
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Milí farníci! 
V minulých letech jsem se dvakrát pokusil vyjít na Babí horu v Beskydech, 

ovšem na vrchol jsem se nedostal – jednou mě zahnala mlha, jednou bouřka. 
Pokaždé jsem ale odcházel se slovy: „Počkej, já ještě přijdu!“ 

Oprava a uzavření celého poutního areálu Svaté Hory je důvodem zrušení 
letošní pěší pouti. Pozor – letošní! Říkám Svaté Hoře: „Počkej, já ještě přijdu!“ 

Zatím se raduji s vámi tím, co společně prožíváme, a není toho vůbec málo. 
V podstatě nemám důvod k zármutku, naopak jsem vděčný Bohu a lidem za 
všechno to krásné, občas nepatrné a zdánlivě samozřejmé... 

P. Marcin Piasecki 
 

PO 9 LETECH OPĚT V SEDLICI 
 

V sobotu 16. května se konala dětská vikariátní pouť. Necelá stovka dětí 
prožila krásný slunečný den plný her, soutěží, písniček a rozjímání nad 
záležitostmi víry – po 9 letech zase u sv. Jakuba v Sedlici. 

Pouť začala v 10 hodin mší slouženou třemi kněžími a doprovázenou 
souborem s kytarami. Pak byl odstartován dopolední program. Děti se 
rozdělily do čtyř skupin a postupně se vystřídaly na různých stanovištích. 
Jedno z nich bylo přímo v kostele – zde si zopakovaly, z jakých částí se 
skládá mše svatá a zjistily, že jsou to právě oni, kdo je v kostele tím 
nejdůležitějším. Další stanoviště se nacházelo na farním nádvoří, zde si děti 
povídaly o lásce a o významu přijímání. Dále směřovaly na louku za 
kostelem, kde se naučily dělit se a také si zazpívali písničku. Po dopoledni 
nabitém aktivitami všem náležitě vyhládlo, a proto jsme uvítali oběd. 

Odpoledne děti vyráběly z papíru květinovou výzdobu do kostela, 
skákaly přes lano, účastnily se rytmických cvičení, hrály koulovanou 
s  papírovými koulemi a mohly se také povozit v bryčce tažené dvěma 
krásnými koňmi. Pouť byla zakončena rozloučením v kostele, všichni 
účastníci dostali drobné dárky a požehnaný chléb a týmy, kterým se nejlépe 
dařilo v přeskocích přes lano, si odnesly také dort.  

Do přípravy poutě se zapojilo velké množství obětavých lidí a díky nim 
a  s pomocí Boží se vše vydařilo. Děti odjížděly domů plné zážitků 
a hezkých vzpomínek.     Jana Kudrlová 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 neděle v 8.15 (28. 6. pouze v Paštikách) 
 pondělí, čtvrtek, pátek v 18.00 
 středa – o prázdninách není 
 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 – o prázdninách není 

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: 
 červenec – 5. (pouť), 26. 
 srpen – 8. (so v 18.00!), 23. 
 září – 13., 27. 
 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 červenec – 12. (!), 19. 
 srpen – 2., 16. 
 září – 6. (v 8.15!), 20. 
 

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

v měsíci v 18.00: 
 červenec – 11., 25. 
 srpen – ne 9. v 11.30 pouť, 22. 
 září – 12., 26. 
 

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

v měsíci v 18.00: 
 červenec – 4., 18. 
 srpen – 1., 15. 
 září – 5., 19., 28. v 11.30 pouť 
 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – so 18. 7., 19. 9. 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 Nehezová (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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VZPOMÍNKA NA LIŠOVSKÉ BIŘMOVÁNÍ... 
 

Neděle 3. května byla pro nás tři biřmovance, 
Martina Čapka, Davida Maňhala a Pavla Polánku, 
z farnosti Sedlice výjimečným dnem. Přicestovali 
jsme do kostela sv. Václava v Lišově, abychom zde 
završili přijetím pečetě darů Ducha svatého naši 
přípravu. Odpolední mše nebyla výjimečná jen 
udělením svátosti biřmování a vzácnou návštěvou 
pomocného biskupa Pavla Posáda, ale i tím, že ji 
spolu s ním celebrovali čtyři polští kněží působící 
ve farnostech českobudějovické diecéze a mezi 
nimi i náš pan farář, P. Marcin Piasecki. 

Po přivítání lišovským panem farářem, P. Marcinem Chmielewskim jsme 
si do svých klop připnuli svá biřmovací jména s holubicí, symbolem Ducha 
svatého a zaujali se svými kmotry místa v předních lavicích. Během mše sv. 
jsme byli představeni otci biskupovi. Spolu s šesti lišovskými biřmovanci 
jsme tak prožili tento krásný liturgický úkon, kdy nás otec biskup pomazal 
křižmem, oslovil naším biřmovacím jménem a pozdravil pozdravením 
pokoje. Celou slavnostní mši sv. doprovázel lišovský chrámový sbor 
a velkým zážitkem bylo slyšet píseň Veni Creator Spiritus (Přijď Duchu 
Stvořiteli), během níž jsme byli biřmováni. Každý z nás se již nějakou dobu 
aktivně zapojuje do života farnosti a otec biskup nám na závěr přál, abychom 
byli oporou našeho kraje.  

Páter Marcin byl na nás v tento den hrdý a všichni věříme, že s pomocí 
darů Ducha svatého se brzy budeme moci ještě více zapojit do života naší 
farnosti jako akolyté. Otci Marcinovi patří náš velký dík a upřímné Pán Bůh 
zaplať za čas, který nám věnoval při naší přípravě a velké poděkování patří 
i našim kmotrům a našim rodinám.   David Maňhal 
 
...A FARÁŘSKÉ AD VOCEM 
 

Poslední odstavec článku Davida „odhalil tajemství“. Blíží se doba, kdy konečně 
budu mít pomocníky v pastorační činnosti. Toužím po tom od července 2013 ne 
proto, že jsem unavený objížděním pěti farností, ale že farníci jsou zbavení 
pravidelných mší. Ustanovení akolytů umožní konat bohoslužby slova s přijímáním 
zejména v Záboří, které nejvíc utrpělo za poslední dva roky. Pak další potřeba je 
v případě nemoci nebo nepřítomnosti faráře – najít náhradníka není vůbec snadné. 

Chci zdůraznit, že Pavel, David a Martin strávili řadu let u sedlického oltáře. 
Rozumí nejen liturgickému dění, ale současným potřebám našich farností a našeho 
prostředí. Jsou spolehliví a ochotní. Ke vzácné službě se připravují skoro rok 
a doufám, že na podzim budou po domluvě s biskupem ustanoveni. 

JAK JSME LETOS PROŽILI NOC KOSTELŮ 
 

Noc kostelů se v Záboří uspořádala poprvé. Již před otevřením kostela 
v 17.30 hod. čekali první účastníci. Celkem přišlo 20 návštěvníků. Hovořili 
jsme s nimi o současném dění v kostele. Někteří měli zájem o prohlídku 
kůru a přilehlých půdních prostorů. Několik návštěvníků bylo překvapeno, 
že v kostele nejsou varhany. Na závěr jsme spolu prožili májovou pobožnost 
– zazpívali několik písní s modlitbami a litaniemi k Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie. Myslíme si, že se Noc kostelů u nás zdařila, návštěvníci 
odcházeli spokojeni. Snad za rok se akce opět zúčastníme a nabídneme 
bohatší program.    Petr a Milena Břicháčkovi 
 

Sedlice se zapojila do akce již potřetí. Letos program začal zajímavou 
půlhodinkou pro děti, kterou vedla Hana Hrdličková. Pak následoval výklad 
Davida Maňhala zaměřený hlavně na sochy světců. Dalším bodem programu 
byla vernisáž výstavy o P. Františku Bernardu Šimanovi, který v Sedlici 
působil téměř 20 let až do své smrti v roce 1986. Výstavu uvedla Ludmila 
Jirsová, promluvil také představený kongregace petrinů P. Cyril Tomáš 
Havel (P. Šiman byl její členem), a na závěr za přípravu výstavy poděkovala 
neteř P. Šimana Marie Záveská. Vernisáž byla doprovázena hudbou. Dále si 
David Maňhal připravil povídání o zvonech. Návštěvníci pak mohli 
vystoupat do věže a zvony si prohlédnout. Krásný večer zakončila modlitba 
se zpěvy Taizé.     Ludmila a František Jirsovi 
 

Letošní noc kostelů v Blatné proběhla zcela v režii farníků. Po mši jsme 
se zaposlouchali do duchovních písní v podání radomyšelského Sboru sv. 
Martina vedeného Richardem Semiginovským. Následně si zájemci mohli 
prohlédnout kostel, zejména kůr s varhanami. V ambitu za kostelem bylo pro 
přítomné připraveno výborné pohoštění a měli jsme příležitost si popovídat. 
Pan farář promítal fotografie s komentářem o životě farnosti a děti si 
zasoutěžily s detektivem Hubertem. Vrcholem programu byl večer chval se 
zpěvy z Taizé, který vedla improvizovaná schola farníků. Akce se velmi 
vydařila a radost ze společného setkání byla veliká. Jitka Faměrová 
 

ZVEME VÁS NA... 
 

 pouťové mše do Paštik 28. 6. v 8.15 hod., Záboří 5. 7. v 11.30 hod., 
Sedlice 26. 7. v 9.45 hod. a Bezděkova 9. 8. v 11.30 hod. 

 mše v obecních kaplích v Lažánkách (27. 6. v 16 hod.), Čekanicích (4. 7. 
v 10 hod.) a Čečelovicích (4. 7. ve 14.30 hod.) 

 prohlídky blatenského kostela vedené p. Vladimírem Červenkou (v neděli 
5. 7., 19. 7. a 2. 8. ve 14.30 hod., pak o pouťovém víkendu) 

 koncert klasické hudby v kostele v Kadově (v sobotu 25. 7. v 18 hod.) 
 cyklovýlet do Škvořetic a mši u kostelíka na Křesovci (v sobotu 8. 8. – 

podrobnosti budou na plakátcích) 


