
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 

 
 
 
 

Vážení čtenáři! 
Mám za sebou jeden z nejsilnějších zážitků mého působení v Čechách. 

Naplnil se můj sen, ba dokonce jsme věru prožili víc, než se dálo očekávat. 
Nejenom, že se pěší pouť na Svatou Horu vůbec uskutečnila, ale šlo nás hodně, 
měli jsme počasí jako na objednávku, nikomu se nic vážného nepřihodilo 
a nakonec svatohorská bazilika téměř praskala ve švech, plná našich farníků… 

Jsem si jistý, že zrovna to, co se v oblasti víry zdá na první pohled nesmyslné 
nebo nereálné, je koneckonců tím, v čem se nám Bůh nejvýrazněji zjevuje. On je 
přece Bohem šílenců, kteří neváhají vydat se na cestu za Ním do neznáma. 
Papež František varoval mládež, aby nehledala pohodlnou pohovku, která může 
uspat. Snad se to netýká pouze mladých. Vstaňme a jděme spolu za Ježíšem! 

P. Marcin Piasecki 
 

NAŠE PUTOVÁNÍ NA SVATOU HORU V KOSTCE 
 

Termín: 28.–29. července 2016 (plus 30. července pro zájemce) 
Trasa: 44 km (Blatná – Černívsko – Hostišovice – Koupě – Březnice – 
Horčápsko – Tochovice – Ostrov – Vojna – Svatá Hora) 
Počet poutníků: 
 dvoudenní – 13 pěších + 1 motorizovaná (doprovodné vozidlo) 
 jednodenní – 4 pěší, z toho 1 samostatný 
 jednohodinoví – cca 40 dalších farníků, kteří se zúčastnili mše v bazilice 
Ubytování: Domov mládeže při VOŠ a SOŠ Březnice (14 poutníků), pak 
„Domeček“ na Svaté Hoře (7 poutníků) 
Stravování: oběd prvního dne – zeleninová polévka paní Urbanové; oběd 
druhého dne – polský barszcz (boršč) s českými smaženými kostičkami 
z pečiva; snídaně a večeře na místě ubytování; svačinky z vlastních zásob 
Počet puchýřů: 4 řádné (na nohou) u 2 poutníků, pak 2 mimořádné – 1 na 
nose (od brýlí) a 1 na prstu (od hůlky) 
Nejzajímavější průběžné hlášení bolesti/zranění: 1/ „tržná rána na vnitřní 
straně lýtka pravé dolní končetiny“, 2/ „úraz od kytary“, 3/ „bolí mě celý 
člověk“ 

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017: 
 v Blatné formou zájmového kroužku v Domově pro děti a mládež – 

vyučovací tým: Luboš Srb, Pavla Fousová, Jaroslava Rybová, Marcin 
Piasecki (podrobnosti budou zveřejněny v září) 

 v Sedlici na základní škole – katechetka Marie Nehézová (731 176 922) 
 

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 6 (32)                                                                          Srpen 2016 



TŘI VÝSTAVY V SEDLICI 
 

Výstava o významných osobnostech spjatých s dějinami sedlické farnosti 
měla „vernisáž“ při letošní Noci kostelů. Podklady z farní kroniky a dalších 
historických pramenů vybral David Maňhal. Většinou se jedná o kněze, kteří 
v Sedlici působili a je určitě zajímavé si je připomenout. Například Msgr. 
Josef Hessoun (1830-1906) byl devět let kaplanem v Sedlici, pak podle 
kroniky „pro nevděk a pronásledování sedlických žádal o jiné místo“, 
posledních 10 let života strávil v Americe, kde založil osadu Svatého Jana 
v St. Louis. P. Mikuláš Levý (1876-1942) se v Sedlici narodil a dlouhá léta 
zde žil. V roce 1926 poprvé vyšel jeho překlad slavného díla sv. Augustina 
„Vyznání“ a tento překlad byl opakovaně vydáván skoro 100 let (naposledy 
v roce 2012). Výstava představuje celkem 9 osobností. 

Výstava „Pražské františkánské kostely a kaple“ byla také připravena pro 
letošní Noc kostelů, ale v Praze. Jejím autorem je P. Michal František 
Pometlo OFM. Na devíti panelech jsou fotografie a krátké popisy starých 
i nových kostelů. Na dobové rytině a starých fotografiích vidíme například 
hybernský klášter zrušený za Josefa II., kde je dnes muzikálové divadlo. 
Nejmladší zobrazenou stavbou je kostel sv. Alžběty ve Kbelích. 

Třetí výstava byla součástí čtvrtého ročníku Krajkářských slavností, které 
se konaly v sobotu 6. srpna. Jedná se o krajky s církevní tematikou 
z bavorského města Tiefenbach, kde má výroba krajek stejně jako v Sedlici 
dlouholetou tradici. Ve vitrínách byly vystaveny krajky zobrazující symboly 
používané při křtu, při prvním svatém přijímání nebo při svatbě, ale také 
různé tvary křížků, Madona i Pražské Jezulátko. 

Výstavy je možné shlédnout v kostele nebo na faře do konce srpna 
v neděli po mši nebo kdykoli po telefonické domluvě (tel. 605 202 693). 

František Jirsa 
 
NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK A VELIKÁ RADOST 
 

Večer 21. července do kostela v Blatné zavítala skupina mladých lidí 
z Valašska. Nepřišli nám předvést jen své hudební umění (i když to bylo 
také hezké), ale především se s námi chtěli podělit o radost z Boží lásky. 
Písně chval, které si sami skládají, prokládali svědectvími. Bylo možno 
využít nabídky přímluvné modlitby – v ústraní se modlili spolu se žadatelem 
o tuto službu na konkrétní úmysl. Vše vyvrcholilo společnou modlitbou 
Páně, kdy jsme se všichni v kruhu chytli za ruce. Bylo úžasné vnímat, jak 
nás Duch Svatý propojil a věřím, že se dotýkal všech srdcí přítomných. 

Děkuji těmto lidem, že nám připomněli, jak důležité je chválit a oslavovat 
našeho Otce, který se nám dal poznat v Ježíši Kristu a hlavně nezapomínat 
ani na našeho přímluvce Ducha Svatého. 

Renáta Turková 

MĚLA JSEM TAM BÝT 
 

Už před lety jsem si říkala, že bych se alespoň jednou chtěla zúčastnit 
celosvětového setkání mládeže a prožívat blízkost Boha s tolika mladými 
lidmi. To jsem ale netušila, že se toto moje přání stane opravdu realitou. 
Když jsem zjistila, že se Světový den mládeže má konat v Krakově, cítila 
jsem to jako velkou příležitost. 

Rozhodování na poslední chvíli, jestli jet nebo nejet vzhledem k situaci 
v dnešním světě, bylo velmi těžké. Ve čtvrtek jsem sledovala dění v Krakově 
prostřednictvím TV Noe a tekly mi slzy po tváři, jak mě u srdce svírala 
touha tam být. Nemohla jsem ani spát a od brzkých ranních hodin jsem 
zjišťovala spoj, jak se dostat na místo konání. V 8:35 jel autobus z Čimelic 
do Prahy a odtud vlak směr Krakov. Něco málo po 8 hodině jsem naházela 
věci do batohu a v 8:18 jsem vyjížděla z Blatné autem do Čimelic, to se 
zásadně nedalo stihnout. Riskla jsem to a uháněla. V 8:36 jsem přijela na 
zastávku a lidé zde stále čekali na příjezd autobusu, ten měl ale 10 minut 
zpoždění. Bůh chtěl, abych tam byla a to se stalo… V 16:15 jsem se objevila 
na neznámém autobusovém nádraží v Krakově plném lidí a moje putování 
začalo. Nazula jsem tenisky a šla. Neskutečný zážitek, radost v srdci, 
seznámení se skvělými krajany – a já byla šťastná.   P.F. 
 
CO PŘED NÁMI… 
 

 Program blatenské pouti, jenž byl zveřejněn v předchozím čísle, doplní mše 
s účastí uživatelů Domova pro seniory v pondělí 22. 8. ve 14.00. 

 Při mši ve čtvrtek 1. 9. od 18.00 v Blatné chceme zahájit nový školní rok 
a  prosit za Boží požehnání pro školáky. Srdečně zveme zejména děti 
a mládež všech našich farností. 

 Už několik let kněžský seminář v Katowicích umožňuje bohoslovcům 
poznávat země, kde působí slezští kněží. Na „praxi“ stráví u nás 3 týdny 
Dawid Pustelnik. Po adoraci za duchovní povolání 1. 9. bude setkání 
s bohoslovcem, který se chce podělit svědectvím o své životní cestě. 

 Katowický arcibiskup Wiktor Skworc navštíví své kněze v České republice 
začátkem září. Je možné zúčastnit se mše v Lišově v úterý 6. 9., odjezd 
z Blatné v 16.00. Příspěvek na autobus činí 100 Kč, hlaste se u pana faráře. 

 Mše v obecních kaplích: Mečichov – 10. 9. v 11.00, Škvořetice – 10. 9. 
v 15.00, Slatina – 24. 9. v 16.00. 

 Čtvrtý rok katecheze dospělých zahájíme 15. 9. v 19.00 v Blatné. 
 Svatováclavské mše budou: v Sedlici v úterý 27. 9. v 18.00, v Blatné ve 

středu 28. 9. ve 13.00, pak ve 14.00 průvod na zámek. 
 Diecézní pouť se uskuteční v sobotu 1. 10. v Nových Hradech. Naše 

společná účast se připravuje, sledujte aktuální nedělní oznámení. 
 Poutní zájezd do Polska je naplánován 23.–29. 10. V září budou zveřejněné 

podrobnosti (program, cena a termín povinného přípravného setkání). 


