
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 

 
 
 
 

Milí farníci! 
Když jsem vloni přijímal přihlášky na biřmování, uvědomil jsem si, že je 

v našich farnostech mládež, které jsem se dosud moc nevěnoval. Proto jsem se 
rozhodl, že to musím alespoň minimálně změnit. Naplánovat účast 19. března 
na diecézním setkání mládeže znamenalo zrušit ten den řádné bohoslužby, ale  
nemyslím si, že by to byla příliš vysoká cena za to, co se získá. 

Stává se, že někdo starší nahradí mladšího, jak si o tom přečtete v rozhovoru 
s paní Vlkovou. Ovšem řádná cesta je opačná – dnešní mládež se bude postupně 
dostávat do života dospělých a nahrazovat je. V církvi tomu musí být stejně, 
jinak jsme už teď jenom muzeem. 

P. Marcin Piasecki 
 
VZPOMÍNKY Z DIECÉZNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

Nebylo vůbec snadné vstát brzy ráno v sobotu – pro mladé to byl volný den 
po náročném týdnu ve škole, také i náš řidič pan Šmrha si mohl klidně dělat 
něco jiného. Ale „výlet“ stál za to. Snad nám to dosvědčí naši mladí farníci: 
 

Péťa – Mě se nejvíc líbila mše svatá, otec biskup Pavel měl jako vždy skvělé 
kázání. Mohli jsme ministrovat v katedrále. 
Marta – Líbilo se mi, že bohoslužba začala venku. Slavnostně jsme mohli projít 
Bránou milosrdenství v katedrále. 
Pája – Slabší stránkou mše bylo, že nebylo slyšet, co někteří říkají do mikrofonu, 
asi nebyli připravení. Tou silnější bylo samozřejmě kázání a že bylo tolik kněží. 
Líbila se mi opravená katedrála. 
Vašek – Hudební doprovod byl příjemným osvěžením mše a dalších akcí. Jako 
asi všem se mi líbila otevřenost a proslovy otce biskupa Pavla, způsob, jak 
dokáže zaujmout mladé. Pamatuji si na myšlenku, že se máme radovat. 
Mařenka – Strašně se mi líbila hudba, lidé se snadno přidali ke zpěvu. Zajímavý 
byl workshop „Jak se vaří rock and roll“. Skládali jsme z různých slov texty, pak 
se to zpívalo rozmanitými žánry. 
Anička – Ani jsem si nemyslela, že se může hrát na bubny při mši, líbilo se mi 
to. Zajímavé bylo svědectví iráckých křesťanů o životě v zemi zasažené válkou. 

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 3 (29)                                                                        Duben 2016 



POZNÁVÁME FARNÍ TÝM 
 

Na webových stránkách je i záložka „Farní tým“. Je tam hodně jmen – 
ale známe ty lidi? Vloni se nám představila rodina Šmrhova, která pomáhá 
v Černívsku, pak noví akolyté, teď jsme oslovili paní Ludmilu Vlkovou… 
 

Můžete se nám krátce představit? 
Pocházím z Blatné a po studiích jsem se do Blatné zase vrátila. Celý svůj 
aktivní život jsem věnovala práci s dětmi na základní škole. Nejdříve jsem 
učila na 1. stupni a posledních 15 let matematiku a hudební výchovu. Teď už 
jsem v důchodu, ale na nějaký velký odpočinek čas nemám. A to je dobře. 
 

Zejména farníci z Blatné Vás znají jako paní varhanici. Jak jste se k této 
službě dostala? 
Já jsem vlastně klavíristka. A protože na varhany se hraje podobně, tak jsem 
to zkusila. Nejdříve před více než dvaceti lety tady v Blatné a v Černívsku, 
ale nějak se stalo, že jsem po roce skončila. A v polovině roku 2014 jsem 
převzala postupně službu po Janě Kudrlové, která z Blatné odešla. 
 

Většina z nás si pod varhanickou službou představí hudební doprovod při 
mši svaté. To však zdaleka asi není celá Vaše služba… 
Doprovod při mši, to už je taková „třešnička na dortu“. Tomu předchází 
celý týden přípravy. K melodiím žalmů a zpěvů před evangeliem si dělám 
sama doprovody. Aby se nám písně dobře zpívaly, přepisuji je do nižších 
tónin. V týdnu chodím do kostela a cvičím nejenom hraní, ale i zpívání. Malé 
klávesy si nosím i na mše do Domova pro seniory. V poslední době jsme 
založili komorní chrámový sbor, který zkouší po nedělní mši na faře. Poprvé 
nás uslyšíte o Noci kostelů. Na zkoušku zvu i další zájemce. To vše mohu 
dělat díky výborné spolupráci s otcem Marcinem. Za to mu moc děkuji. 
 

Je v kancionále nějaká píseň, kterou hrajete obzvlášť ráda? 
Tak na to je těžká odpověď. Každá píseň je něčím krásná. Některá melodií, 
jiná nás osloví svým obsahem. Možná snad píseň „Ježíši, králi“, kterou jsem 
hrála úplně jako první? 
 

Jakou hudbu ráda posloucháte? 
Mám takové dva favority. Čajkovského „Klavírní koncert b moll“ 
a  Ravelovo „Bolero“. Ráda si poslechnu hudbu skladatelů období 
romantismu, líbí se mi i sborové písně. A když to vezmu z opačné strany, tak 
country hudba a písně Jarka Nohavici. Ale určitě je toho ještě víc. 
 

Máte ještě jiné koníčky? 
Ve volném čase si přečtu nějakou zajímavou knihu nebo poslechnu pěkný 
film. Ráda dělám i ruční práce, a když je krásné počasí, tak jezdím na výlety 
nebo jen tak do přírody a věnuju se geocachingu. 
 

Člověk, který věnuje svůj čas Bohu a farnosti bývá odměněn Božími 
milostmi. Jak je tomu u Vás? 
To, k čemu je člověk stvořen a povolán, čeho nemůže vlastní silou nikdy 
dosáhnout, to mu svojí milostí daruje Bůh. Mně Bůh daroval hudbu. Povolal 
mne do svého společenství, zjevil mně cíl a smysl života. Přijala jsem tuto 
Boží milost, žiju v ní a jsem ráda, že ji mohu předávat i vám, celé farnosti. 
 

Co byste ve Svatém roce milosrdenství vzkázala čtenářům zpravodaje? 
Milosrdenství je nejcennější dar, který nám Bůh dává. Prokazuje nám svoji 
milost, soucit a ve své velikosti se sklání nad tím, kdo je slabý. Je stále 
připraven přijímat, chápat a odpouštět. V tomto Roce milosrdenství se mu 
zcela svěřme a radujme se z toho, že jsme Bohem milováni. 
 
CO SE CHYSTÁ… 
 

 Svazek obcí Blatenska pořádá v neděli 1. 5. od 16 hod. v blatenském 
kostele odpoledne poezie a hudby s harfou „Proměny“. Zúčastní se 
Valérie Zawadská a Lydie Härtelová. Následně se od 18 hod. uskuteční 
májová v růžencové zahrádce. 

 V pondělí 2. 5. bude bohoslužba ráno v 8.15 hod., tu mši chce otec 
Marcin sloužit ke svým narozeninám. 

 V úterý 3. 5. nebude mše v Sedlici, ale v Blatné, také v 8.15. Mše bude 
částečně v polštině – Polsko slaví letos 1050 let přijetí křesťanství, 
zrovna ten den je polský státní svátek Ústavy z 3. května a církevní 
slavnost Panny Marie Královny Polska. Nebudou chybět ani polské písně. 

 Ve středu 4. 5. je památka sv. Floriána, jež je mj. patronem hasičů. 
Socha tohoto světce je před blatenskou farou již 250 let. K bohoslužbě za 
hasiče se sejdeme v 18 hod., zahájení bude u zmíněné sochy. 

 V pátek 13. 5. otec biskup Pavel Posád udělí naším farníkům svátost 
biřmování. Slavná mše svatá bude v 18 hod. 

 Mše v obecních kaplích: Mečichov – 23. 4. v 16 hod.; Střížovice – 7. 5. 
ve 13 hod.; Nezdřev – 7. 5. v 18 hod.; Hlupín – 14. 5. v 16 hod.; 
Skaličany – 21. 5. v 11 hod. 

 Farnost Černívsko slaví pouť 22. 5. Mše svatá bude v 11.30 hod. 
 22. 5. bude v sedlickém kostele koncert Ave Maria. Účinkují: Ludmila 

Vernerová (zpěv), Stania Ramešová (harfa), Roman Fedchuk (housle). 
 V sobotu 28. 5. se uskuteční dětská vikariátní pouť na Lomec. 

Podrobnosti budou zveřejněny v dohledné době. 
 V neděli 29. 5. slavíme Boží Tělo. Po mši v Záboří v 8.15 a v Sedlici 

v 9.45 bude adorace. V Blatné bude mše až ve 14.30 hod., při mši děti 
přijmou první svaté přijímání. Po mši bude eucharistické procesí. 

 Farní pouť na Lomec bude v sobotu 4. 6. Odjezd autobusu z Blatné 
bude ve 14 hod. Cena zájezdu je 200 Kč. 


