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P�átelé, 

"Ženu state�nou, kdo nalezne? Je vzácn�jší nad perly." (P�ís 31, 10) 
B�h ji našel v bezvýznamném galilejském Nazaret�, takže se i po t�iceti 
letech mnozí ptali, co z Nazareta m�že vzejít dobrého? Vzešlo. A srpnová 
slavnost Nanebevzetí Panny Marie je toho d�kazem. Jediná Mariina v�ta: 
"A� se mi stane podle tvého slova", pozm�nila sm�r d�jin sv�ta. Má stejný 
náboj jako Ježíšova v�ta: "Bu� v�le tvá jako v nebi, tak i na zemi". Vskutku 
je to žena state�ná, mulier fortis, žena, která i na popravišti svého syna 
stála, nehroutila se a neutíkala, stabat mater. Byla tak spojena s Božím 
Synem, že je ani smrt neodlou�ila. Její nanebevzetí je pochopitelným 
d�sledkem toho, co d�lala celý život. Ke všem Božím výzvám a úkol�m 
�íkala pouze "ano". 

 Zkusme to d�lat i my. Když nám B�h zk�íží k�ížem naše plány, když nám 
zem�e n�kdo blízký, když se má narodit neplánované nebo nemocné dít�, 
když nás opustí ti, na které jsme nejvíc spoléhali, když se nám výchova d�tí 
vymkne z rukou, tehdy vyslovme na kolenou a nahlas tu nazaretskou v�tu: 
Sta� se mi podle tvého slova. Tato v�ta opravdu nese až na nebesa.   

P. Rudolf Hušek 
 
NA TVÉ SLOVO SPUSTÍM SÍT� 
Požádali jsme o rozhovor P. JCLic. Mgr. Rudolfa Huška, který od 
1. �ervence letošního roku nastoupil jako administrátor do našich farností. 

Kde jsi prožil d�tství? 
Narodil jsem se p�ed 43 lety v Opo�n�. Vyr�stal jsem v obci Stará Voda 

nedaleko  Chlumce nad Cidlinou ve východních �echách. Je to malá 
vesni�ka a podle místní pov�sti jí dal jméno sv. Václav. Když projížd�l 
místy, kde nyní vesnice stojí, dostal žíze�, sesedl s kon�, napil se ze 
studánky a �ekl: „Stará voda, ale dobrá voda“. 

Jsme 4 brat�i. Maminka ve dvacetišesti letech ovdov�la, s mými dv�ma 
staršími bratry tak z�stala sama, ale ve t�iceti letech se znovu vdala a m�la 
op�t dva syny. Moji rodi�e byli pok�t�ní, ale my už jsme pok�t�ni nebyli.  

�íslo 6 (41)                                                                          Srpen 2017 

OZNÁMENÍ 
Bezd�kov 
� Svatovav�inecká pou� v ned�li 13. srpna v 10 hodin. 
 

Blatná  
� Setkání senior� 60+ k modlitb� v sobotu 5. srpna po mši svaté. 
� Mezifarní setkání  s pod�kováním otci Marcinovi v sobotu 12. srpna 

od 16.30 hodin na farním dvo�e. 
� Titulární slavnost d�kanského kostela Nanebevzetí Panny Marie 

v ned�li 20. srpna 2017 v 8.15 hodin. 
� Výstava fotografií Daniela Reynka v ambitu a v kostele je otev�ena 

denn� do 13. srpna. 
 

Me�ichov 
� Mše v kapli sv. Vojt�cha v sobotu 9. zá�í v 17 hodin. 
 

Sedlice 
� Výstavy "O�ima františkán�" na fa�e a "Svatí sestupují ze stropu" 

v kostele sv. Jakuba m�žete navštívit do 10. zá�í. Otev�eno vždy po mši 
svaté nebo po telefonické domluv� (605 202 693, F. Jirsa). 

 

Škvo�etice 
� Poutní slavnost v kapli Panny Marie Bolestné v sobotu 9. zá�í:         

14.30 modlitba r�žence, 15.00 mše svatá. 
 

Celodiecézní pou� v sobotu 23. zá�í v Klokotech u Tábora, program pro 
d�ti a mladé, p�ednášky pro dosp�lé (Kate�ina Lachmanová, Mons. Pavel 
Posád, Prof. Karel Skalický a další), mariánské procesí z Tábora do Klokot, 
pontifikální mše svatá s otcem biskupem Vlastimilem.  
 

Mše svaté 
 

Blatná Ned�le    8.15 Pond�lí, úterý, �tvrtek, pátek  18.00 
St�eda, sobota  8.00 

Sedlice Ned�le    9.30 Úterý, pátek  18.00 
�ernívsko Ned�le  15.00  
Zábo�í Ned�le  11.00  
Kadov 1., 3. a 5. ned�le v m�síci  10.00 
Bezd�kov 2. a 4. ned�le v m�síci  10.00 
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V �eské církevní provincii pouze naše �eskobud�jovická diecéze nemá 
vlastní církevní soud, spadáme proto pod církevní soud pražské arcidiecéze. 
Advokátem zde byl P. Ji�í �epl OMelit, který ale nyní p�sobí mimo naši 
diecézi. Krom� nás dvou advokát� jsou zde z naší diecéze ješt� dva dokto�i 
kanonického práva, �eskokrumlovský prelát Václav Pícha a P. Jan 
Löffelmann, kte�í p�i soudu pracují jako soudci.  

Co obnáší práce advokáta? 
Advokát je prakticky první ú�ední osobou, na kterou se mohou obrátit 

lidé, kterým se rozpadlo manželství. Na za�átku v�tšinou musí advokát 
vysv�tlit, že neza�izuje žádný církevní rozvod, ale m�že z pr�b�hu 
známosti a spole�ného života v manželství nalézt jisté skute�nosti, které by 
církevní soud mohl projednat v soudním procesu, a tím odpov�d�t na 
otázku, zda manželství bylo od za�átku neplatné. Pokud se n�jaká taková 
závažná skute�nost najde, poradí, jaké je t�eba shromáždit dokumenty, 
seznámí žadatele s jednotlivými kroky soudního �ízení, pom�že napsat 
žalobu k církevnímu soudu a v p�ípad� jejího p�ijetí doprovází klienta 
celým soudním procesem. Je d�ležité v�d�t, že cílem tohoto soudního 
procesu není zjiš	ovat, kdo nese vinu na rozpadu manželství. Církevní soud 
se pouze snaží zjistit, zda v okamžiku uzav�ení manželství byly spln�ny 
všechny podstatné podmínky pro jeho platnost. Pokud spln�ny nebyly, je 
manželství prohlášeno za neplatné od za�átku. Nikdy nevzniklo. 

Jak vypadá tv�j b�žný den? 
První povinností kn�ze je být s Kristem. Vstáváme proto p�ed �tvrtou 

hodinou, od 4.15 se modlíme v kostele z tišt�ného breviá�e Denní modlitbu 
církve, 45 minut rozjímáme, pak následuje modlitba posvátného r�žence a 
p�ed 6. hodinou se vracíme na faru. Když lidé uvidí ráno v presbytá�i 
kostela mírné sv�tlo, nemusí se bát, že jsou to zlod�ji. Také v poledne se 
modlíme breviá� v kostele a ve�er nešpory a rozjímání. K tomu samoz�ejm� 
každodenní celebrování mše svaté. Prostor mezi t�mito posvátnými 
chvílemi vypl�uje oby�ejná fará�ská práce. 

Ješt� ryba�íš? 
Již dlouho ne. Za�al jsem jako rybá� amatér s udicí, pak jsem se stal 

rybá�em profesionálem a dnes jako kn�z jsem v jistém smyslu rybá�em lidí. 
I když po p�íchodu do Blatné jsem se ke klasickému ryba�ení op�t p�iblížil: 
fara je hned u vody a na dohled je i firma Blatenská ryba. O rybá�i se n�kdy 
�íká, že je to tichý blázen. Nám také ob�as n�kdo �ekne, že jsme blázni, 
když trávíme v kostele p�ed svatostánkem tolik �asu a modlíme se. Vždy	 
p�ece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán. Bez n�ho totiž 
nic nedává smysl. 

Rozhovor p�ipravil František Jirsa 

 
�ím jsi cht�l být, když jsi byl kluk? 

Miloval jsem vodu a ryby, proto jsem cht�l být rybá�em. Sest�enice mi 
jednou �ekla, to mi bylo asi  p�t let, že ryba�ení není žádná práce, ale jenom 
koní�ek. Byl jsem z toho moc smutný, ale ve �trnácti letech jsem se šel 
opravdu u�it rybá�em do T�ebon�. U�ení jsem zakon�il maturitou a pak 
jsem pracoval t�i roky jako rybá� v Chlumci nad Cidlinou. 

Jak ses dostal k ví�e? 
B�hem studia v T�eboni jsem uv��il p�i �etb� Bible. Maminka ji kdesi 

zdarma dostala, p�j�il jsem si ji, a jedním dechem si p�e�etl evangelium 
sv. Marka.  Když jsem Písmo zav�el, m�j život se úpln� zm�nil. Bylo mi 
jasné, že zde je Pravda, za kterou musím jít. B�h byl najednou tak blízko, 

až jsem z té zm�ny dostával záchvaty št�stí. Asi 
jako když se dva lidé navzájem zamilují na 
první pohled. To mi bylo 19 let. Všechny peníze 
jsem utratil za náboženskou literaturu a rozhodl 
jsem se ihned studovat teologii, abych se o tom 
všem více dozv�d�l, i když jsem ješt� nebyl 
pok�t�n. V té dob� jsem se seznámil s P. Karlem 
Vrbou, který krátce p�ed tím p�išel do T�ebon� 
z Jind�ichova Hradce, p�ipravil m� na k�est 
a také m� sám pok�til. V T�eboni jsem potom na 
fa�e vykonával civilní vojenskou službu. 

Kdy ses dostal ke studiu teologie? 
Za�al jsem studovat v roce 1998 na Teologické fakult� Jiho�eské 

univerzity v �eských Bud�jovicích. Z�stal jsem s P. Vrbou v t�ebo�ském 
klášte�e a v roce 2002 jsme ho doprovázel i do Písku, kde byl okrskovým 
viká�em. V roce 2004 jsem studium ukon�il a nastoupil jako pastora�ní 
asistent v Písku, v roce 2013 do Záho�í. V roce 2015 jsem p�ijal jáhenské 
sv�cení, na kn�ze jsem byl vysv�cen 6. srpna  2016. 

Co znamená titul JCLic? 
Je to zkratka latinských slov iuris canonici licentiatus, �esky licenciát 

kanonického práva. V roce 2012 jsem za�al studovat kanonické právo na 
Katolické univerzit� Jana Pavla II. v Lublinu. Studium organizovala 
Akademie kanonického práva v  Brn�, p�ednášky a zkoušky byly na 
Vranov� u Brna, vyu�ující byli p�evážn� z Lublinu, p�ednášky byly hlavn� 
v polštin�, n�které také �esky nebo slovensky. Studium jsem dokon�il 
v roce 2016. Ve stejné dob� dokon�il podobné studium, ale na jiné škole, 
také P. Stanislav Brožka p�sobící nyní ve Veselí na Lužnicí a oba jsme se 
stali advokáty Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské. 


