apod.), ale také životopisy svatých, modlitební 
knihy, knihy určené k rozjímání, náboženské romány a básně aj. 

Jestliže vy sami máte doma nějakou knihu, o které si myslíte, že by si ji 
někdo mohl rád přečíst (musí se jednat o knihy, o které bude opravdu zájem) 
a jste ochotni ji dát k dispozici ostatním, můžete ji předat panu faráři. Pokud tato 
kniha bude vhodná a v knihovně dosud není, pak ji rád přijme. Zatím si zájemci 
knihu mohou zapůjčit po pravidelných katechezích nebo mohou využít úředních 
hodin kanceláře. Zvolenou knihu pak jen stačí společně se svým jménem 
a předpokládaným termínem vrácení zapsat do zápůjčního sešitu. Ovšem touto 
cestou hledáme způsob, jak by půjčování knih mohlo fungovat bez obtíží 
a rovněž i knihovníka, který by si toto mohl vzít za své.  (M.V.) 


