
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Vážení pozůstalí! 
Vím, že jsem tímto oslovením podezřelý z bláznovství, vždyť tohle se přeci 

říká při loučení se zesnulým. Pan farář asi příliš často chodí do krematoria! 
Je pravda, že tam chodívám, i když vůbec ne tak často, jak bych měl (jsem 

zván k 20 procentům obřadů, přitom umírající jsou většinou z ročníků, kdy byl 
křtěn skoro každý). Oslovil jsem vás tak z toho důvodu, že jsme VŠICHNI 
doopravdy pozůstalí. Je mezi vámi někdo, komu nikdy nikdo blízký nezemřel? 
Ne? No tak proč se divíte úvodnímu oslovení? 

Zopakuji tedy: vážení pozůstalí! Jak často myslíte na své zesnulé? Chodíte 
na hřbitov jen o dušičkách nebo častěji? Jak je to možné, že máte tolik zemřelých 
a já mám pořád tolik volných mešních intencí, že sloužím na úmysly z Polska 
nebo Kirche Im Not? Nevíte o nějaké urně v rodině, ještě neuložené do země? 

To jsou velmi praktické, nikoli teoretické otázky, abyste se zamysleli, v čem 
spočívá smysl pamětí na zesnulé. 

P. Marcin Piasecki 
 
AKOLYTÉ BYLI USTANOVENÍ! 
 

Akolyta – raději se naučte tomuto slovu, neboť je budete slýchat častěji. 
Anebo přesněji řečeno budete akolytu potkávat častěji. V současnosti se 
pojmem akolyta označuje muž, který je mimořádným přisluhovatelem 
eucharistie. To znamená, že může: 
 

 pomáhat s podáváním svatého přijímání, 
 být pověřen vystavováním svátosti oltářní při adoraci bez požehnání, 
 čistit bohoslužebné nádoby při mši svaté, 
 vést bohoslužbu slova s přijímáním, která se koná místo mše ve 

smyslu kánonu 1248 CIC, není-li přítomen kněz ani jáhen. 
 

Službu akolyty přijímají bohoslovci jako přípravu k pozdějšímu svěcení, 
ale také jiní připravení muži. Biskup Pavel Posád při mši v sedlickém kostele 
sv. Jakuba v pátek 23. října ustanovil do služby akolytů v našem farním 
obvodu Martina Čapka, Davida Maňhala a Pavla Polánku, kteří se vám na 
další stránce krátce představí. 

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 

ZÁBOŘÍ 
farní kostel sv. Petra a Pavla 
2. a 4. neděle v měsíci v 11.30: 
 listopad – 8., 22. 
 prosinec – 13., pá 25., 27. 
 leden – 10., 24., 31. 
 

ČERNÍVSKO 
farní kostel Nejsv. Trojice 

1. a 3. neděle v měsíci v 11.30: 
 listopad – 1., 15. 
 prosinec – 6., 20., so 26. 
 leden – 3., 17. 
 

BEZDĚKOV 
filiální kostel sv. Ondřeje 

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

 listopad – 7., 21. 
 prosinec – 12. 
 leden – 9., 23. 
 

KADOV 
farní kostel sv. Václava 

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

 listopad – 14. 
 prosinec – 5., 19., so 26. v 9.45 
 leden – 2., 16. 
 

Domov pro seniory v Blatné – so 21. 11., 19. 12., 16. 1. ve 14.00 
 

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 10.50–11.35; 11.45–12.30; 12.35–13.20 

ZŠ J. A. Komenského v Blatné: pá 14.00–14.45; 14.45–15.30 
ZŠ „Holečkova“ v Blatné: není domluveno 
ZŠ v Sedlici: st 11.00–11.45; 11.45–12.30 
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Na fotce zleva: 
 

Pavel Polánka 
42 let, ženatý, ministrovat jsem začal v 5 letech. 
Povolání: řidič mezinárodní kamionové dopravy (TIR). 
Práce je můj koníček, rád jezdím a opravuji auta. Pocházím z Lažan, 

z Kořenovského mlýna. Do kostela jsem chodil do Sedlice a občas do Záboří. 
Vyučil jsem se zámečníkem v ČZM Strakonice. 

 

David Maňhal 
30 let, svobodný, ministrovat jsem začal ve 13 letech, sloužil jsem i jako lektor. 
Povolání: obchodní referent. 
Zajímám se o historii, divadlo, film. Pocházím z Čekanic, v týdnu navštěvuji 

mše v pražských farnostech. 
 

Martin Čapek 
29 let, svobodný, ministrovat jsem začal v 5 letech. 
Povolání: mistr v dřevovýrobě Holzpack CZ. 
Aktivně sportuji (squash, hokej, fotbal). Zajímám se o cestování, knihy, divadlo, 

kino, rád posedím s přáteli. 
 
V dalším čísle zpravodaje bude článek Davida o samotném ustanovení. 

CO SE U NÁS CHYSTÁ… 
 

 V listopadu se uskuteční poslední letošní mše v obecních kaplích, a to 
v Poli (14. 11. od 11 hod.) a v Čečelovicích (28. 11. od 15 hod.). 

 Biskup Vlastimil Kročil zasvětí diecézi Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie v sobotu 21. 11. Přípravou má být novéna, která začne 12. 11. 
Připojte se k této devítidenní modlitbě. 

 Ve středu 25. 11. v 17 hod. bude na radnici v Sedlici beseda o uprchlících 
s Mgr. Ivetou Mikulenkovou, vedoucí Poradny pro cizince a migranty 
v Charitě České Budějovice. 

 Adventní věnce si můžete nechat požehnat při mších o první adventní 
neděli 29. 11. 

 Rorátní mše se budou konat adventní středy ráno v 6.45 hod. ve farním 
sále na blatenské faře, avšak 23. 12. až večer od 18 hod. v kostele. 

 Mikulášská pro dospěláky bude v pátek 4. 12. v Blatné. Pokud můžete, 
přijďte už na mši v 18 hod. Poté bude společné posezení na faře. 

 Děti zveme na mikulášskou nadílku v neděli 6. 12. od 16 hod. do farního 
sálu v Blatné. 

 Třetí neděle adventu je tzv. neděle radosti (lat. gaudete = radujte se). 
Všechny tři mše svaté bude sloužit lišovský farář Marcin Chmielewski. 

 

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ ZAHÁJÍME I MY 
 

Dosud se Svatý rok (také Milostivé léto nebo Jubileum) 
vyhlašoval v souvislosti s kulatým výročím nejdůležitějších 
události v dějinách spásy, tedy narození a smrti Ježíše Krista. 
Ovšem papež František nás pořád překvapuje – vyhlásil zcela 
mimořádný Svatý rok milosrdenství. 

Je třeba si uvědomit, že se nejedná o pouhé zajímavé téma (jako byl Rok 
víry, Rok kněžství apod.), ale o „plnohodnotné“ milostivé léto, které je 
v katolické církvi především časem odpuštění našich dluhů vůči Pánu Bohu, 
tedy samotných hříchů a trestů za spáchané zlo např. získáváním odpustků. 
Dá se říci, že je ten cíl zvýrazněn právě pojmem „milosrdenství“, které přece 
vyjadřuje základní vlastnost Boha odpouštějícího hříchy. Kupříkladu papež 
umožnil v tomto roce všem kněžím odpouštět hřích umělého potratu a trest 
exkomunikace – zpravidla je to možné pouze za určitých podmínek. 

Svatý rok milosrdenství začne v úterý 8. prosince, přesný den 50. výročí 
zakončení Druhého vatikánského koncilu. Je to v liturgii slavnost Panny 
Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Chceme se i my připojit 
k slavnému zahájení jubilea, proto vás všechny zveme do kostela v Záboří, 
kde je řadu let uctíváno Boží milosrdenství. Patrony chrámu jsou sv. Petr 
a  sv. Pavel – budeme doopravdy ve spojení s papežem. V 18 hod. začne 
slavná mše svatá, po ní bude následovat krátké povídání o významu 
milostivého léta. Večer zakončíme korunkou k Božímu milosrdenství. 


