
MODLITBA ZA POČATÉ DĚTI 
 

V naši zemi jsou populární různé adopce – adopce na dálku, adopce 
zvířete ze zoologické zahrady, adopce píšťal stavěných varhan… Tyto 
odlišné aktivity spojuje úmysl jakési mimořádné péče, protože řádná péče je 
v dané situaci omezená nebo vůbec nemožná. 

Letos chceme znovu nabídnout ještě jiný druh adopce – je to duchovní 
adopce počatého dítěte. V tom případě jde také o mimořádnou péči, ale 
duchovního charakteru. Je to totiž modlitba za počaté děti, jejichž život je 
ohrožen záměrným potratem. Zvláštní je, že se jedná o neznámé dítě, ví 
o něm jedině Bůh. Dovolte vysvětlení v několika bodech: 

 začátek – přísaha (veřejná nebo soukromá); 
 doba trvání – přesně 9 měsíců; 
 způsob – každodenní desátek růžence, předepsaná krátká modlitba; 
 další úkoly – dobrovolné vlastní předsevzetí. 

Z důvodu závazku to není jednoduchá modlitba – trvá poměrně dlouho a 
zanedbání či vynechání je kvůli učiněnému slibu hříchem. Ovšem „duchovní 
adoptivní rodič“ má po skončení obrovskou radost, jednak pro osobní 
úspěch, jednak pro vědomí konkrétní pomoci bezbrannému dítěti. 

Duchovní adopce se doporučuje všem, kteří nechtějí být lhostejní vůči 
dramatu dětí, ale také jako forma zadostiučinění pro ty, kdo potrat spáchali 
nebo se na něm podíleli (rodiče, lékař...). Možnost veřejně zahájit adopci 
bude při mši 24. března v Blatné v rámci akce „24 hodin pro Pána“ (slavnost 
Zvěstování Páně je den modliteb za počaté děti, modlitební závazek skončí 
na Štědrý den). Zájemci ať se u mne s předstihem přihlásí. 

                                                                                                      P. Marcin 
 

 
BOHOSLUŽBY v březnu a dubnu 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. 3.  19. 3.   2. 4. v 11.30 
• sobota 11. 3. a 22. 4.  ve 14.00 ZÁBOŘÍ – sv. Petra a Pavla 

KADOV – sv. Václava • neděle  v 11.30 
• sobota  4.3. 18.3. v 16  1.4. v 18  5. 3. 12. 3. 19. 3. 26. 3.  

BEZDĚKOV – sv. Ondřeje 2. 4.   9. 4. 16. 4. 23. 4. 30. 4. 
• sobota 11.3. 25. 3. v 16  22.4. 29. 4. v 18 šedý podklad = bohoslužba slova s přijímáním 

Velikonoční bohoslužby budou oznámeny v příštím čísle zpravodaje. 

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

 
 
 
 

Přátele! 
Je pozoruhodné, že hodně laicizovaná veřejnost umí dodržovat tradice, 

jež těsně souvisí s křesťanstvím. Kupříkladu masopust – i nevěřící řeší, kdy 
vlastně bude Popeleční středa, aby se našlo to správné úterý. Pak ale 
přichází smutná realita, že důslednost v tom není žádná, jestli se třeba různé 
hezké plesy vyskytují až potom, tedy v postní době. V mnoha obcích bude 
rachtání, ale nadšeným dětem snad nikdo nevysvětlí původ a důvod. 

Ovšem nehledejme vinu na ostatních, kteří v tom nikdy nebyli poučení. 
Hleďme na sebe, není-li s námi podobně. Budeme držet půst či dietu? 
Přijdeme ke zpovědi z důvodu hříchů či proto, že jsou zase Velikonoce? 
Kalendář postních úkolů, který nabízíme, má nás mimo jiné upozornit na to, 
že cesta obrácení nesmí být bezmyšlenkovitá a jednání automatické. Je ještě 
spoustu věci, které musíme v sobě změnit. 

P. Marcin Piasecki 
 
OZNÁMENÍ 

 Předvelikonoční zpověď 
Blatná pátek  24. 3. 19 - 20, sobota 15. 4. 10 - 12 
Bezděkov sobota 25. 3. 15.30 - 16 Záboří neděle 9. 4. 11 - 11.30 
Černívsko neděle   2. 4. 11 - 11.30  Kadov sobota 1. 4. 17.30 - 18 
Sedlice úterý  11. 4. 17 - 18 a 18.30 - 19 

 Pouť na první sobotu na Lomci - 1. dubna. Autobus odjíždí z Blatné 
v 8 hodin. Přihlášky u faráře, příspěvek 200 Kč. 

 Divadlo Víti Marčíka „Moravské pašije“ – neděle 26. března od 
17 hodin v kostele v Blatné. Pořádá CKVB. 

 Kurz ALFA probíhá v Sedlici na radnici v neděli od 17 do 19 hodin: 
  5. března   Uzdravuje Bůh i dnes? (P. Roman Dvořák) 
12. března  Proč a jak mluvit s druhými o víře? (P. Jan Turek) 
19. března  A co církev? (P. Jakub Sadílek OFM z videa) 
26. března  Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe? 

(Kateřina Lachmanová z videa)
 Křížová cesta pro děti - neděle 9. dubna v 15 hodin v kostele v Sedlici. 
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INICIATIVA 24 HODIN PRO PÁNA TAKÉ U NÁS 
 

V církvi je 4. postní neděle známá jako „neděle radosti“ (Laetare). Není 
to vůbec v rozporu s vážným rázem postní doby, neboť se nejedná o radost, 
která je následkem hlučné zábavy, úžasného plesu či bohaté hostiny, ale plod 
obrácení. Komu Pán odpustil hříchy, musí opravdu jásat – je zase 
osvobozen, může začít svůj život znova! 

Iniciativa papeže Františka, nabídnutá v roce 2014, spočívá vlastně 
v ukázání, jak nesmírné je Boží milosrdenství. Nutnost zapojit se do té akce 
byla pak potvrzena v bule vyhlašující Svatý rok milosrdenství. Od pátku do 
soboty před nedělí Laetare se mají dle možnosti otevírat kostely až na 24 
hodin, aby byla příležitost vyzpovídat se a adorovat Nejsvětější Svátost. 

Je to jakýsi pokus vyjít vstříc dnešním lidem, kteří jsou velmi často nad 
míru zaneprázdněni a ani nemají čas pozastavit se, ztišit, být v blízkosti 
Boha. Bývá, že i ke zpovědi mohou přijít jen v pozdních hodinách. Neměli 
bychom zůstat hluší na papežskou prosbu. Dospěl jsem proto k závěru, že 
naše osvědčené postní akce budou v tomto nabízeném termínu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenže v názvu iniciativy je „24 hodin“, zatímco nám vychází nějakých tři 
a půl… Uděláme s tím něco? Mám jistý nápad, jehož realizace záleží jen od 
toho, kolik je na Blatensku Božích šílenců. Co kdybychom měli celonoční 
adoraci? Po ukončení adorace v kostele by se mohla Nejsvětější Svátost 
přenést do kaple na faře. Zájemci by se pak střídali po hodině nebo 
půlhodině, např. od 20 hodin večer do 8 hodin ráno. Zdá se to nad naše síly, 
ale jestli si uvědomíme, jak málo jsme schopni dát Pánu v našem bláznivém 
životě, tak snad již to tak hloupě nezní. Jsem si vědom toho, že se jen těžce 
zapojí farníci bydlící mimo Blatnou, proto akce na nás z Blatné více závisí, 
nicméně bychom to mohli alespoň zkusit. Když to nepůjde, můžeme dobu 
adorace zkrátit nebo nápad odložit. Pokud máte zájem zapojit se, dejte co 
nejdřív vědět osobně nebo telefonicky.                                             P. Marcin 

JUBILEUM FATIMSKÉHO ZJEVENÍ 
 

Oslavy letošního jubilea zjevení Panny Marie ve Fatimě probíhají ve 
všech diecézích. V našich farnostech jsme si toto výročí připomněli formou 
modlitby fatimského jubilea nejprve v Sedlici, později i v Blatné. Před námi 
je ještě společná modlitba na Lomečku pro celý strakonický vikariát, a to 
přesný den stého výročí prvního zjevení, tedy 13. května. 

Připomeňme si krátce, na co vlastně vzpomínáme a proč je to i dnes tak 
důležité. Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením 
anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté 
Hyacintě Martovým. Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 
13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus šesti 
zjevení byl ukončen slunečním zázrakem, který vidělo na 70 000 lidí. I když 
dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, díky 
ochraně Panny Marie byly všechny komplikace a pomluvy překonány a tato 
mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření byla uznána Církví 
jako pravá dne 13. 10. 1930. 

Poselství Panny Marie se dá shrnout do dvou hlavních bodů. Zaprvé 
prosila o obětování utrpení jako zadostiučinění za hříchy, jimiž je Bůh 
urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníku a za duše v očistci. Zadruhé 
žádala o každodenní modlitbu růžence pro vyprošení míru pro svět. 
Mimochodem modlitba, kterou částo přidáváme na konci jednotlivých 
desátků „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy”, pochází právě z fatimského 
zjevení (Panna Maria sdělila dětem slova této modlitby 13. července). 

Stojí za to seznámit již nyní s programem oslav v rámci naší národní 
poutě do Fatimy. Fatimská pouť bude zahájena 12. září 2017 křížovou 
cestou, poté bude následovat modlitba u sousoší Anděla Míru a ve 14.15 
hodin bude mše svatá za národ přímo na místě zjevení Capelinha. Večer se 
čeští poutníci zúčastní večerní modlitby a průvodu s rozžatými svícemi 
a následně noční vigilie. 

13. září od 11. hodiny bude sloužena hlavní mezinárodní mše svatá na 
tribuně před bazilikou Panny Marie Růžencové, při které budou biskupové 
ČR s otcem kardinálem D. Dukou přijímat sochu Panny Marie Fatimské. Ta 
bude přímo z místa zjevení letecky převezena do Prahy, kde v pátek 15. 9. 
2017 bude v katedrále zahájena její cesta v našich diecézích a na poutních 
místech. V českobudějovické katedrále bude socha 18. – 19. září. 

Cestovní kanceláře nabízejí společné zájezdy, ovšem současně už jedině 
autobusem, letecké jsou již obsazené. Všichni se však budeme moci připojit 
k modlitbě skrze přímý přenos TV Noe. 

Více informací o Fatimě a národní pouti najdete na www.fatima2017.cz.    

Večer duchovní obnovy – pátek 24. března, kostel v Blatné
18.00 – mše se zpěvy z Taizé a ordinariem De Angelis 

možnost přijetí závazku duchovní adopce 
19.00 – adorace a příležitost ke zpovědi, soukromá křížová cesta 
20.00 – svátostné požehnání 

Hodinka pro Ježíše – sobota 25. března, fara v Blatné
10.30 – zahájení a povídání 
10.45 – společné zpěvy a možnost zpovědi pro děti 
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