
OZNÁMENÍ 
 Světový den nemocných je v sobotu 11. 2. V Domově pro seniory 

v Blatné bude ve 14 hodin mše s udílením pomazání nemocných, od 
13.30 možnost přijetí svátosti smíření. 

 Modlitby fatimského jubilea (dopis biskupů, růženec, modlitby):  
   Sedlice úterý 14. února od 17 hodin na faře, následuje mše svatá 
   Blatná sobota 25. února od 10 hodin na faře 

 Popeleční středa 1. března – den přísného postu. Obřad udělování 
popelce: v Blatné při mši 1. 3. v 18 hodin, v Kadově v sobotu 4. 3., 
v Sedlici, Černívsku a Záboří v neděli 5. 3. 

 Křížová cesta v době postní 
   Blatná  pátek v 18.30 
   Černívsko  neděle před mší od 11.00 
   Kadov  sobota 18. března před mší od 15.45 
   Bezděkov  sobota 11. března před mší od 15.45 
   Sedlice  pátek v 18.00  
   Záboří  neděle před bohoslužbou od 11.00   

 Kurz ALFA probíhá v Sedlici v zasedací místnosti Městského úřadu 
každou neděli od 17 do 19 hodin. Můžete navštívit jen některé večery: 

29. ledna   Jak získat víru? (přednáší P. Marcin Piasecki)  
5. února   Proč a jak se modlit? (Ondřej Kyml, Církev bratrská, Písek) 

12. února   Jak nás Bůh vede? (Jaroslav Lorman z videa) 
19. února   Proč a jak číst Bibli? (P. Christian Pšenička z videa) 
26. února   Jak odolat zlému? (František Jirsa) 

  5. března   Uzdravuje Bůh i dnes? (P. Roman Dvořák, Strakonice) 
 

BOHOSLUŽBY v únoru a březnu 2017 
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  

• Popeleční středa - 1.3. v 18.00 ČERNÍVSKO – Nejsvětější Trojice 
BLATNÁ – Domov pro seniory • neděle 5.2.  19.2.   5.3.  19.3.  v 11.30 
• sobota 11.2.  11.3.  ve 14.00 ZÁBOŘÍ – sv. Petra a Pavla 

KADOV – sv. Václava • neděle  v 11.30 
• sobota 4.2.  18.2.   4.3.  18.3.  v 16.00 5. 2. 12. 2. 19. 2. 26. 2. 

BEZDĚKOV – sv. Ondřeje 5. 3. 12. 3. 19. 3. 26. 3. 
• sobota 11.2.  25.2.  11.3.  25.3. v 16.00 šedý podklad = bohoslužba slova s přijímáním 
 

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

 
 
 
 

Milí farníci! 
V Ježíšově podobenství o neplodném fíkovníku chtěl majitel porazit strom 

po třech letech, ale vinař pro něj vyžádal ještě jeden rok šance. Občas beru 
ono období čtyř roků doslova. Přesně to tak bylo i s rozhodnutím zrušit mše 
v Blatné ve středu a sobotu. Věřte mi – nebylo to vůbec snadné. Ovšem když 
není výhled, aby se něco zlepšilo, přichází nakonec čas poražení stromu… 

Nicméně nemusíte se obávat, že se za chvíli „porazí“ všechno. Naopak, 
máme období zajímavé výsadby v jiných oblastech dění ve farnostech. 
Samozřejmě není jistota, zda ty „nové stromy“ přinesou ovoce, ale je třeba 
zkoušet. Kdo z vás zná práci na zahradě, přesně ví, jak to chodí. V pastoraci 
je tomu naprosto stejně. 

P. Marcin Piasecki 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 
 

Tradiční koledování tří králů letos 
začalo již 1. ledna, kdy P. Marcin 
v Blatné požehnal všem přítomným 
dětem. I přes velikou zimu a řádění 
chřipky se koledníčci činili, aby 
mohli s radostnou zvěstí o narozeném 
Kristu navštívit a zpěvem potěšit co 
nejvíce lidí a zároveň požádat 
o příspěvek na pomoc pro potřebné. 
Jak se jim to letos dařilo, se můžete 
přesvědčit sami. Z celkové částky 
306 837 Kč vybrané pro Oblastní 
charitu Strakonice bude 65% využito 
na pořízení automobilu pro terénní 
služby, tj. pečovatelskou službu 
a osobní asistenci, 35% půjde na 
mezinárodní humanitární pomoc, charitní projekty v ČR a režii sbírky. 
Velký dík patří všem dárcům, obětavým koledníkům, vedoucím skupinek 
a všem, kteří dětem poskytli odměny za koledování.              Renata Turková 
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Bezdědovice 4 497 

Blatná  27 650 

Buzice 3 040 

Čečelovice 6 647 

Hajany 4 155 

Chlum 3 110 

Kadov,Ln.Málkov,Pole,Vrbno 8 484 

Lažánky 3 710 

Mačkov 1 280 

Mužetice 2 916 

Sedlice 27 450 

Škvořetice, Pacelice 6 526 

Uzenice,Uzeničky,Červnívsko 7 077 
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JAK TO CHODÍ V BEZDĚKOVĚ 
 

Šulcovi bydlí v domě několik metrů od kostela sv. Ondřeje. Václava (43) živí 
obchod s vínem, Olga (40) pracuje v horažďovické Charitě, Anna (17) denně 
dojíždí do Strakonic, studuje ve třetím ročníku gymnasia, Marie (16) je 
v prvním ročníku Obchodní akademie v Klatovech, kde přes týden bydlí na 
internátě, Kateřina (8) chodí do 3. třídy Základní školy v Chanovicích. 

Olgo, jak ses dostala k práci v charitě?  
Václavova maminka, paní Marie Šulcová, byla v roce 1997 

spoluzakladatelkou a ředitelkou Oblastní charity v Horažďovicích. Do 
charity jsem nastoupila v lednu 1998 jako účetní. Po návratu z mateřské 
dovolené v roce 2003 jsem nastoupila jako ředitelka. Po necelých pěti letech 
jsem odešla opět na mateřskou dovolenou a nyní jsem v charitě ve funkci 
ekonoma a zástupce ředitelky. 

Václave, co tebe přivedlo k obchodu s vínem?  
Vyučil jsem se řezníkem, ale od malička jsem toužil mít pojízdnou 

prodejnu. Nyní jsem, dá se říci, obchodní cestující. 

A jak jste se seznámili? 
Václav: K víře nás vedla naše maminka, k prvnímu svatému přijímání 

nás připravoval P. Karel Flossmann ve Velkém Boru. Od mládí jsem se 
modlil za to, abych potkal správnou ženu, která by se mnou vydržela po celý 
život. Věřím, že jsem si Olgu vymodlil. A už proto, že se i za svobodna 
jmenovala Šulcová. Pocházím z nedalekých Svéradic a poznali jsme se 
u muziky. Chodili jsme spolu o víkendech tancovat, po roční známosti jsem 
šel na vojnu, psali jsme si, známost vydržela a po sedmi letech jsme se vzali.  

Olgo, také ses modlila za manžela? 
Olga: Já jsem nebyla vychována ve věřící rodině jako Václav. Do kostela 

jsme chodili jen občas. Když jsme spolu začali chodit, bylo mi 15 let. K víře 
mě přivedl Václav. Den před svatbou jsem absolvovala křest, biřmování, 
první svaté přijímání a druhý den jsme přijali svátost manželství. Jsme spolu, 
včetně chození, už 25 let. 

Dcery se také zapojují do služby v kostele?  
Marie: Začala jsem ministrovat v Chanovicích. Pak po mně P. Stanislav 

Bušta chtěl, abych začala hrát na varhany, protože jsem už díky němu trochu 
uměla. Jsem samouk, hraní mě baví, ale do umělecké školy jsem nikdy 
nechodila. Kačenka mě vystřídala v ministrování a od té doby v Chanovicích 
při mši hraji. Tady v Bezděkově jsem ministrovala, dokud sem jezdil 
P. Heřman Fritsch. Když přišel P. Piasecki, zahrály jsme poprvé o pouti a on 
nás požádal, abychom v hraní pokračovaly při každé mši. Varhany jsou zde 

 
ve velmi špatném stavu, stejně jako harmonium, které je na kůru, proto si 
vždy nosíme svoje elektronické klávesy. 

Anna: Já jsem ministrovala jen občas jako malá. Teď při mši zpívám, ale 
jsem také jen samouk. Hraní a zpěvy na mši svatou vždy připravujeme 
a nacvičujeme společně s naší babičkou Marií Šulcovou. 

Jak jste se dostali ke kostelničení? 
Olga: V domě, který je přímo naproti kostelu, žiji od narození. Kostelníka 
dělal dlouhé roky soused pan Hájek. Po jeho smrti převzala službu jeho 
dcera, která nám později klíče a starost o kostel předala.  

Co obnáší služba kostelníka v Bezděkově? 
Václav: Otevírání a zavírání kostela, občasný úklid. Na velký úklid před 

poutí se sejde několik ochotných místních, i když někteří z nich ani do 
kostela nechodí. Olga se stará o květiny.  

V minulosti byl kostel kolem dokola okopán, nyní je celkem suchý.  
Olga: Václav zvoní přede mší svatou. Když někdo zemře, zvonívá pan 

Suda umíráčkem. Zvoní se ručně. Když jsem byla malá, dojížděl sem 
z Blatné P. Koblih a mše byla každou neděli. Za P. Fritsche bývala mše 
jednou měsíčně, P. Piasecki zavedl mši dvakrát do měsíce. Když není mše 
v Bezděkově, jezdíme v neděli do Chanovic, které patří do vikariátu Sušice-
Nepomuk. 

Marie: Je škoda, že do kostela chodí tak málo lidí. Bezděkov je malá 
obec, trvale zde žije asi 80 lidí. 

Kromě kostelničení se angažujete také jinak?  
Olga: V předvánočním čase bývá vánoční koncert, zpívá zde Pěvecký 

a chrámový sbor Velkobor z Velkého Boru. Po vánočním koncertě bývá 
výstava ve škole (betlémy, staročeské Vánoce,...). Obejdeme vždy sousedy 
a kdo má něco zajímavého, zapůjčí to na výstavu. Také uvažujeme o živém 
betlému, ale zatím jsme vždy skončili tak, že si zapůjčíme několik figurín 
v životní velikosti, oblečeme je jako Marii, Josefa a položíme panenku do 
jesliček. Jednou se připojila k figurínám jako anděl dcera Maruška. Snad 
v budoucnu náš betlém ještě více oživíme. 

Pořádají se také akce pro děti. V Bezděkově je dětí málo, ale sjíždějí se 
sem z okolí. Připravuje se pro ně každoročně velikonoční a vánoční dílna, 
pokaždé se sejde okolo 15 dětí.  

Nepořádají se jenom akce spojené s církevními svátky, například dětský 
maškarní bál. Nejnavštěvovanější akcí je asi „Pohádkový les“, na který se 
sjede až 150 dětí. Vlastně je to pohádková alej, končíme u kamenné sochy 
Báby, kterou vytesal můj strýc Jiří Šulc.  

     Rozhovor připravil František Jirsa 


