
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 přátelé! 

Sloveso „přijímat“ má v češtině kromě obecného významu ještě i ten duchovní. 
Znamená „přistoupit ke svátosti oltářní“, tedy požít Tělo Páně v podobě hostie. 
Je to krásný význam – přece člověk opravdu PŘIJAL Ježíše. Jsem velice rád, že 
se v našich farnostech v roce 2015 podalo až 11.300 přijímání (v r. 2013 – 9.700, 
v r. 2014 – 9.800). Počet návštěvníků bohoslužeb nám výrazně nestoupá, mám 
tedy za to, že ti, kteří se účastní mše, prostě dbají víc, aby mohli přijímat. 

Ovšem je to teprve začátek PŘIJETÍ Ježíše. Po svatém přijímání by pak mělo 
následovat i to „obyčejné“ – každý den žít podle jeho učení. Věřím, že by se bez 
toho třeba Tříkrálová sbírka nezdařila. Bůh žehná těm, kteří chtějí konat dobro. 

P. Marcin Piasecki 
 

KOLEDOVÁNÍ NA BLATENSKU 
 

Tak už máme za sebou další ročník Tříkrálové sbírky. Na Blatensku byl 
oficiálně zahájen 3. ledna koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Blatné, na kterém vystoupila skupina USB (Unikátní SisterBand) z Horní 
Cerekve. Před koncertem všichni přítomní králové zazpívali a pan farář jim 
udělil požehnání. Sedličtí králové mohli požehnání získat bezprostředně před 
koledováním, a to v neděli 10. ledna v kostele sv. Jakuba. Právě ze Sedlice 
byla odpečetěna kasička s rekordním množstvím peněz – téměř 12.000 Kč! 

Ovšem všichni králové se snažili a já mohu s radostí oznámit, že počet 
koledníčků i domácností, které tři králové potěšili, se zvýšil. Lidé skupinku 
tří králů většinou vlídně přijímali a mnohde je i netrpělivě očekávali. Tomu 
odpovídá i celková darovaná částka (viz druhá stránka). 65% z této sbírky 
zůstane Oblastní charitě Strakonice, která získané prostředky využije na 
pořízení průmyslové pračky do Domova klidného stáří v Sousedovicích a na 
zakoupení automobilu pro terénní pečovatelskou službu. Zbylou část peněz 
rozdělí Charita ČR na podporu, rozvoj stávajících či vznik nových 
humanitárních projektů, především pro seniory, postižené, matky v tísni, lidi 
bez domova, sociálně vyloučené lidi apod. 

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 1 (27)                                                                         Leden 2016 



Lidé tři krále obdarovávali různými způsoby. Pro děti bylo velkým 
zážitkem mazlení se s velikými chlupatými psy. Více než vhod přišlo 
pozvání od pana Samce z Buzic do hospůdky U Čiláka na čaj (nezůstalo jen 
u něj). Pohoštění to bylo vskutku hodné krále. Na závěr jsme ještě každá 
dostala kytičku petrklíče. 

Podobný zážitek měla i skupinka ze Sedlice, kde se jí v hospodě Na 
Velké dostalo příjemného přivítání a kromě příspěvku do kasiček všichni 
dostali i limonádu. Sedlické krále po koledování ještě čekalo na faře 
pohoštění, které připravili místní dobré duše. Jako odměnu získali vstupenku 
do kina a od Oblastní charity Strakonice jako všichni ostatní koledníčci 
dostanou volnou vstupenku do blatenského bazénu. 

Jiná vedoucí skupinky zase vzpomínala na příjemné posezení u kávičky 
na policejní služebně (vedoucí skupinky nic neprovedla, projevila se jen 
pohostinnost pánů policajtů). 

Věřím, že všichni králové budou na účast na Tříkrálové sbírce rádi 
vzpomínat a příští rok se opět sejdeme. Všem dárcům i zúčastněným velice 
děkujeme za pomoc!!! 

Renata Turková, koordinátorka 
      
 OBEC 2014 2015 2016  
 Bezdědovice 1 720,- 2 161,- 3 167,-  
 Bělčice --- 9 062,- 10 040,-  
 Blatná 23 374,- 31 714,- 36 393,-  
 (z toho tříkrálový koncert)   (5592,-)  
 Buzice 1 974,- --- 3 111,-  
 Hajany 3 469,- 3 593,- 4 306,-  
 Hornosín --- --- 5 760,-  
 Chlum 3 038,- 4 011,- 3 930,-  
 Kadov, Lnářský Málkov, Pole, Vrbno 8 049,- 8 311,- 8 549,-  
 Kocelovice 3 488,- 3 087,- 3 163,-  
 Mačkov --- --- 1 761,-  
 Mužetice --- 1 670,- 2 636,-  
 Lažánky --- --- 1 906,-  
 Lnáře 5 683,- 7 755,- 7 563,-  
 Sedlice 11 421,- 17 266,- 25 245,-  
 Škvořetice, Pacelice 1 120,- 4 299,- 5 723,-  
 Tchořovice 6 752,- 8 055,- 7 612,-  
 Uzenice, Uzeničky, Černívsko 1 564,- 3 927,- 5 673,-  
 Záboří 3 726,- --- ---  
 Celkem za Blatensko 75 378,- 104 911,- 136 538,-  
 Celkem za OCH Strakonice 215 607,- 236 434,- 291 148,-  
      

A CO V POSTNÍ DOBĚ?... 
 

Už 10. února zahájíme Popeleční středou postní dobu, mše bude tento den 
v Blatné od 18 hod. (obřad popelce bude i o mši 13. 2. v Bezděkově a 14. 2. 
v Sedlici a Záboří). A pak si dobře naplánujte čas: 

 

Křížová cesta 
Pobožnost Křížové cesty bude:  
• v Blatné – postní pátky po mši od 18.30 hod. 
• v Černívsku – před nedělní mší od 11.00 hod. 
• v Sedlici – postní soboty od 15.00 hod. 
• v Záboří – před nedělní bohoslužbou od 11.00 hod. 

 

Památka Panny Marie Lurdské – Den nemocných 
V sobotu 13. února zveme do blatenského Domova 
pro seniory. Od 14 hod. se bude sloužit mše, během 
níž bude možnost přijmout pomazání nemocných. 
Tuto svátost může přijmout každý, kdo: 
 je pokřtěný v katolické církvi a nemá k přijetí 

duchovní překážku, 
 je ve stavu milosti, tedy po zpovědi (netýká se lidí 

v bezvědomí), 
 chřadne nemocí nebo stářím, ale také jestli je ochablý věkem, chystá se 

na vážnou operaci anebo je v ohrožení smrti z jiného důvodu. 
Zájemci, kteří nemají dopravu, ať se nahlásí telefonicky do 6. února (tel. 733 
741 618). Zdravé farníky prosíme o pomoc. 
 

Večer duchovní obnovy v Blatné 
Letos se večer duchovní obnovy nabízí již ve 
čtvrtek 25. února. Osvědčený program je 
vlastně stejný jako v předchozích letech, a sice: 
17.00 – možnost zpovědi u čtyř kněží 
18.00 – mše s latinským ordinariem De angelis 
18.45 – adorace v duchu Taizé 

 

Hodinka pro Ježíše 
Loňská „duchovní obnova“ pro děti byla 
velmi úspěšná, proto vás, malí farníci, zveme 
i letos! Poznáte příběh marnotratného syna 
a  jeho milosrdného otce, následně si budete 
moci zazpívat s Janou Kudrlovou krásné 
písničky a samozřejmě se vyzpovídat. 
Všechno to bude v sobotu 12. března od 
10.30 hod. v blatenském kostele. 


