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Bratři a sestry v Kristu, 

začátkem listopadu mnozí navštívíte hřbitovy, kde byli do klína země 
pochováni Vaši blízcí. Spolu s květinami a svícemi nezapomeňte vzít 
s sebou i modlitbu, která je spojena s plnomocnými odpustky pro duše 
v očistci. Základní podmínkou je vykonat svatou zpověď, přistoupit ke 
svatému přijímání a pomodlit se na úmysl papeže.  

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den stačí navštívit kterýkoli kostel 
a pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. 

Od 1. 11. do 8. 11. je také možno získat plnomocné odpustky pro duše 
v očistci za obvyklých podmínek, když navštívíme hřbitov a pomodlíme se 
za zemřelé. 

P. Rudolf Hušek 
 

OHLÉDNUTÍ ZA DIECÉZNÍ POUTÍ 
V sobotu 23.9.2017 se vydalo 25 farníků z Blatné a přilehlých farností 

na pouť do Tábora, další se vypravili svými auty. V autobusu jsme dostali 
praktického průvodce poutí, kde jsme si z široké nabídky přednášek vybrali 
tu, která nás nejvíce oslovila. Program začal v 9 hodin registrací 
u Bechyňské brány. Poutníci se rozešli podle mapy na místa přednášek. 
Mně zaujala přednáška Kateřiny Lachmanové s tématem Svatost je pro 
každého. Připomněla nám, že k cestě svatosti jsme povoláni všichni 
a přiblížila nám život sv. Terezie z Lisieux, která je mimo jiné patronkou 
podnikatelů. Od 11 hodin se konalo posezení s Mons. Pavlem Posádem 
v husitském muzeu na téma " Maria dnes: velké věci i nám učiní 
Pán". Mons. Pavel Posád oživil svou řeč mnoha vtipnými historkami. 

Ve 13 hodin se vydalo ze Žižkova náměstí strmou stezkou na Klokoty 
mariánské procesí. Cestou jsme překročili symbolický Jordán, kde jsme 
poděkovali za svůj křest, za to že nás Bůh v životě oslovil a že nám dal ty, 
kteří nás mají rádi. Vyvrcholením dne byla pontifikální mše v 15 hodin 
s hlavním celebrantem světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem, neboť 
původně ohlášený Vlastimil Kročil byl v Římě. Na závěr biskup Pavel 
Posád poděkoval Všem za putování do Tábora a dal ÚKOL, abychom na 
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příští pouť každý přivedl sebou jednoho dalšího, takže nás nebude 1000, ale 
2000 poutníků. Celodiecézní pouť je největší duchovní událostí 
v českobudějovické diecézi a koná se jednou v roce vždy v některém 
z jihočeských měst, příští rok se bude konat v Sušici. 

Lenka Scheinherrová 
 
MÁM SE DOBŘE 

Změna je život. Tu průpověď jsem slyšel v Česku mnohokrát, sám jsem 
to často říkával. Určitě se to občas vztahovalo i na mne, naposledy 21. 
srpna. Toho dne jsem za sebou nechal 5 krásných let kněžského působení 
a vydal se na cestu... do neznáma. Ano – přestože jsem se vracel do vlasti 
a rodné diecéze, nevěděl jsem, co mne čeká. Ovšem byl jsem jako vždycky 
zvědav, co pro mne Pán přichystal. Prý i vy jste trošku zvědavi, co se se 
mnou děje. Rád to stručně popíšu. 

Působím v Katowicích. Je to poměrně velké krajské město s téměř 40 
farnostmi. Některé z nich jsou staré v tradičních čtvrtích, některé naopak 
mladé. Právě na poměrně novém sídlišti Tisíciletí je moje působiště (domů 
to mám 3 km). Neměl zde stát žádný kostel, ale lidé si jej nakonec od 
komunistů vyžádali. Současně na území farnosti bydlí cca 18 tisíc obyvatel. 
Během neděle do kostela přichází asi 4 tisíce lidí, proto se slouží 7 mší, 
první v 8 ráno, poslední v 8 večer (k tomu ještě sobotní s nedělní platností). 
Práce je rozdělena mezi 5 kněží, jedná se totiž nejen o řádné bohoslužby, 
ale také o vedení různých farních společenství. Farář mi svěřil péči 
o ministranty, charismatickou obnovu a skupinku učitelů, zabývám se také 
vedením bohoslužeb pro děti. Učím náboženství na základní škole 12 hodin 
týdně. 

Určitě by nebylo možné vše zvládat bez pomoci laiků. Máme 
14 akolytů, 3 kostelníky, 3 varhaníky. Jsou služby na čtení či vybírání. 
Velká je úklidová skupina, hodně lidí pomáhá na faře (otázka vaření, 
údržby apod.). Zmíněné farní skupinky mají své animátory. Problémem je 
nedostatek mladých, ale není divu, protože věkový průměr obyvatel je 
docela vysoký. Nicméně je důležité pracovat na přitahování lidí. Současně 
myslíme na nějaké duchovní povzbuzení – třeba seminář obnovy víry, pak 
možná i kurz Alfa. 

Je samozřejmé, že se mi po vás trošku stýská, ale vidíte, že naštěstí 
nemám pro stesk moc času. Navíc jsem ve škole založil kroužek „A je to“, 
který má žákům přiblížit českou kulturu. Mám tak možnost na Česko pořád 
myslet. Zkrátka – mám se dobře! 

P. Marcin 
P.S. Doufám, že bude někdy příležitost povyprávět o tom osobně a optat se 
také, co u vás. Pomalu plánuji nějakou tu dovolenou u jižních sousedů... 



KURZ ALFA V BLATNÉ? 
V letech 2016 a 2017 probíhal kurz ALFA od ledna do března v Sedlici 

za účasti farníků nejen místních, ale i z okolních farností. Začátkem roku 
2018 by se mohl kurz ALFA uskutečnit v Blatné. K tomu je potřeba najít 
ochotné lidi, kteří by s přípravou a organizací pomohli.  

Kromě účasti na kurzu můžete přispět také modlitební podporou nebo 
přípravou pohoštění na některé večery. Setkání zájemců ochotných 
podpořit kurz ALFA bude v Blatné v neděli 29. 10. po ranní mši svaté. 

František Jirsa 
Oznámení 

Výuka náboženství 
Blatná:  8 dětí, Klub Archa v DDM ve středu v 15.00, Luboš Srb 
Sedlice: 8 dětí, biblické příběhy, ve středu v 15.00 na faře, František Jirsa 
Záboří:  7 dětí, výuka Katechismu katolické církve v ZŠ Záboří v pondělí ve    
              13.00, P. Rudolf Hušek 

Slavnost Všech svatých 1. 11. 
Česká biskupská konference stanovila  tento den  jako doporučený svátek, 
proto bychom se tento den měli zúčastnit mše svaté, pokud je to možné. 
Mše svatá bude v Blatné v 18.00 a v Sedlici v 17.00. 

Mše sv. s pobožností za zemřelé v kostele a výkropem hřbitova 
Blatná  čtvrtek 2. 11. 15.00, v 16.00 návštěva starého        

                          a nového hřbitova 
Sedlice  čtvrtek 2. 11.  17.00  Bezděkov  sobota 4. 11.   10.00 
Paštiky  sobota  4. 11.  10.00   Kadov  neděle  5. 11.   10.00 
Záboří  neděle  5. 11. 11.00  Černívsko  neděle  5. 11.   15.00 
 
Farní zpravodaj e‐mailem ‐ pokud chcete dostávat farní zpravodaj ihned 
po vydání do své e‐mailové schránky, přihlaste se k odběru na adrese 
farni‐zpravodaj@seznam.cz. 

Blatná 
Modlitba  posvátného  růžence  Diecézní  biskup  Vlastimil  Kročil  požádal 
v květnu  tohoto  roku  kněze,  viz  Acta  Curiae  Episcopalis 
Bohemobudvicensis 5/2017, aby ve svých farnostech zavedli před každou 
mší svatou modlitbu posvátného růžence. Modlitba růžence v Blatné bude 
proto po celý rok vždy půl hodiny před každou mší svatou.  
Přednáška  s promítáním  ‐  v pátek 20. 10.  v 19.00 na  faře bude mít pan 
František Šesták přednášku o portugalských poutních místech. 



Mše  sv.  za  účasti  členů  Sdružení mariánské mládeže  a  Živého  růžence 
bude v neděli 22. 10. ve 14.00. Ranní mše sv. v ten den 8.15 bude také.  
Modlitba Taizé bude vždy v kapli na blatenské faře po mši svaté ve čtvrtek  
26. 10., 23. 11. a 28. 12.  
Domov  pro  seniory  ‐ mše  svatá  bude  každou  třetí  sobotu  v měsíci  ve 
14.00,  kromě  listopadu  2017,  kdy  bude  v pondělí  6.  11.  v 15.30 
s modlitbou za zemřelé. Od 15.00 bude příležitost ke svaté zpovědi. 
Žehnání vína ‐ v sobotu 11. 11. v 11.00 bude v Kaplance žehnání vína. 
Živý  betlém  ‐  občanské  sdružení  Duhové  ještěrky  hledá  ochotné 
spolupracovníky  pro  nácvik  a  provedení  Živého  betléma  na  blatenském 
rybářství  23.  12.  2017.  Zájemci  se  mohou  přihlásit  u  paní  Šimkové: 
606 207 257 nebo u paní Hůzlové: 606 738 090. 
Zrušení  pevné  linky  ‐  oznamujeme,  že  v brzké  době  dojde  ke  zrušení 
pevné  telefonické  linky  na  Římskokatolickou  farnost  v Blatné. Využívejte 
proto, prosím, pro telefonické hovory pouze telefonní čísla 736 766 746 – 
P. Hušek a 736 672 361 – P. Vrba. 

Čečelovice 
V sobotu 2. 12. ve 14.00 bude mše sv. v kapli sv. Josefa. 

Pole 
V sobotu 11. 11. v 11.00 bude mše sv. v zámecké kapli sv. Václava v Poli. 

Sedlice 
Po  dobu  zimního  času  od  29.  10.  2017  bude  večerní mše  sv.  v Sedlici 
v 17.00.  V úterý 31. 10. a v pátek 3. 11. v Sedlici mše sv. nebude. 
Setkání nad Biblí  ‐  čtení,  zamyšlení, diskuse  ‐ bude od 17 hodin na  faře 
v neděli 29. 10., 12. 11. a 26. 11. 

Mše svaté 
Blatná  Neděle    8.15  Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek  18.00 

Středa, sobota  8.00 
Sedlice  Neděle    9.30  Úterý, pátek  18.00 

v zimním čase v 17.00 
Černívsko  Neděle  15.00   
Záboří  Neděle  11.00   
Kadov  1., 3. a 5. neděle v měsíci  10.00 
Bezděkov  2. a 4. neděle v měsíci  10.00 
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