
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 16 6 4 
Nejsv. Trojice 17 21 20 17 22 19 24 21 18  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 

 
 
 
 
Bratři a sestry! 

Trošku Čechům závidím. Máte další den pracovního klidu, a to na Velký 
pátek. V Polsku by to hodně prospělo „organizaci“ Velikonočního tridua, 
zejména co se zpovídání a adorace týče. Vrchol liturgického roku vyžaduje klid. 

Kladu si otázku, jestli nám volný den pomůže, aby nás bylo během těchto 
výjimečných obřadů více. Ve čtvrtek odpoledne začne víkend, tak možná přijdete 
ve větším počtu již na Mši na památku Večeře Páně. Páteční památka umučení 
Páně vás už tolik neunaví, budete přeci jen odpočatí. Snad ani moc neutrpíte 
změnou času, která bude zrovna o Velikonocích. Takže na viděnou! 

P. Marcin Piasecki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2 (28)                                                                        Březen 2016 

Zelený čtvrtek – 24. března 
18.00 Mše na památku Večeře Páně; do 20.00 adorace (kostel v Blatné) 
 

Velký pátek – 25. března 
16.00 Křížová cesta (kostel v Sedlici) 
18.00 Památka umučení Páně; do 20.00 adorace (kostel v Blatné) 
 

Bílá sobota – 26. března 
10.00 žehnání pokrmů; do 12.00 adorace a zpověď (kostel v Blatné) 
20.00 Velikonoční vigilie – patří k slavnosti! (kostel v Blatné) 
 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 27. března 
8.15 Mše svatá (kostel v Blatné) 
9.45 Mše svatá (kostel v Sedlici) 
11.30 Mše svatá (kostel v Záboří) 
 

Velikonoční pondělí – 28. března 
8.15 Mše svatá (kostel v Blatné) 
9.45 Mše svatá (kostel v Kadově) 
9.45 Bohoslužba slova (kostel v Sedlici) 
11.30 Mše svatá (kostel v Černívsku) 
 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM A VELIKONOCE 



DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ 
 

 Příležitost k předvelikonoční zpovědi bude: 
 v Blatné – po 21. 3. od 17.00 do 18.00, so 26. 3. od 10.15 do 12.00 
 v Sedlici – út 22. 3. od 17.00 do 18.00, pá 25. 3. od 15.30 do 16.00 
 v ostatních kostelech – půl hodiny před řádnou mší, příp. i po ní 

 V neděli 20. 3. se v kostele v Paštikách od 17 hod. uskuteční koncert 
„Stabat Mater“. Podrobnosti můžete získat v CKVB. 

 V sobotu 2. 4. zveme do zábořského kostela na modlitební bdění 
před svátkem Božího milosrdenství. O tomto svátku začne u nás 
putování obrazu Milosrdného Ježíše. Víc o tom všem v příloze. 

 V neděli 10. 4. dojde ke změnám v pořadu bohoslužeb. Mše svatá 
v Blatné bude až v 11.30 hod. Bohoslužba slova s přijímáním bude 
v Sedlici v 9.45 hod. a v Záboří v 11.30 hod. 

 Na velikonoční pobožnost Cesty světla zveme do Blatné ve čtvrtek 
14. 4. v 18.30 hod. a do Sedlice v pátek 22. 4. v 19 hod. 

 
SETKÁNÍ VARHANÍKŮ 
 

V sobotu 6. února se v Českých Budějovicích sešlo téměř 50 varhaníků 
českobudějovické diecéze na společném setkání. Zúčastnili jsme se ho i my, 
varhaníci našich farností, sedlický p. Hajdekr, zábořský p. Břicháček, sestry 
Šmrhovy, které hrají v Černívsku a já, varhanice v Blatné. 

Setkání začalo mší v katedrále sv. Mikuláše. Celebroval ji biskup Pavel 
Posád. Potom jsme pokračovali prohlídkou varhan a dostali jsme i možnost 
si na ně zahrát. Toho využil jen jeden mladý varhaník, my ostatní jsme 
nedostali odvahu položit své prsty na tak mohutný nástroj. Další část setkání 
byla v jedné ze studoven Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Během ní 
jsme společně probírali různá témata teoretického i praktického rázu. 
Dozvěděli jsme se např. jak využívat webových stránek biskupství určených 
pro varhaníky, jak probíhá povolování koncertů v kostelech, jaké zpěvy se 
hodí v různých částech mše, co se naopak neosvědčilo, jak postupovat při 
nácviku nových zpěvů, hovořilo se o zpěvu před evangeliem, řešila se úskalí 
figurální mše. Diskutovalo se i o důležitosti spolupráce varhaníků s faráři. 
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře, kterou podpořilo i biskupovo 
poděkování varhaníkům. 

V žalmu 43. se píše: „a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji 
své jásavé radosti, a hrou na citeru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože“. 
Na citery se při mši už nehraje, ale varhanní hudba je ještě krásnější 
a  vznešenější. Proto jsme my, varhaníci, rádi, že i v našich kostelech 
Hospodinu hrajeme a s velkou pomocí vás všech i zpíváme. 

Ludmila Vlková 

MODLITBY U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ – NA VYSVĚTLENOU 
 

Vznik samostatné Československé republiky roku 
1918 byl doprovázen také těžkými přehmaty, jako 
bylo stržení Mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí dne 3. listopadu. Akce byla předem 
naplánována a odůvodněna tím, že byl postaven 
k  poctě Habsburské monarchie. To ale není pravda. 
Na podzim r. 1648 byla Praha obléhána Švédy. 
Pražané se modlili před obrazem Panny Marie 
Rynecké na Staroměstském rynku a učinili slib, že 
odvrátí-li s její pomocí nepřátelská vojska a zachrání 
tak Prahu před zničením, postaví Panně Marii na 
tomto rynku sloup s její sochou, jako poděkování za 
vyslyšení proseb. Praha se ubránila a 26. září 1650 byl Mariánský sloup 
slavnostně posvěcen. Stal se vzorem i pro ostatní města a obce v českých 
zemích, kde lidé s vírou prosili o pomoc Boží a svěřovali se do ochrany 
Bohorodičky v dobách morových ran a válečného strádání anebo za 
záchranu děkovali. 

Připomeňme si slova kardinála Františka Tomáška: „Dokud nebude sloup 
na svém místě, dokud lidé neuznají, že tehdy udělali chybu, a nebudou toho 
litovat, nemůžeme doufat, že překonali naši nedávnou minulost a že nás 
tento starý hřích nestáhne zase dolů. Rozumíme tomu tak, že sloup je nejen 
symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale 
především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že 
opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu, nebo 
konzumního ateismu ze západu.“ 

3. února se u renovovaného Mariánského sloupu v Blatné sešla skupinka 
lidí, aby se pomodlili za mír v naší vlasti a ve světě a za obnovu pražského 
Mariánského sloupu. Tuto iniciativu vyhlásila Matice cyrilometodějská ve 
spolupráci se společností pro obnovu tohoto sloupu, pod záštitou arcibiskupa 
pražského, primase českého Dominika kardinála Duky. Další modlitební 
setkání u Mariánského sloupu v Blatné se uskuteční dne 3. dubna v 17.30. 
Srdečně vás zvu. 

Pavla Ježková (použila jsem článek z časopisu Světlo 48/2015) 
 
 

S velikou radostí oznamujeme, že 8. března přijal v Praze 
u Panny Marie Sněžné z rukou biskupa Karla Herbsta akolytát 

pan František Jirsa ze Sedlice. 
Blahopřejeme a modlíme se za Vás! 


