
OZNÁMENÍ 
Blatná:  
V neděli 23. dubna bude mše až ve 14 hod. Po ní bude následovat adorace, 
na kterou zvou členové Sdružení mariánské mládeže a Živého růžence. Pak 
jsou obě dvě skupiny a jejich příznivci zvané na setkání do farního sálu. 
Vikariátní pouť dětí v Blatné se uskuteční v sobotu 20. května. Téma: 
"Panna Maria náš vzor". Zveme všechny děti z farností i s kamarády. 
 

Sedlice:  
Křížová cesta pro děti v neděli 9. dubna od 15 hodin. Sraz v kostele. 
Duchovní povzbuzení v sobotu 6. května od 14 hodin (na faře a v kostele), 
vede P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, farář od P. Marie Sněžné v Praze.  
Koncert v neděli 28. května v 18 hodin v kostele sv. Jakuba: Gabriela 
Pechmannová (soprán), Zuzana Němečková (varhany). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Vikariátní oslava fatimského jubilea na Lomci v sobotu 13. května 
Host: P. Vojtěch Kodet OCarm Th.D. Informace po Velikonocích. 

 Pěší pouť na Svatou Horu se letos uskuteční ve dnech 5. a 6. července. 
 

BOHOSLUŽBY v dubnu a květnu 2017 
STŘÍŽOVICE - žehnání kaple - pondělí 8. 5. ve 13 hodin 

- mše za zemřelé i živé obyvatele Střížovic a na jejich úmysly 
- požehnání s udělením nového zasvěcení Božímu milosrdenství a Panně 

Marii, Prostřednici všech milostí 
- májová pobožnost 

Mše v obecních kaplích:  SKALIČANY - sobota 13. 5. v 11 hodin 
            SLATINA - úterý 16. 5. v 16 hodin 
            HLUPÍN - sobota 27. 5. v 16 hodin 

 

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  

23. 4. bude mše ve 14 hodin ČERNÍVSKO – Nejsvětější Trojice 
BLATNÁ – Domov pro seniory • neděle  2. 4.   7. 5.   21. 5.  v 11.30 
• sobota  22. 4. a 6. 5.  ve 14.00 ZÁBOŘÍ – sv. Petra a Pavla 

KADOV – sv. Václava • neděle  v 11.30 
• sobota  1. 4.   6. 5.   20. 5. v 18.00 2. 4.   9. 4. 16. 4. 23. 4. 30. 4. 

BEZDĚKOV – sv. Ondřeje 7. 5. 14. 5. 21. 5. 28. 5.  
• sobota  22.  4.   29. 4.   27. 5.  v 18.00 šedý podklad = bohoslužba slova s přijímáním 

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

 
 
 
 

Drazí! 
Příloha k předchozímu zpravodaji oslovila mnohé. Mne také. Postní 

úkoly se zdály snadné, ovšem často byl opak pravdou. Nakonec důležité bylo 
pro mne nejen plnit úkoly, ale poznat svoji nedokonalost či omezenost (co 
s tím dál?). 

Nejvíc se mi líbil úkol „Druhá šance“. Připomněl mi, že zrovna tak jedná 
Bůh – dává další a další příležitosti, zná totiž lidskou slabost a křehkost. Je 
skvělé znova objevit o Velikonocích, jak velký a nezasloužený dar jsme 
obdrželi. Ježíš překonal smrt, hřích a ďábla, aby nám slabým lidem vrátil 
ráj, o který jsme přišli vlastní vinou. A říká: Zkus to znova, já jsem přece pro 
tebe připravil nebe… 

P. Marcin Piasecki 
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Zelený čtvrtek – 13. dubna
18.00 Mše na památku Večeře Páně; do 20.00 adorace (Blatná) 
 

Velký pátek – 14. dubna 
15.00 Památka umučení Páně (Sedlice) 
18.00 Památka umučení Páně; do 20.00 adorace (Blatná) 
 

Bílá sobota – 15. dubna 
10.00 žehnání pokrmů; do 12.00 adorace a zpověď (Blatná) 
20.00 Velikonoční vigilie (Blatná) 
 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 16. dubna 
8.15 Mše svatá (Blatná) 
9.45 Mše svatá (Sedlice) 
11.30 Mše svatá (Záboří) 
 

Velikonoční pondělí – 17. dubna 
8.15 Mše svatá (Blatná) 
9.45 Mše svatá (Kadov) 
9.45 Bohoslužba slova (Sedlice) 
11.30 Mše svatá (Černívsko) 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM A VELIKONOCE

Vydává pro vnitřní potřebu: Římskokatolická farnost, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná, tel. 383 422 375 
Webové stránky farností: www.blatna.farnost.cz, najdete tam mimo jiné 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



POZNÁVÁME FARNÍ TÝM - ZÁBOŘÍ 
Manželé Milena a Petr Břicháčkovi bydlí v Hlupíně. Milena pracuje jako 
magistra v lékárně v Horažďovicích, Petr na Katastrálním úřadu ve 
Strakonicích jako informatik. Kromě domácího hospodářství se starají také 
o kostel v Záboří, kde Petr hraje na klávesy při mši. O květinách a úklidu 
mluvila především Milena, o varhanách Petr. 
Jak jste se ke službě v kostele dostali? 
Dlouhá léta v Záboří kostelničili manželé Nyčovi, kteří bydleli nedaleko 
kostela. Odemykali kostel, připravovali věci na mši, a když zde byl 
P. Gabriel Kofroň, zapisovali také mešní intence a žádosti o křty.  
Manželé Nyčovi zestárli, už nemohli chodit odemykat kostel, ale klíče měli 
stále u sebe a přede mší se chodilo pro klíče k nim. Pak je předali sousedům, 
kteří ale do kostela nechodili. Pan Kadaně z Čečelovic pro ně vždy před mší 
zašel a zase je vracel. Po nějaké době jsme o klíče požádali, nějaký čas jsme 
se o ně střídali s panem Kadaněm a pak už zůstaly u nás. 

Vaše služba není jenom odemykání a zamykání. 
Kostel uklízela a o květinovou výzdobu se starala skupina žen ze Záboří. Ve 
čtvrtek bývala mše svatá a ženy již ve čtvrtek připravovaly květiny na neděli.  
Postupně jich ubývalo, až zbyla jenom jedna a ta už pak také nemohla. Pak 
jsem tuto službu převzala (asi v roce 2005). Když už na mši nechodilo ani 
5 věřících, P. Jiří Cihelna čtvrteční mši zrušil. 
S úklidem pak ještě trochu pomáhaly ženy z Čečelovic a za P. Marcina jsme 
převzali i celý úklid. Kostel je veliký, uklízíme vždy společně, Petr vysává 
koberce, jednou za rok vytíráme. Hlavně zametáme, otvíráme a zavíráme 
kostel, pereme textilie. Pomáhá nám rodina Slanců z Mečichova, připravují 
všechny věci před mší, čtou čtení a přímluvy, syn Petr ministruje.  

Máš ke květinám nějaký vztah? 
Od mládí jsem pomáhala mamince zdobit kostel v Radobytcích. Když jsem 
se vdala do Hlupína, jezdili rodiče mého prvního manžela Josefa Komrsky 
vždy v sobotu na skútru do Zadních Zborovic připravit květinovou výzdobu. 
Později jsem to převzala po tchyni. Květiny pěstuji na naší zahrádce, 
přinášejí je také paní Skolková a Malá z Čečelovic. Když nejsou květiny ze 
zahrádek, tak je kupujeme, občas nám někdo na květiny přispěje.  

Pomáhají vám také vaše děti? 
Kluci začali ministrovat již v Zadních Zborovicích za P. Karla Vrby, 
pokračovali i v Záboří, kam jsme začali jezdit v roce 1991 po smrti tchyně. 
Manžel tam asi dva roky hrál na varhany, než v roce 1993 zemřel. Po něm 
začal od svých 10 let hrát syn Josef na klávesy, protože na varhany neuměl. 
Nejprve hrál dole a pak jsme se přestěhovali na kůr. Nyní jsou oba synové 
ženatí, bydlí v Sušici a ve Strakonicích, máme pět vnoučat. 

Petře, jak ses dostal ke hře na varhany? 
Otec byl varhaníkem v Předbořicích, kde jsme bydleli. Zemřel, když mu 
bylo 60 let, a pak k nám dojížděla varhanice. Bylo mi tehdy 25 let a vzal 
jsem si do hlavy, že budu taky hrát. Věděl jsem, že nemám talent, 
neabsolvoval jsem žádnou hudební školu, ale měl jsem mladické nadšení 
a vůli, a tak jsem se do toho pustil. Doma jsem cvičil na harmoniu, později 
na klávesách, něco jsem okoukal od táty, asi dva roky jsem se učil. Na velké 
svátky jsem raději zajistil některou varhanici z blízkého okolí. Také jsem 
hrál a zpíval se zpěvačkami při svatbách a pohřbech. 
V roce 2000 jsem se přiženil do Hlupína a střídali jsme se ve hraní se synem 
Josefem ob neděli, pak Josef začal postupně vynechávat kvůli studiu, v roce 
2007 se odstěhoval a hraní zůstalo jenom na mně. P. Cihelna mne nabádal 
k tomu, abych hrál a zpíval také žalmy. 
Hraji na vlastní klávesy, které si vozím s sebou. Na varhany jsem zkusil 
zahrát jenom jednou, když jsem si doma zapomněl adaptér. Varhany byly ve 
špatném stavu, pištěly, bylo to hrozné. Naštěstí syn dojel pro adaptér 
a většinu mše jsem hrál zase na klávesy.  
Když přišel P. Marcin, začal mše zpívat, ale my jsme na to nebyli zvyklí, 
museli jsme se všichni naučit zpívané mešní odpovědi.  

Varhany jsou stále ve špatném stavu? 
Snažili jsme se o jejich opravu, dokonce jsme jednou dojeli až na biskupství 
do Českých Budějovic. Za P. Cihelny se začala oprava realizovat, několik let 
se dařilo získávat dotace na jednotlivé etapy. Bohužel v roce 2016 nebyly 
přiznané žádné krajské dotace na církevní projekty. V našem případě se 
jednalo o poslední etapu, proto se rozhodlo o získávání darů a uspořádání 
sbírky. Finanční dary přinesly 120.000 Kč, účelová nedělní sbírka pak 
48.500 Kč, díky tomu se mohla oprava dokončit. Varhany jsou památkově 
chráněné, proto je museli opravovat specialisté. 
Nyní jsou již opravené, zbývá je vrátit do varhanní skříně na kůru. První 
přislíbený termín v prosinci 2016 nevyšel, doufáme, že do letošní poutě na 
svátek sv. Petra a Pavla budou nainstalovány. Po instalaci plánujeme také 
varhanní koncert. 

Máte nějaké přání do budoucna?  
Milena: Byli bychom rádi, kdyby se jednou za rok sešlo více ochotných  
farníků na velký úklid. Loni se nám to nepodařilo. 
Petr: Kdyby se našel nějaký mladý varhaník, rád bych mu hraní předal. 
Bydlíme daleko, bylo by dobré, kdyby se o kostel staral někdo místní, ale ze 
Záboří vlastně nikdo do kostela nechodí. 

 
Rozhovor připravil František Jirsa  


