
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Přátelé! 
Nejde všechno popsat slovy. Mám s tím problém nejen proto, že jsem cizinec, 

ale především proto, že jsou zážitky přesahující lidské vyjadřování. Z toho 
důvodu nebude toto číslo věnováno jubilejním oslavám v Blatné – kdo se jich 
nezúčastnil, těžko by pochopil, o čem vlastně píšeme; naopak kdo byl, odnesl si 
v srdci mnohem více, než bychom byli schopní napsat na papír. 

Nejde všechno popsat slovy a navíc náš zpravodaj je „výběr z hroznů“, nikoli 
mdlé noviny o všem možném. Rád bych znova pozval k sledování webových 
stránek – tam najdete to aktuální a potřebné. Ti, kdo počítač zvládají, ať 
pomohou ostatním! Dnešní doba vyžaduje, abychom byli přítomní ve virtuálním 
světě, který můžeme naplnit „Dobrou zprávou“ a dobrými zprávami. 

P. Marcin Piasecki 
 

KATECHEZE DOSPĚLÝCH POKRA ČUJE 
 

Zdá se to nemožné, ale jsou to již dva roky, když jsme se v blatenském 
farním sále sešli poprvé na katechezi dospělých. Dosud jsme spolu probrali 
čtvrtou a první část katechismu – modlitbu a vyznání víry. 

Další na řadě je druhá část, která pojednává o slavení křesťanské víry, 
tedy o liturgii, zejména o svátostech. Máme za sebou první téma „Liturgie – 
lidská nebo božská?“ Hle, termíny a témata dalších schůzek: 

 

� 15. 10.  I dnes křest je základ 
� 19. 11.  Proč bych se měl biřmovat? 
� 17. 12.  Eucharistie – to nejlepší co máme 
� 21. 1.    Chci smíření, ale bez pokání 
� 18. 2.    Opravdu poslední pomazání? 
� 17. 3.    Kněžství – zpátečnictví nebo pokrok? 
� 21. 4.    Je ještě manželství vůbec potřebné? 
� 19. 5.    Žehnat všem a všemu – svátostiny 
� 16. 6.    Není pohřeb jako pohřeb 

 

Katecheze začíná v 19 hod., ovšem kdo má možnost, ať přijde už na mši 
a adoraci. Lze se zúčastňovat jednotlivých katechezí, i když je to cyklus. 

POŘAD BOHOSLUŽEB (s plánovanými výjimkami): 

BLATNÁ – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
• neděle v 8.15 (11. 10. až ve 14.00) 
• pondělí, čtvrtek, pátek v 18.00 (i v zimním čase!) 
• 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 (i v zimním čase!) 

PAŠTIKY 
filiální kostel sv. Jana Křtitele 
pouze mimořádné bohoslužby 
(nejbližší – po 2. 11. v 18.00) 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 
2. a 4. neděle v měsíci v 11.30: 

• říjen – 11., 25. 
• listopad – 8., 22. 
• prosinec – 13., pá 25., 27. 
 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
• říjen – so 3. v 18.00, 18. 
• listopad – 1., 15. 
• prosinec – 6., 20., so 26. 
 

BEZDĚKOV 
filiální kostel sv. Ondřeje 

so před 2. a 4. nedělí v měsíci 
v 18.00 (zimní čas v 16.00): 

• říjen – 10., 24. 
• listopad – 7., 21. 
• prosinec – 12. 
 

KADOV 
farní kostel sv. Václava 

so před 1. a 3. nedělí v měsíci 
v 18.00 (zimní čas v 16.00): 

• říjen – ne 4. v 11.30, 17., 31. 
• listopad – 14. 
• prosinec – 5., 19., so 26. v 9.45 
 

Domov pro seniory v Blatné – so 17. 10., 21. 11., 19. 12. 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 11.15–12.00; 12.15–13.00; 13.15–14.00 

ZŠ J. A. Komenského v Blatné: pá 14.15–15.00 
ZŠ „Holečkova“ v Blatné: ještě není domluveno 

ZŠ v Sedlici: st 11.00–11.45; 11.45–12.30 
 

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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POZVÁNKY NA NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI  
 

� Farnost Kadov prožívá řádnou pouť v pondělí 28. 9. v 11.30 a zcela 
mimořádné 250. výročí posvěcení kostela v neděli 4. 10. – od 11.00 bude 
v kostele varhanní koncert, poté v 11.30 mše. 

� V říjnu se budeme společně modlit růženec: 
• v Blatné – čtvrtek při adoraci (příp. místo mše); neděle po mši desátek 
• v Sedlici – úterý po mši (příp. místo mše); pátek v rámci modlitebního 

společenství; neděle po mši desátek 
• v Záboří – půl hodiny před mší dle plánu (11. a 25. 10.) 

� Společenství Živého růžence má mši sv. v sobotu 3. 10. v 8.15 u oltáře sv. 
Josefa v blatenském kostele, pak setkání na faře – nejen pro členy! 

� V neděli 11. 10. bude mše v Blatné až od 14.00 – zúčastní se jí členové 
Sdružení mariánské mládeže, kteří pak zvou na adoraci a setkání na faře. 
Zájemci budou moci poznat fungování této skupinky. 

� Dlouho očekávané ustanovení akolytů se uskuteční v sedlickém kostele za 
účasti biskupa Pavla Posáda při mši v pátek 23. 10. v 18.00. Je to u nás 
poprvé, nenechte si ujít tak významné události! 

� Mše v obecních kaplích budou v Drahenickém Málkově (10. 10. v 15.00), 
Hlupíně (17. 10. v 16.00) a Poli (14. 11. v 11.00). 

� Dušičky nás vybízí k modlitbám za zesnulé: 
• v sobotu 31. 10. – o řádné mši v Kadově 
• v neděli 1. 11. – na hřbitově v Sedlici a v Černívsku po řádných mších; na 

hřbitovech v Blatné v 15.00 (začátek u kříže na starém hřbitově, následně 
průvod s růžencem na nový hřbitov – stejně jako loni) 

• v pondělí 2. 11. – o zádušní mši v Paštikách v 18.00, pak na hřbitově 
• v sobotu 7. 11. – na hřbitově v Bezděkově po řádné mši 
• v neděli 8. 11. – o řádné mši v Záboří 

 

KDY A JAK SE ŘEŠÍ VĚCI S FARÁŘEM – NA VYSVĚTLENOU  
 

Farní kancelář se nalézá v přízemí fary v Blatné. Čekám na zájemce 
zpravidla v pondělí 16.00–17.30 a v sobotu 9.00–10.00. Je možné domluvit se 
na jindy – volejte na číslo 733 741 618 nebo 383 422 375. V neděli se věnuji 
bohoslužbám – před mší zpovídám, po mši odjíždím do dalšího kostela, kde také 
na mě čekají. Mohu eventuálně zapsat mešní úmysl, pokud je zájemce, který se 
do kostela nebo na faru mezi týdnem nedostane. Mějte to, prosím, na zřeteli. 

Bývá, že jsem delší dobu mimo farnost, třeba na dovolené. Určité věci 
mohou počkat, ale jsou i takové, které musíte neprodleně vyřešit (např. pohřeb). 
Z toho důvodu jsem před časem požádal paní Václavku Žílovou, aby zastávala 
funkci neoficiální sekretářky (v „Kaplance“ naproti fary). Může mě kontaktovat 
v případě nutnosti. Další možnost je obrátit se na paní Jaroslavu Hájkovou. Co 
se týká krematoria, zástup na dny, kdy se konají řádné obřady (pondělí a čtvrtek) 
je vždycky zajištěný, o čemž vědí zaměstnanci.  P. Marcin Piasecki 

JAK ODPOVĚDĚT NA VÝZVU PAPEŽE FRANTIŠKA ? 
 

Na pracovním setkání na faře v Sedlici v neděli 13. září se probíraly 
otázky pastorace, potřebných oprav kostela i farního areálu, ale největší 
prostor byl věnován diskusi o výzvě papeže Františka, podpořené také 
našimi biskupy, přijmout do farnosti jednu rodinu uprchlíků. 

V Sedlici je prázdná fara, kterou je prakticky ihned možné nabídnout 
k ubytování. Ubytování je ale jen základ, „přijetí“ znamená daleko více. Je 
třeba si uvědomit, že se nejedná o několik týdnů, ale spíše o měsíce až roky. 

Relativně jednoduché by bylo vybavit faru nábytkem a zajistit ošacení. 
Zabezpečit další potřeby rodiny už je náročnější. Proto jsme si kladli 
následující otázky: 

Jsme schopni věnovat jednu nebo dvě hodiny týdně svého času tak, aby 
tím netrpěla naše vlastní rodina? Pomoci zařídit něco na úřadě, dovézt 
autem, navštívit na faře, pohlídat děti, pozvat na oběd? A nejde jenom o čas. 
Také peníze budou potřeba. I když předpokládáme nějakou podporu ze 
strany státu, na všechny potřeby rodiny (náklady za energie, jídlo, léky, 
úřední poplatky…) to určitě nebude stačit. Jsme schopni potřebné 
financování dlouhodobě zajistit? Jakým způsobem stanovit nějaká „pravidla 
soužití“, „provozní řád“ a to jak pro uprchlíky, tak pro ty, kteří jim budou 
ochotni věnovat čas? Také jsme si uvědomili řadu rizik: nemáme v této 
oblasti žádné zkušenosti, je zde jazyková bariéra, část obyvatel Sedlice 
i někteří farníci nebudou s přijetím rodiny souhlasit. 

Ne na všechny otázky jsme našli odpověď, ale i s vědomím toho, že ještě 
nejsme plně na přijetí připraveni a že je třeba ještě o tématu migrace hodně 
diskutovat, vyjádřila na závěr diskuse většina účastníků setkání souhlas 
s  kladnou odpovědí na papežovu výzvu a ochotu podílet se na přijetí 
uprchlické rodiny.     František Jirsa 
 

V současné době má jedině farnost Sedlice zázemí, které by případně mohlo sloužit 
rodině válečných uprchlíků. Pokud by ale nastala situace, že tu pomoc poskytneme, 
nedovedu si představit, aby se ostatní farnosti našeho obvodu nezapojily. Prosím tedy 
blatenské, černívské, kadovské a zábořské farníky – promyslete, jakým způsobem byste 
se mohli podílet na zmíněné pomoci. Ve vhodném čase obdržíte dotazník s konkrétními 
otázkami. Je možné, že nakonec nikoho nepřijmeme, ovšem musíme být připravení, a to 
jak jen můžeme nejlépe!      P. Marcin 

PODĚKOVÁNÍ 
DĚKUJEME DOBRÉMU BOHU ZA DAR UZDRAVENÍ! DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE VYTRVALE 

MODLILI ZA MÉHO VÁŽNĚ NEMOCNÉHO MUŽE A CELOU RODINU. DĚKUJEME ZA POSILU 

A KONKRÉTNÍ POMOC.    Jitka Faměrová s rodinou 


