
BOHOSLUŽBY v roce 2017 (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) 

 

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 – 1 5 5 2 7 4 9 6 3 15 5 3 
Nejsv. Trojice 15 19 19  21 11 23 20 17  19 17 

         30    
 

ZÁBOŘÍ – 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3 
sv. Petra a Pavla 8 12 12 9 14 11 9 12 10 8 12 10 
(s šedým podkladem 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 
se uvádí bohoslužba  22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 ? 
slova s přijímáním) 29   30   30   29  31 

 

KADOV – 14 4 4 1 6 3 1 19 2 1 4 2 
sv. Václava 28 18 18  20 17 15  16 14 18 16 

 

BEZDĚKOV – 7 11 11 22 27 10 8 13 9 7 11 9 
sv. Ondřeje 21 25 25 29  24 22 26  21 25  

 

Mše v Domově pro seniory v Blatné – následující soboty ve 14.00: 
21. 1., 11. 2., 11. 3., 22. 4., 6. 5., 17. 6., 15. 7., 16. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farní zpravodaj 
farností Blatná, Černívsko, Kadov, Sedlice a Záboří 

 
 
 
 

Maranatha! 
Zdravím vás aramejským výrazem, jenž byl snad i pozdravem a objevuje se 

zejména v adventních písních. Nevíme přesně, zda se jedná o „marana tha“ (náš 
Pane, přijď) nebo „maran atha“ (náš Pán přišel), ale zrovna ten dvojí význam 
krásně vyjadřuje obsah adventu. Čekáme, i když jsme se již dočkali; připravujeme 
se, i když se již všechno splnilo. Pane, přijď znova, i když jsi již přišel… 

Bratři a sestry, náš Pán přišel, ale vlastně nikdy neodešel. Jestli tomu věříme, 
proč máme strach z budoucnosti? Přece to Bůh je Pánem času. Svěřme Mu každý 
den nového 2017 roku. Jen tehdy k nám přijde pravý pokoj srdce – srdce, které 
ví, díky Komu a pro Koho bije… 

P. Marcin Piasecki 
 

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM OKTÁVU 
 

 so 24. 12. 
Štědrý den 

ne 25. 12. 
Boží hod 

po 26. 12. 
sv. Štěpána 

so 31. 12. 
sv. Silvestra 

ne 1. 1. 
Matky Boží 

Blatná 24:00 8:15 8:15 (14:30) 16:00 
Černívsko --- --- 11:30 --- 11:30 
Kadov --- --- 9:45 --- --- 
Sedlice 22:00 9:45 (9:45) (16:00) 9:45 
Záboří --- 11:30  --- (11:30) 
 

(kurzivou v závorkách se uvádí bohoslužba slova s přijímáním) 
 

Mimořádná příležitost ke svátosti pokání a smíření bude: 
 v Blatné – čt 22. 12. od 18:30 do 20 hod., pá 23. 12. od 16 do 18 hod. 
 v Sedlici – út 20. 12. od 17 do 18 hod. 
 
 
 
 

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 
 

Číslo 9 (35)                                                                     Prosinec 2016 

Upozorňujeme, že pořad bohoslužeb umístěný na poslední stránce 
se týká již nového roku 2017. Nedělní bohoslužby zůstávají beze změny. 

Od ledna se v Blatné nebude sloužit mše ve středu a sobotu, 
ostatní dny (pondělí, čtvrtek a pátek) budou mše jako dosud. 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Rok utekl jako voda a koledníčci oprašují kostýmy a těší se na zážitky 
spojené s koledováním. „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“, 
proto se 1. ledna v 15 hodin králové sejdou v Blatné v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie, kde jim P. Marcin požehná. Poté si můžeme pod vedením 
blatenského chrámového sboru společně s koledníčky zazpívat vánoční 
koledy u jesliček. A jelikož novoroční ohňostroj se rozzáří až v 17 hodin, 
bez problémů stihneme od 16 hodiny mši svatou. 

V sobotu 7. ledna od 9 hodin budeme u „Labutě“ na třídě J. P. Koubka 
v  Blatné zpívat koledy za doprovodu Petra a Markéty Lutkových (kytara 
a klávesy). Kdo se chcete zapojit, přijďte na zkoušku 7. ledna v 8.15 hodin 
na faru v Blatné. Prosíme o hojnou účast – není nutný školený hlas, ale chuť 
zazpívat si. 

Tříkrálová sbírka se bude v Sedlici konat v neděli 8. ledna. Po mši 
P. Marcin požehná koledníkům a někteří začnou hned koledovat. Ostatní se 
po Sedlici rozejdou po obědě a poté, co zazvoní u všech domů, se sejdou ke 
společnému zhodnocení akce a malému občerstvení.  

Těšíme se na shledání s Vámi, ať už při zpívání nebo při koledování. 
Renata Turková, Ludmila a František Jirsovi 

 

OZNÁMENÍ 
 

 Betlémské světlo si budete moci odnést z blatenského kostela ve středu 
21. 12. od 16 do 18 hod. Poté se bude sloužit mše „při svíčkách“ za město. 

 Tradiční předvánoční setkání občanů bude ve čtvrtek 22. 12. v 17:30 hod. 
v kostele v Záboří. Vystoupí Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice. 

 Centrum kultury a farnost Blatná vás zvou na Českou mši vánoční v podání 
Píseckého komorního orchestru. Koncert se uskuteční v kostele v Blatné 
26. 12. od 16 hod., vstupné dobrovolné. Jistě všechny odcházející z chrámu 
potěší tradiční Živý betlém ze Starého Plzence. Představení začne u věže 
v 17 hod., akci pořádá sdružení Duhové ještěrky. 

 Divadelní provedení České mše vánoční J. J. Ryby se koná v Sokolovně 
v Radomyšli ve dnech 26. 12. od 18 hod., 28. 12. od 17 a 20 hod., v pátek 
30. 12. od 18 hod. Předprodej Jednota Radomyšl. 

 Koncert kytaristy a zpěváka Petra Lutky se uskuteční v sobotu 7. 1. od 
17 hod. v kostele v Blatné. Vstupné dobrovolné. 

 Již potřetí se pořádá zvláštní modlitba s českými a polskými koledami. 
Sejdeme se u betléma v kostele v Blatné v rámci adorace ve čtvrtek 12. 1. 

 
 
 
 
 

KURZ ALFA 2017 
 

Jde v životě o víc? Kdo je Ježíš? Proč a jak se modlit? Proč 
a jak číst Bibli? Jak nás Bůh vede? Uzdravuje Bůh i dnes? Jak 
mohu prožít zbytek života co nejlépe? Proč a jak mluvit 
s druhými o víře? Proč tu vlastně jsem? A co církev? Má 
život vůbec smysl?! A jaký?  

Zajímají vás takové otázky? Pak je kurz ALFA  
vhodný právě pro vás. Jedná se o stručný přehled 
křesťanské víry určený jak pro věřící, tak pro lidi, kteří 
dosud neměli možnost se s křesťanstvím seznámit. 
V Sedlici proběhl kurz ALFA poprvé v roce 2016 na jaře, 
podruhé se bude konat v prvních měsících roku 2017. 

Co nás čeká? Kurz se tentokrát bude konat 
v zasedací místnosti Městského úřadu v Sedlici vždy 
v neděli od 17 do 19 hodin, začínáme 15. ledna. Téměř 
tři měsíce se každý týden budeme setkávat s lidmi, 
kteří o podobných otázkách také přemýšlejí. Začneme vždy společným 
občerstvením, následovat bude přednáška a pak při kávě diskuse na dané 
téma. To všechno v přátelském prostředí s lidmi, které možná na začátku 
nebudeme znát, ale během kurzu se jistě více seznámíme a poznáme.  

Co dal letošní kurz ALFA účastníkům? Uvádíme několik postřehů ze 
závěrečného setkání: 

 

 Duchovní růst. Kurz mi obohatil neděli, oslavu Boha. 
 Rád jsem poznal ty, co jsem neznal. 
 Začala jsem více číst Bibli. 
 Moje modlitba je nyní soustředěnější. 
 Více se společně modlíme. 
 Měl jsem obavy, že účastníci nebudou chtít sdělit své niterné pocity, ale 

opak je pravdou. 
 Setkala jsem se s Duchem svatým. 
 Kurz mi pomohl v tom, že nyní dokážu o Pánu Bohu mluvit před 

známými a přáteli. 
 Společenství stejného smýšlení, uvolněný rozhovor. 
 Z každé přednášky si chci něco vzít, chci se zlepšit. 
 Taky jsme si hezky zazpívali. 
 Poznala jsem prožívání víry jiných lidí, což je hodně obohacující. 

 
za tým ALFA Ludmila a František Jirsovi, tel. 605-202-693 

Děkujeme všem účastníkům mikulášského setkání. Sešla se nás téměř stovka, 
z toho víc než čtyři desítky nadšených dětí. Nebylo snadné pořádat besídku 

v omezených prostorách blatenské fary, ale stálo to za to! 


