
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Bratři a sestry v Kristu! 
Tentokrát bude úvodní slovo velmi stručné. Shrnu obsah tohoto čísla větou 

„Slavme, modleme se a pracujme spolu!“ Myslím si, že pro Církev je znamením 
doby, že jestli nebudeme pohromadě – jakožto rodiny, společenství, farnosti – 
zůstaneme úplně sami. Doufám, že to ale nechcete a odpovíte na pozvánky. 

P. Marcin Piasecki 
 
VRCHOLÍ JUBILEJNÍ OSLAVY V BLATNÉ! 
 

Pátek 14. srpna – Slavnostní večer s představením knihy o kostele 
18.00 ambit – zahájení, slovo starostky, faráře, autorů, prezentace knihy 
18.10 ambit – prodej knihy, možnost podepsání autory 
19.15 kostel – prohlídka vedená Mgr. V. Červenkou 
20.30 kostel – večer chval vedený polskými kněžími 
 

Sobota 15. srpna 
10.00–12.00 ambit – prodej knihy 
10.00–12.00 kostel – otevírací doba 
10.30 kostel – vedená prohlídka 
 

Neděle 16. srpna 
8.00 nádvoří fary – otevření růžencové zahrádky 
8.15 kostel – pouťová mše s hudebním doprovodem J. Komrsky (varhany) 

a sboru Bedrs pod vedením L. Křivkové 
14.00–16.00 ambit – prodej knihy 
14.00–16.00 kostel – otevírací doba 
14.30 kostel – vedená prohlídka 
16.00 kostel – koncert J. Komrsky (varhany), J. Hrdličky, M. Vališe (trubky) 
 

Neděle 6. září 
14.30 kostel – výroční mše sloužená biskupem Pavlem Posádem s hudebním 

doprovodem E. Adlerové (mezzosoprán) a M. Šestákové (varhany) 
16.00 nádvoří fary – mezifarní posezení 
 

Úterý 8. září (přesný den 500. výročí vysvěcení) 
9.30 kostel – slavná mše sloužená kněžími vikariátu Strakonice 

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 (od září) 
 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 (od září) 

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: 
 srpen – so 8. v 18.00, 23. 
 září – 13., 27. 
 říjen – 11., 25. 
 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 srpen – 2., 16. 
 září – 6. v 8.15, 20. 
 říjen – so 3. v 18.00, 18. 
 

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

v měsíci v 18.00: 
 srpen – ne 9. v 11.30 pouť, 22. 
 září – 12., 26. 
 říjen – 10., 24. 
 

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

v měsíci v 18.00: 
 srpen – 1., 15. 
 září – 5., 19., 28. v 11.30 pouť 
 říjen – ne 4. v 11.30, 17., 31. 
 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – so 19. 9., 17. 10. 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) 
Prosíme rodiče, aby hned na začátku školního roku přihlásili děti 
na náboženství. Výuka je ve všech základních školách v Blatné 

a v Sedlici. Katechetka připravuje děti k prvnímu svatému přijímání 
po domluvě rodičů s duchovním správcem. 

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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K ZAMYŠLENÍ... 
 

Občas se nějaký text dostane na řadu až po delší době. Níže uvedený 
(a pro účel zpravodaje zkrácený) článek vznikl jako přehled dění v květnu 
v sedlické farnosti. Ovšem obsahuje univerzální postřehy, které odvážně 
naznačují naše problémy a současně i způsoby jich překonávání: 

 

Měsíc květen – od slova kvést. Chtěla bych poděkovat Pánu Bohu, že náš 
kostel taky v květnu rozkvetl. Hned 1. května začala májová pobožnost. 
Bylo to společné mezifarní setkání. Chci poděkovat všem účastníkům – 
hlavně z Blatné a Záboří. A Blateňákům, že přišli s touto myšlenkou. Od 
mého přistěhování do Sedlice jsem měla pocit, že jde o závod – o srovnávání 
s konkurencí (kdo má lepší sbor, kam chodí víc lidí atd.). A když Sedlice 
přišla o svého faráře, tak i o takový pocit odepsání – oni už nepotřebují ani 
faráře. Proto jsem moc ráda za tuhle společnou modlitbu a setkání. Byl to 
jeden z kroků k vzájemnému sblížení. Kroků ke Kristu, protože modlitba je 
všude stejná a my máme táhnout za jeden provaz (jednu modlitbu). 

16. května jsme hostili vikariátní pouť dětí. Tady chci poděkovat všem, 
kteří se podíleli na organizaci nebo se za tuto akci modlili. Já jsem se 
zúčastnila jen mše svaté a bylo krásné sledovat plný kostel mladých lidí. 
Když jsem prvně slyšela, že bude vikariátní pouť, tak jsem se lekla. Tady 
v Sedlici? Na té opuštěné faře? Kdo tam uklidí? Tam není teplá voda! Není 
ani kde vařit ani v čem! No kdo tohle vymyslel… Možná se otec Marcin 
těšil, že až to oznámí, tak z něj bude první sedlický mučedník, ale marně. 
Protože kdo tohle vymyslel, dobře vymyslel. Nevím, jestli si to vůbec 
uvědomujeme, ale tato akce byla naplánována „nahoře“. Myslím si, že to 
mělo být povzbuzení pro sedlické farníky, že i když je fara opuštěná, tak my 
opuštění nejsme. Když Pán nám bude žehnat, tak dokážeme táhnout za jeden 
provaz, dokážeme mnohé věci. Ano, chtělo to mnoho času a mnoho úsilí a 
mnoho strachu. Ale viděla jsem rozesmáté děti a myslím, že výsledek byl 
ohromný a že mile překvapil nejen mě.   Iveta Vágnerová 
 
BIŘMOVÁNÍ 2016 – PROSÍME, NEODMÍTEJTE NEOPODSTATNĚNĚ! 
 

Určitě si připomínáte loňské biřmování – s jakým nadšením je zájemci 
přijali a jakou to radost přineslo našim farnostem. Je třeba této svátosti vrátit 
význam, je to přece řádná, nikoli mimořádná cesta katolíka. Kdo ještě nebyl 
biřmován a nemá překážku, která by mu v přijetí bránila, ať využije možnost 
v příštím roce. V pochybnostech se beze všeho obraťte na kněze. 

Organizační setkání bude v neděli 20. září v 16 hod. na faře v Blatné. 
S největší pravděpodobností se pak vytvoří dvě skupinky – zvlášť pro 
dospelé a pro mládež. Přihlášky s přesnějším vysvětlením a předběžným 
programem přípravy najdete v kostelech na stolku s tiskem. 

KURZY ALFA 
 

Jde v životě o víc? Kdo je Ježíš? Proč a jak se 
modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak nás Bůh vede? 
Uzdravuje Bůh i dnes? Jak mohu prožít zbytek 
života co nejlépe? Proč a jak mluvit s druhými 
o víře? Proč tu vlastně jsem? A co církev? Má život 
vůbec smysl?! A jaký?  

Zajímají vás takové otázky? Nás zaujaly. Celý 
život žijeme ve společenství církve, chodíme 
(skoro) pravidelně do kostela, ale že bychom znali 
všechny odpovědi, to říci nemůžeme. A proto jsme 
se přihlásili do kurzu ALFA, který nabízel uvedené 
otázky jako název jednotlivých večerů. 

Kurzy ALFA vznikly jako vzdělávací kurz pro nově pokřtěné a postupně 
se rozšířily po celém světě. Kurzy pořádají všechny křesťanské církve, my 
jsme kurz absolvovali v Pastoračním středisku Pražské arcidiecéze. 

Co jsme zažili? Skoro tři měsíce jsme se každý týden ve čtvrtek večer 
setkávali s lidmi, kteří o podobných otázkách také přemýšlejí. Začali jsme 
vždy společnou večeří, následovala přednáška a pak při kávě diskuse ve 
skupinkách. To všechno v přátelském prostředí, s lidmi, které jsme z počátku 
neznali nebo znali jen trochu od vidění, ale během kurzu jsme se sblížili 
natolik, že se scházíme každý týden i nadále. Nemůžeme říci, že po skončení 
kurzu známe odpověď na všechny otázky uvedené v úvodu, ale určitě se 
naše poznání prohloubilo.   Ludmila a František Jirsovi 

 

A co kdyby se kurz ALFA uskutečnil u nás?... Někdo odpoví: „Nejsme Praha, 
Brno nebo Olomouc.“ Ano, souhlasím. Jsme pět nepříliš velkých farností. Ani ne 250 
pravidelných účastníků nedělních mší. Dvě prodané fary, jedna v troskách, jedna 
vyprázdněná, jedna neopravená. Lidí ochotných setkávat se pravidelně – málo. 

Tak se zeptám ještě jednou – a co kdyby se kurz ALFA uskutečnil u nás?! 
Možná že je to pro nás šance probudit se a začít vytvářet živou Církev? Máme to 
už zhruba vymyšleno. Fara v Sedlici, 10 nedělních odpolední na začátku příštího 
roku. Kdo se přihlásí? Dejte vědět co nejdříve!!!   Váš farář 
 
POZVÁNKY NA NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI 
 

 Mše v obecních kaplích budou v Mačkově (5. 9. v 9 hod.), Škvořeticích 
(12. 9. v 15 hod.) a Slatině (26. 9. v 16 hod.). 

 Třetí rok katecheze dospělých začne 17. září a bude věnován slavení 
křesťanských tajemství (svátostem a dalším obřadům). Jednotlivá témata 
budou zveřejněna na plakátku. Budeme se jako dosud setkávat třetí 
čtvrtek v měsíci v 19 hod. ve farním sále v Blatné. 


