
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 nedělní platností v Kadově nebo Bezděkově v 18.00  
• pouťová mše se v Kadově (1. 10.) a Bezděkově (13. 8.) koná v neděli v 11.30 –  
  mše v Černívsku nebo Záboří se pak překládá na předcházející sobotu v 18.00 
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 7 4 9 6 3 15 5 3 
ČERNÍVSKO –  Nejsv. Trojice 21 11 23 20 17  19 17 

     30    
         

 7 4 2 6 3 1 5 3 
ZÁBOŘÍ – sv. Petra a Pavla 14 11 9 12 10 8 12 10 

 21 18 16 20 17 15 19 17 
(s šedým podkladem se uvádí 28 25 23 27 24 22 26 ? 
bohoslužba slova s přijímáním)   30   29  31 

         

KADOV – sv. Václava 6 3 1 5 2 1 4 2 
20 17 15 19 16 14 18 16 

         

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
Milé děti, drahá mládeži! 

Snad se divíte, proč tentokrát oslovuji pouze vás. Prozradím vám, 
že je to z mé strany pokus využít, jak to u vás v rodinách chodí. Snad 
už to víte, že pro vás rodiče a prarodiče udělají všechno, že? Mají vás 
hrozně rádi, proto jsou vybíraví v obchodech, v nabídce zájmových 
kroužků. Prostě chtějí pro vás to nejlepší. A vy přesně víte, jak to 
z nich dostat… 

Mám tedy na vás prosbičku. Můžete jim říci, že se chcete účastnit 
farních akcí, které jsou pro vás? Vím, že vás to fakt baví, ale oni to 
třeba nevědí. Poproste je, aby vám dovolili a pomohli vytvářet 
společenství mladých. Nejprve uslyšíte, že nemají čas, že je to 
náročné, že přece máte již tolik povinností. Ale když vaši prosbu uslyší 
desetkrát denně, nakonec vám to dovolí. A budeme všichni spokojeni. 
Dobře jsem to vymyslel, ne? 

P. Marcin Piasecki 
 
MLADÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
 

Diecézní setkání mládeže se uskutečnilo jako obvykle před Květnou 
nedělí. Nechyběli naši zástupci: Marta, Vanesa, Simona, Liduška, Kája, Péťa 
a Pája (tentokrát i řídil), kteří se spolu s farářem vydali na cestu do krajského 
města 8. dubna. Setkání se netradičně konalo v aule Jihočeské univerzity. 
Zúčastnilo se ho na 150 mladých lidí. Společenství doplnily dvě desítky 
duchovních včetně obou biskupů. 

Z bohatého a pestrého programu naše mládež nejvíce ocenila: 
 mši s hudebním doprovodem kapely Elaion (jen jednomu se rozhodně 

hudba nelíbila, má raději varhany), 
 kázání slovenského salesiána P. Petera Palušáka, 
 seznámení se s novými lidmi, 
 dobrý řízek k obědu.  

Sepsal P. Marcin 

Mše v obecních kaplích:  Slatina úterý 16. května v 16 hodin  
Hlupín sobota 27. května v 16 hodin  
Chlum sobota 10. června ve 13 hodin 

Pouťová mše v Černívsku v neděli 11. června v 11.30 hodin 

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 
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BUDOUCNOST FILIÁLNÍCH KOSTELŮ 
 

Kostely jsou důležité kulturní památky, ale mnohdy z hlediska pastorace 
již nemají význam. Blatenská farnost má dva filiální kostely – v Paštikách 
a v Pacelicích. Čas od času se otázka jejich budoucnosti vyskytuje v mediích 
nebo v diskusích mezi lidmi. Musím konstatovat, že nepochopení pro naše 
finanční problémy je velké. Mnozí mají zkreslenou představu o církvi jako 
takové, natož o restitucích. Některým se zdá, že za špatný stav památek 
může naše lhostejnost a lpění na penězích. Rád bych takovým lidem svěřil 
správcovství třeba na jeden měsíc, aby se jim oči otevřely. Ovšem není to 
možné, proto bych alespoň stručně informoval, co se zmíněnými kostely dál. 

Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách prošel v minulých letech částečnou 
opravou. Přestože se vždy jednalo o projekty dotované, bylo to vše, co si 
mohla farnost dovolit. Investování do paštického kostela je již řadu let 
zátěží, kvůli které se nemůžeme řádně věnovat kostelu v Blatné, jenže 
z hlediska památkové péče je kostel v Paštikách významnější a získání 
dotací nepředstavovalo zásadní problém (kupříkladu dotace MK ČR v roce 
2014: Paštiky – 400.000 Kč, Blatná – 0 Kč). Není tedy divu, že i loňská 
žádost o dotaci z evropského fondu IROP byla úspěšná. Jedná se 
o kompletní opravu v celkové výši přes 20 milionů Kč, z toho podíl farnosti 
je 5%. Financování bude možné díky úvěru zabezpečenému majetkem 
biskupství. Oprava by měla být ukončená v srpnu 2018. Do té doby se 
v Paštikách nebudou konat žádné akce (mj. je zrušená pouťová mše). 

Kostel Proměnění Páně v Pacelicích 
je na Blatensku snad v nejhorším stavu. 
Četná vloupání, ať už za účelem 
krádeže, ať už pro bezmyšlenkovitou 
devastaci, zničily tu krásnou stavbu, 
především interiér. Farnost neměla, 
nemá a nebude mít žádné finanční 
prostředky, aby tomu kostelu mohla 
vrátit jeho původní podobu. Proto se 
téměř jako zázrak jeví zájem spolku 
Omnium z Broumova kostelík 
zachránit. Jednání mezi biskupstvím, 
farností a spolkem je ve finální fázi 
a  podepíše se darovací smlouva. 
Doufáme, že změna majitele bude 
přínosná a již nyní prosíme o případnou 
spolupráci s novým vlastníkem na díle 
záchrany kostelíka na Křesovci. 

P. Marcin Piasecki 

OZNÁMENÍ 
Blatná: 

 Vikariátní pouť dětí „Panna Maria náš vzor“ v sobotu 20. května: 
- 10.00 mše svatá v kostele; 
- program pro děti ve skupinkách, občerstvení;  
- prohlídka zámku, krmení daňků v oboře; 
- cca 15.45 zakončení v kostele, požehnání na cestu. 

 Pobožnost Cesty světla ve čtvrtek 25. května po mši v ambitu. 
 Setkání strakonického vikariátu v úterý 20. června, mše v 9 hodin. 
 Setkání mládeže na faře v sobotu 24. června od 9 do 15 hodin – pokec, 

adorace, film, oběd, možnost zpovědi, mše. Potvrďte účast u faráře. 
 

Sedlice: 
 Koncert duchovní hudby „O bone Jesu“ se koná v neděli 28. května v 18 

hodin. Gabriela Pechmannová – soprán, Zuzana Němečková – varhany. 
Zazní skladby autorů: J. S. Bach, A. Dvořák, H. Purcell, A. Vivaldi a další. 
Vstupné dobrovolné. 

 První svaté přijímání. V neděli 4. června při mši svaté v 9.45 přistoupí 
poprvé ke stolu Páně Anežka Prexlová a Lukáš Hrdlička. Modleme se za 
děti i za jejich rodiny. Po mši bude setkání na faře, abychom společně 
oslavili tuto radostnou událost. Zváni jsou všichni farníci.  

 

 
 
 
Bezděkov 19.00 Soukromé prohlídky, povídání o historii kostela 
   Blatná 17.30 

 
 
21.00 

Volné prohlídky; dle zájmu: povídání o vybavení 
kostela, prezentace bohoslužebných oděvů a předmětů, 
v ambitu program pro děti „Kdopak je na tom obraze?“ 
Zpěvy Taizé (vede sbor) 

   Sedlice 18.00 
18.45 

Půlhodinka pro děti – Co všechno máme na kazatelně 
Svatí sestupují ze stropu k lidem (komentovaná 
prohlídka), na závěr poděkování se zpěvy Taizé 

   Záboří 17.00 
18.00  
18.30   

Soukromé prohlídky 
Přednáška o historii kostela 
Pobožnost k Srdci Páně s hudbou a zpěvem 

 

Slavnost Božího Těla v neděli 18. června: 
Kadov   Eucharistická adorace po večerní mši již v sobotu 17. června 
Záboří   Mše již v 8.15, před ní v 8.00 eucharistická adorace 
Sedlice   Eucharistická adorace po řádné mši 
Blatná    Mše až ve 14.00, pak eucharistické procesí ke čtyřem oltářům 
 


