
BOHOSLUŽBY v roce 2016 (kromě svátků) 
 

BLATNÁ – Nanebevzetí Panny Marie SEDLICE – sv. Jakuba Většího 
• neděle v 8.15 • neděle v 9.45 
• pondělí, čtvrtek, pátek v 18.00 • úterý v 18.00 (kromě července a srpna) 
• středa v 7.00 (kromě července a srpna) PAŠTIKY – sv. Jana Křtitele 
• sobota v 8.15 (nepravidelně) 26. 6. v 8.15 (pouť) a 2. 11. (Dušičky) 

 

Kalendář pro ostatní kostely je uspořádán takto: 
• neděle – v Černívsku nebo Záboří v 11.30 
• sobota – s ned. platností v Kadově nebo Bezděkově v 18.00 (zimní čas v 16.00) 
• pouťová mše se v Kadově a Bezděkově koná v neděli v 11.30 – v těch případech 
se mše v Černívsku nebo Záboří překládá na předcházející sobotu v 18.00 
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ČERNÍVSKO – 3 7 6 3 1 5 10 7 4 1 6 4 
Nejsv. Trojice 17 21 20 17 22 19 24 21 18 16 20 18 

 

ZÁBOŘÍ – 3 7 6 2 ! 1 5 3 7 4 2 6 4 
sv. Petra a Pavla 10 14 13 10 8 12 10 13 11 9 13 11 
(s šedým podkladem 17 21 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 
se uvádí bohoslužba  24 28 27 24 22 26 24 28 25 23 27 25 
slova s přijímáním) 31    29  31   30   

 

KADOV – 2 6 5 16 14 18 2 6 3 2 5 3 
sv. Václava 16 20  30   16 20 17 15 19 17 

 

BEZDĚKOV – 9 13 12 23 21 11 9 14 10 8 12 10 
sv. Ondřeje 23 27    25 23 27 24 22 26  

 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – následující soboty ve 14.00: 
9. 1., 13. 2., 12. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 17. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Milí farníci, vážení čtenáři! 
Budou to moje čtvrté Vánoce v Česku, třetí na Blatensku. Lidé se mne často 

ptají: „Zvykl jste si už?“ Nerad odpovídám, protože zvyknout si na něco může 
znamenat i lhostejnost. A to bych vážně nechtěl – dívat se na okolní svět jakoby 
byl předvídatelný a tím nudný. Jeden z mých profesorů jednou řekl: přestanete-li 
se divit, budete staří. Naštěstí jsem si nezvykl, tedy jsem mladý... 

Vánoční přání pro vás? Abyste se divili, nezvykali si a byli mladí pořád! 
P. Marcin Piasecki 

 
PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ A SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY 

 

kostel svátost pokání a smíření (zpověď) bohoslužby 
Blatná pá 18. 12. – 17.30–18.00 

so 19. 12. – 10.00–12.00 
ne 20. 12. – před mší 
po 21. 12. – 16.00–18.00 

čt 24. 12. – 24.00 
pá 25. 12. – 8.15 
so 26. 12. – 8.15 
ne 27. 12. – 8.15 
pá 1. 1. – 18.00 

Bezděkov so 12. 12. – před mší a také po ní  
Černívsko ne 20. 12. – před mší a také po ní čt 26. 12. – 11.30 
Kadov so 19. 12. – před mší a také po ní so 26. 12. – 9.45 
Sedlice ne 20. 12. – před mší 

út 22. 12. – 17.00–18.00 
čt 24. 12. – 22.00 
pá 25. 12. – 9.45 
so 26. 12. – 9.45 (b. sl.) 
ne 27. 12. – 9.45 
pá 1. 1. – 16.30 

Záboří út 8. 12. – 17.00–17.45 
ne 13. 12. – před mší a také po ní 

pá 25. 12. – 11.30 

 
Bohoslužby v ostatních kostelech Blatenska: 
 

Bělčice – 24. 12. ve 22 h., 25. 12. v 8 h., 26. 12. v 8 h. (b. sl.), 27. 12. v 8 h., 1. 1. v 8 h. 
Kocelovice – 26. 12. v 8 h. 
Lnáře – 25. 12 v 8 h., 27. 12. v 8 h., 1. 1. v 8 h. 
Radomyšl – 24. 12. ve 20 h., 25. 12. v 11 h. (b. sl.), 26. 12. v 11 h., 27. 12. v 11 h., 1. 1. v 11 h. (b. sl.) 
Zadní Zborovice – 24. 12. v 17 h. (b. sl.), 26. 12. v 16 h. 

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: letos 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 
 

Číslo 9 (26)                                                                     Prosinec 2015 



VZPOMÍNKA NA USTANOVENÍ AKOLYTŮ 
 

Páteční podvečer 23. října 2015 byl pro nás, dlouholeté ministranty 
Martina Čapka, Davida Maňhala a Pavla Polánku i celou farnost Sedlice, 
výjimečným dnem. Po více jak roční přípravě jsme byli ustanoveni akolyty 
během mše, kterou sloužil pomocný biskup českobudějovický, Mons. Pavel 
Posád spolu s P. Marcinem Piaseckim.  

Otce biskupa jsme před mší svatou již netrpělivě očekávali a jeho malé 
zpoždění, způsobené velkým provozem na silnicích, o to více znásobilo naši 
radost po jeho příjezdu. Jako vždy otec biskup dorazil s úsměvem na tváři a 
šířil tak kolem sebe pokoj a radost. Po evangeliu jsme předstoupili před otce 
biskupa a byli mu jednotlivě představeni. Po kázání proběhl vlastní obřad 
přijetí akolytátu. Na závěr nám byly předány listiny potvrzující ustanovení a 
umožňující vykonávání služby v našem farním obvodu po dobu 5 let. Otec 
Marcin vzpomínal na svůj příchod do naší farnosti a na svůj tehdejší údiv 
nad tím jak dlouho jsme u ministrantské služby vydrželi a už tehdy začal, 
aniž bychom to my tušili, uvažovat o naší přípravě pro službu akolytů. 

Po mši byli otec biskup a další hosté pozváni na faru na slavnostní večeři. 
Za přípravu pohoštění patří velké díky našim rodinám a paní Zdeně 
Taliánové za vynikající organizaci. Závěrem našeho setkání jsem přednesl 
toto veršované rozloučení, sepsané roku 1936 sedlickým děkanem Matějem 
Kolaříkem, k příležitosti návštěvy pražského biskupa ThDr. Antonína 
Eltschknera a přednesené tehdy Miluškou Pešírovou: 
 

„Vaše excelence, nejdůstojnější Pane! 
 

S Pánem Bohem, Otče milovaný,  povzbuzením, bychom žili všichni 
volám jménem všechněch Vám,  až do smrti k Boží cti a chvále. 
za vše co jste duším skytl, 
zaplať dobrý Pán Bůh Sám.  Požehnání svoje račte dáti, 
     nám všem i našemu kraji, 
S Pánem Bohem, osadníci všichni, ať plody víry, naděje a lásky, 
volají Vám, Otče přelaskavý,  zde v pokoji svatém stále znají. 
děkujeme za to, že jste ráčil 
posílit nás všecky jako otec pravý. Vás, Excelence provází anděl Páně 
     na cestě apoštolské dále 
Chvíle, jež jste pobyl mezi námi,  i my budem vděčně vzpomínat, 
budou drahou upomínkou stále,  Vám za oběť vděčit neustále.” 

 

David Maňhal 
 
 
 
 

KDE ZMIZEL FARÁŘ? 
 

Otevření svatomartinského se tentokrát uskutečnilo beze mne. Mnozí se 
ptali, jak to, že farář zmizí na svůj svátek a kam asi odjíždí? Některým jsem 
to předem vysvětloval, ale rád bych se s vámi všemi podělil o zážitky z té 
doby, protože to bylo něco výjimečného. 

Snad začnu tím, že dle církevního zákona je kněz povinen zúčastnit se 
jednou v roce exercicií čili duchovních cvičení (mimochodem tyto dny se 
nezapočítávají do doby dovolené – je to tedy trošku jako „služební cesta“). 
Pořádají se zpravidla v různých formačních domech. Letos mne ale čekalo 
překvapení – dostal jsem pozvánku na exercicie pořádané v mé rodné diecézi 
poprvé pouze pro kněze působící v zahraničí. Hned jsme se se spolubratry 
shodli, že je nemůžeme opomenout, i když listopadový termín nebyl úplně 
vyhovující. Litoval jsem, že nebudu v Blatné na sv. Martina, ale vynechat 
nabídku z Polska bych litoval ještě více. 

Katovická arcidiecéze má cca 1050 kněží, z toho asi 90 pracuje v cizině, 
v 18 zemích. Nečekal jsem, že skoro polovina přijede na společné duchovní 
cvičení. Nečekal to ani náš arcibiskup Wiktor Skworc, který nakonec s námi 
strávil dva dny. Téma exercicií „Kněz a jeho církve“ nás všechny doopravdy 
zaujalo, jelikož se exercitátor soustředil na náš původ (slezský kněz je totiž 
zvláštní druh duchovního…) a zároveň na zkušenost služby mimo Polsko. 

Příležitost setkat se, občas vůbec poznat se v takovém kruhu, považuji za 
jeden z nejkrásnějších zážitků letošního roku. Kromě řádného programu 
jsme měli zcela mimořádnou možnost popovídat si o životě kněze v různých 
zemích – Rakousku, Francii, Anglii, Rusku, Česku… 

A pevně věřím, že mi svatomartinské bude příště chutnat ještě více  
P. Marcin Piasecki 

 

POZVÁNKY 
 

 Zveme na adventní koncert do sedlického kostela v pátek 11. 12. v 18 hod. 
 Možnost připálení Betlémského světla bude v Sedlici v úterý 22. 12. od 17 

do 18 hod., pak v Blatné ve středu 23. 12. od 16 hod.; následně bude od 18 
hod. mše „při svíčkách“ (poslední roráty). 

 Koncert „Rybova mše“ se uskuteční v Blatné v sobotu 23. 12. od 16 hod. 
 Na zpívání koled zveme do kostela v Sedlici v neděli 27. 12. v 15.30 hod. 
 Tříkrálová sbírka se zahájí koledovým koncertem Unikátního Sister Bandu 

(USB) z Horní Cerekve v blatenském kostele v neděli 3. 1. 2016 v 16 hod. 
 Zprávy pro ty, kdo si chtějí (musejí?) naplánovat dovolenou na celý rok: 

 z letošního roku odložená pěší pouť na Svatou Horu bude s největší 
pravděpodobností 28.–30. 7. 2016 (potřebujete 2 dny volna); 

 poutní zájezd do Polska se uskuteční 23.–29. 10. 2016 (nutné 4 dny 
dovolené); osvědčený program v Krakově a Čenstochové doplní návštěva 
Vratislavi, Hnězdna, Starého Licheně, Katovic, Osvětimi, Wieliczky ad. 

Kurz ALFA začne v neděli 17. ledna v 17 hod. na faře v Sedlici. 
Další setkání budou vždy ve stejnou dobu do 20. března. 

Přijďte alespoň některé večery! Srdečně vás zveme! 


