
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 

 
 
 
 

Moji milí! 
Že jsou v církvi duchovní i laici, je snad dobře známo. Ovšem stává se, že se 

ty dvě skupiny ukazují coby dvě politické strany hájící jenom své zájmy (bohužel 
je to občas realita…). Trvalý jáhen, navíc ženatý, krásně ukazuje jednotu obou 
skupin a tímto i jednotu církve. Je vysvěcen, ale žije a slouží mezi laiky. 

Jsem rád, že máme poprvé v dějinách všech našich farností trvalého ženatého 
jáhna. František Jirsa přijal svěcení ještě v Roce milosrdenství, proto doufám, že 
bude jeho služba pro nás pro všechny znamením Ježíšovy lásky a milosrdenství. 
Františku, Bůh Vám žehnej! 

P. Marcin Piasecki 
 

BLAHOPŘEJEME FRANTIŠKOVI… 
 

V sobotu 8. října jsem s celým společenstvím prožila přijetí Františka do 
služby jáhna. Oslovil mě citát „Za hlasem tvým jsem šel, ó Pane“, který 
uvedl pan biskup. V homilii nám přiblížil, jak Bůh promlouvá k člověku 
a povolává ho ke službě. Po skončení mše jsme se sešli v klášterní jídelně na 
pohoštění. Bratři františkáni jsou otevření, veselí, bavili nás i vtipy. 

Přeji Františkovi hojnost darů Ducha Svatého, trpělivost a vytrvalost ve 
službě. Ať mu Pán žehná!    M. Břicháčková 

 

Františkovi, ale i Lidušce přeji, aby další etapa prožitá v naší farnosti byla 
stejně tak bohatá a rozmanitá jako čtvrt století prožité u Panny Marie Sněžné 
v Praze. Těším se, že se bude společně dělit o radost ze společné práce 
a společně půjdeme ke společnému cíli, a to „být s Kristem“. Vyprošujme 
jim tedy vytrvalost a radost ze služby po vzoru Toho, který nepřišel, aby si 
nechal sloužit (Mk 10, 45).    B. Zdychyncová 

 

Františkovi přejeme hodně Božího požehnání k jeho zodpovědné, ale 
i radostné službě. Ať vytrvá ve svém poslání srozumitelně předávat Boží 
slovo z evangelia a tím obrátit mnohé z váhajících.  Čapkovi 

 

Františkovi přejeme hodně pokory, ale i odvahy k přijetí a rozvinutí jeho 
služby.        Slezákovi 

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017: 
 v Blatné formou zájmového kroužku v Domu dětí a mládeže – 

vyučovací tým: Luboš Srb, Pavla Fousová, Jaroslava Rybová, Marcin 
Piasecki (informace u pana Luboše Srba) 

 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 
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JÁHEN = SLUŽEBNÍK 
 

Obecná historie jáhenství 
O jáhnech se dočteme již v Novém zákoně a v nejstarších křesťanských 

spisech. Slovo jáhen pochází z řeckého „diakonos“ a znamená „služebník“. 
Jáhenství dosahuje největšího rozvoje ve 4. až 5. století. Později jáhenství 
jako trvalý stav postupně zaniká a jáhenské svěcení se stává předstupněm 
kněžského svěcení. 

Až Druhý vatikánský koncil (1962-1965) „obnovil trvalé jáhenství jako 
vlastní hierarchický stupeň. Jáhnové slouží Božímu lidu ve společenství 
s biskupem a jeho kněžským sborem službou liturgickou, kazatelskou 
a charitativní. Úkolem jáhna je, podle toho, jak mu to přidělila příslušná 
autorita, udělovat křest, uchovávat a rozdělovat eucharistii, jménem církve 
asistovat při uzavírání manželství a žehnat mu, přinášet umírajícím 
svátostnou posilu na cestu do věčnosti, předčítat věřícím Písmo svaté, 
vyučovat a povzbuzovat lid, předsedat bohoslužbě a modlitbě věřících, 
udělovat svátostiny a vést smuteční a pohřební obřady. Věnují se také 
úkolům charitativním a administrativním…“ (z koncilní konstituce Lumen 
gentium) 

U nás dochází k obnově jáhenství prakticky až po roce 1989, 
v českobudějovické diecézi působí nyní asi 15 trvalých jáhnů. 
 

Osobní historie 
Po dokončení studia teologie (2003) se nevěřící 

přátelé ptali: „Tak to teď jsi kněz?“ a věřící se ptali: 
„Budeš jáhnem?“ Tehdy jsme poprvé s manželkou 
Ludmilou (bez souhlasu manželky není možné stát 
se jáhnem) začali o této možnosti přemýšlet, modlit 
se za správné rozhodnutí. Myšlenka na jáhenství se 
pak občas vynořovala a zase zapadala, pevnějších 
obrysů nabyla až s naším postupným přesunem 
z pražské farnosti Panny Marie Sněžné do Sedlice. 
V českobudějovické diecézi příprava na jáhenství 

nebyla možná, proto jsem několikaletou jáhenskou formaci absolvoval 
v pražské arcidiecézi pod vedením biskupa Karla Herbsta. 

A jaká bude moje jáhenská služba? Od doby, kdy jsem o jáhenství 
promluvil s P. Marcinem poprvé, se změnila situace v oblasti liturgie – 
pomáhají tři akolyté, s nimiž má jáhenská služba leccos společného. Mimo 
jiné i to, že služba není finančně odměňována. Člověk o povolání přemýšlí, 
modlí se, má nějaké vzory, zvažuje, co a jak bude, ale teprve až reálně 
vstoupí do nového stavu, zjistí, jaké to vlastně je, jakým způsobem bude 
obecné podmínky konkrétně naplňovat. Proto vás prosím o doprovázení 
modlitbou.      František Jirsa 

ZAMYŠLENÍ K 6. PROSINCI – KONEČNĚ PŘIJDOU ČERTI… 
 

…tak se těší dospělí. Proč??? Protože konečně někdo převezme 
odpovědnost za výchovu jejich potomků. Konečně hodinu, den nebo i měsíc 
budou děti poslušné. Konečně je tu někdo, kdo vzbudí strach a respekt. 
Respekt, který jsme my jako rodiče a dospělí u dětí ztratili. A kdo ho má 
navrátit? Pár hrůzostrašně směšných někdy i podnapilých kreatur? A co mají 
udělat? Za deset minut docílit to, o co se my jako rodiče snažíme (nebo 
nesnažíme) celý rok! 

Já mám strach z čertů, i když u nás chodil jen Mikuláš. Bojím se jich, 
protože jsou panovační, bezohlední, zlí. A překvapují mě lidi, kteří přijdou 
ke kočárku a zeptají se toho malého miminka: „Tak co ty, čertíčku?“ Copak 
je to dítko prolhané, zákeřné? A ještě víc mě překvapují maminky, které při 
popisech svých dětí odpovídají – je to takový malý čert. Možná je to dítě 
živé, zlobivé, ale je čertem? 

Jednou chceme, aby děti měli před čerty respekt, a zveme domů 
hrůzostrašně směšné kreatury. Na druhou stranu jim od útlého věku říkáme, 
že jsou roztomilí čertici. Tak koho se to vlastně mají děti bát?  I.V. 
 

CHYSTÁME… 
 

 V neděli 20. 11. končí Svatý rok milosrdenství. Při všech bohoslužbách se 
pomodlíme speciální modlitbu zasvěcení Božímu milosrdenství. 

 Nejbližší adorace v duchu Taizé bude v blatenském kostele 24. 11. Další 
jsou naplánované 26. 1., 23. 2., 13. 4. a 29. 6. 2017. 

 Obec Čečelovice zahájí advent mší svatou v kapli 26. 11. ve 14.30 hod. 
 Adventní věnce budou požehnány při mších o první adventní neděli 

(v Kadově a Černívsku o týden dřív). 
 Rorátní mše se budou sloužit jako v předchozích letech na faře v Blatné 

adventní středy 30. 11., 7. 12. a 14. 12. v 6.45 hod. Vezměte lucerny! 
 Mikulášská pro děti a dospělé se uskuteční v neděli 4. 12. v 16 hod. na faře 

v Blatné. Je určená nejen pro farníky, ale i veřejnost. Prosíme, abyste 
z organizačních důvodů nahlásili do 30. 11. účast Barboře Zdychyncové 
(osobně nebo telefonicky – 606 050 191). Čerti nebudou!!! 

 V adventu se v našich kostelech uskuteční zajímavé koncerty: 
 v Sedlici 10. 12. v 18 hod. – koncert lovecké hudby (Trubačský půlkruh 

a AJAN kvartet) 
 v Paštikách 10. 12. v 19 hod. – adventní koncert na flétnu a kytaru (Mariia 

Mikhailova, Libor Janeček) 
 v Blatné 18. 12. v 17 hod. – koncert Sboru jihočeských učitelek 

 

Předvánoční zpověď bude v Bezděkově, Černívsku, Kadově 
a Záboří před řádnými bohoslužbami. V Blatné a Sedlici bude 

i mimořádná příležitost – termíny se zveřejní příští měsíc. 


