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Bratři a sestry v Kristu, 

na území Čech je měsíc září ozdoben úctyhodnou dvojicí, pro kterou 
bylo křesťanství důležitější než pokrevní vztahy. Babička sv. Ludmila a její 
vnuk sv. Václav se stali jakýmsi prototypem předávání katolické víry 
v našem národě, poněvadž snahu o náboženskou výchovu dětí mají v našich 
farnostech nejen rodiče, ale i prarodiče. Díky Bohu za jejich úsilí 
i modlitby.  

Nabídku k výuce náboženství v Blatné dostáváte jako přílohu tohoto 
zpravodaje. V Sedlici a v Záboří bude výuka upřesněna během začátku 
školního roku. 

P. Rudolf Hušek 
 

MEZIFARNÍ POD ĚKOVÁNÍ  

Od 1. července 2017 máme nového správce P. Rudolfa, který 
s P. Karlem postupně od P. Marcina přebírali farnosti. Na začátku chceme 
poděkovat novým kněžím, že se pro službu v našich farnostech rozhodli 
a zároveň je ujistit, že společně chceme 
pracovat na stavbě Božích chrámů nejen 
v našich srdcích.  

Postupně s předáváním jednotlivé 
farnosti děkovali P. Marcinovi za jeho 
službu. Jelikož při krátkém poděkování po 
mši svaté se nedalo všechno říci, konalo se 
12. srpna společné mezifarní poděkování 
na farním dvoře v Blatné.  

Společný program začal lehce po půl 
páté, kdy nás Barbora Zdychyncová 
všechny v čele s P. Marcinem přivítala. 
Slova se ujala také starostka Blatné 
Kateřina Malečková a ředitel CKVB 
Edvard Oberfalzer. Poté už následovala 
krátká scénka o tom, jak funguje 
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křesťanství v praxi. Roli maminky převzala přímo paní starostka, zkušená 
ochotnice. Dále následovala fotoprezentace, při které jsme prošli některé 
události společně strávených let. Občerstvování jsme prokládali zpěvem 
pod vedením paní Vlkové a hlavně povídáním s P. Marcinem a ostatními 
farníky. Nechyběly ani soutěže, společné foto a moc legrace.  

Díky mladým 30+ i 30++ bylo postaráno jak o bohaté občerstvení, tak 
také o zábavu. Přípravy nebyly jistě jednoduché, a tak mnozí byli na faře již 
od dopoledních hodin. Zde se patří zvlášť poděkovat panu Michalu 
Lehečkovi a jeho rodině, kteří museli dlouhé hodiny odolávat 
nepříjemnému kouři, aby připravili výbornou pečeni. Děkujeme ale 
i ostatním, kteří se na přípravě podíleli. 

Poděkování P. Marcinovi a setkání lidí z našich farností se vydařilo.  
Další fotografie z jednotlivých poděkování ve farnostech včetně 

společného mezifarního najdete na internetových stránkách 
www.blatna.farnost.cz  a www.sedlice.farnost.cz v sekci Fotogalerie.  

Michaela Valášková 
 

PĚŠÍ POUŤ NA SVATOU HORU 

Ve dnech 5.-7. července téměř dvacítka farníků prožila pěší pouť na 
Svatou Horu. Na svátek svatých Cyrila a Metoděje jsme pouť zahájili mší 
svatou v blatenském kostele a pak už jen naložit zavazadla, krátká modlitba 
s požehnáním na cestu a hurá na první kilometry☺. 

První velká zastávka byla v Černívsku u manželů Urbanových, kteří nás 
již tradičně pohostili výbornou polévkou a neméně vynikajícím koláčem. 
Ještě krátká modlitba v místním kostelíku a jde se dál, abychom dlouho 
nenechali čekat hodnou panímámu Vlkovou, která každoročně poutníky 
vyhlíží s drobnou sladkostí na cestu. Další velká zastávka – Simínský mlýn. 
Zde už se u mnohých dostavuje únava. Někdo tedy smočí nohy v rybníce, 
jiný si pohoví na trávníku. Nikoho však neopouští humor ani na poslední 
úsek cesty prvního dne. A tak tedy asi v 16.20 přicházíme do Březnice, 
abychom se ubytovali. Po večeři nás čeká ještě společný večerní program 
(písničky, modlitba růžence a také spousta legrace) a pak už jen zasloužený 
noční odpočinek. 

Druhý den ráno vyrážíme v 8.45. V Tochovicích ještě přestávka na další 
výbornou polévku a už se za ztišení k soukromé modlitbě vydáváme na 
posledních 13 km. Sluníčko nás nešetří, nohy už také dávají o sobě vědět, 
ale naše úmysly, se kterými jsme se pro pouť rozhodli, nám dodávají sílu jít 
dál. To už je tu ale 14. hodina a krátce odpočíváme nad Příbramí, abychom 
absolvovali poslední úsek cesty. Je krátce po 15. hodině a jsme v cíli naší 
cesty. Pravda, že už náš krok není tak svěží jako ráno, o to více jsme však 
naplněni radostí, že jsme to zvládli. 



Po poděkování a přivítání 
s Kristem v Nejsvětější Svátosti 
a Pannou Marií si trošku 
odpočineme a připravíme se na 
mši svatou. Jaká velká radost 
nás čeká při vstupu do baziliky 
zaplněné lidmi z našich 
farností.  

Mše svatá byla vrcholem 
poutě, Panně Marii jsme svěřili 
naše úmysly a poděkovali za 
přijaté milosti, které jsme na 
pouti obdrželi a odnášíme si je 
domů.  

Na závěr mi dovolte poděkovat Bohu za požehnané dny, všem 
poutníkům za moc milou společnost a také P. Marcinovi a Lidušce Vlkové 
za péči a celou organizaci. Co dodat? Snad jen: “To nelze popsat, to se 
musí zažít.“ 

Michaela Valášková 
 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V  OLOMOUCI  

Na Celostátní setkání mládeže v Olomouci vzpomínám jako na 
požehnané dny. Dny, kdy jsem spolu s ostatními účastníky setkání mohla 
sdílet svou víru a zakoušet Boží přítomnost, která byla opravdu znatelná. 
Atmosféra, která mezi mladými křesťany panovala, je nepopsatelná. 
Všichni jsme se navzájem neznali, ale přesto jsme si byli blízcí, protože nás 
spojovala víra v jednoho Boha. Program celého setkání byl velice pestrý. 
Každý den jsme společně s desítkami kněží a řadou biskupů slavili mši 
svatou. V nabídce byla spousta přednášek na různá témata, workshopy, 
svědectví, koncerty, katecheze, svědectví atd. Každý si ze setkání odnáší 
řadu vzpomínek.  

Mě osobně velice oslovil moment, kdy se na pódiu během večerní 
vigilie otevřela opona, za kterou byla vystavena Nejsvětější svátost. Aniž 
by někdo cokoliv řekl, všech 6500 mladých lidí v tu chvíli pokleklo. Bez 
jediné pobídky a bez jediného slova si všichni klekli a upřeli své zraky na 
Eucharistii. Cítila jsem, jak je Ježíš mezi námi bytostně přítomen. Ráda 
bych povzbudila všechny mladé věřící, aby se zúčastnili příštího 
Celostátního setkání mládeže a také i jiných duchovních akcí pro mládež. 
Je to opravdu veliké povzbuzení ve víře, ale také příležitost k navázání 
nových přátelství a nezapomenutelné zážitky.  

       Eva Veselá 



OZNÁMENÍ 
BLATNÁ  

Ve čtvrtek 28. září, o slavnosti sv. Václava, bude ve 13 hodin mše svatá, 
po níž bude následovat procesí na blatenský zámek k oslavám Dne 
české státnosti.  

KADOV 
Poutní mše svatá ze slavnosti sv. Václava bude sloužena v neděli 
1. října v 10 hodin.  

MAČKOV 
V sobotu 23. září bude ve 13 hodin mše svatá v kapli sv. Jana 
Nepomuckého s požehnáním opravené sochy tohoto světce. 

 

MEČICHOV 
Mše svatá v kapli sv. Vojtěcha bude v sobotu 9. září v 17 hodin. 

SEDLICE 
Ve čtvrtek 14. září na svátek Povýšení svatého kříže bude mše svatá 
v 18 hodin. V pátek 15. září mše svatá nebude. 
Ve čtvrtek 28. září na slavnost sv. Václava bude mše svatá v 9.30 hodin. 
V pátek 29. září mše svatá nebude. 

ŠKVOŘETICE 
Poutní slavnost v kapli Panny Marie Bolestné v sobotu 9. září: 14.30 
modlitba růžence, 15.00 mše svatá. Sraz poutníků v Sedlici u křížku 
v Nádražní ulici ve 13.45 (pěší pouť) a ve 14 hodin (cyklisté). 

UZENICE 
V sobotu 30. září ve 13 hodin bude požehnána obnovená kaple 
sv. Václava a sloužena mše svatá ze slavnosti sv. Václava hlavního 
patrona českého národa. 

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

Středa, sobota  8.00 

Sedlice Neděle    9.30 Úterý, pátek  18.00 

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 
 

Vydává pro vnitřní potřebu: Římskokatolická farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná. 
Webové stránky farností: www.blatna.farnost.cz, najdete tam 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. 



 

 

 

Přijď za námi! ☺ 
 

Každou středu od 15.00 do 16.00 

se budeme scházet  

v DDM Blatná. 
 

Společně proplujeme dějinami křesťanství, seznámíme se 
s biblickými příběhy a životy svatých, dobou adventu 

a Velikonoc, cestou si zazpíváme, zahrajeme hry 
a popovídáme. Přivítáme všechny děti, pokřtěné 

i nepokřtěné, malé i velké. 
1. setkání již ve středu 27. září 2017 v 15 hodin 

 

Klub Archa 



 TÁBOR KLOKOTY / SOBOTA 23. ZÁŘÍ 

CELODIECÉZNÍ POUŤ 
 

Dopoledne od 9.00 - různá místa v centru Tábora 
Přednášky - Mons. Pavel Posád, Kateřina 
Lachmanová, Karel Skalický, Martin Weis, Tomáš 
Machula, Jiří Korda, a další zajímavé přednášky 
v různých prostorách kolem Žižkova náměstí. 
Program pro děti - poznávací, zábavní a sportovní 
aktivity, divadlo. O děti se postarají dobrovolníci - 
převezmou je na registraci a v poledne vrátí 
rodičům. 
Program pro mládež 13+ - zážitková hra v centru Tábora. 
Infoměstečko - prezentace řádů, řeholí, hnutí, křesťanských medií 
a nakladatelství, hospiců, Charit,... 
Kavárna a čajovna - ochutnávka přivezených buchet a koláčů z farností 
a nabídka kávy a čaje ve farní zahradě za kostelem, prosíme o napečení. 
Svátost smíření - ke zpovědi a duchovním rozhovorům bude k dispozici 
řada kněží a také papežský misionář milosrdenství P. Martin Sedloň.  

 
Poledne - centrum Tábora 

Oběd - v restauracích, z vlastních zásob, občerstvení na náměstí. 
Mariánské procesí - po poutní stezce na Klokoty nebo přesun autobusem. 

 
Odpoledne - Klokoty 

Přednáška – Jiří Vácha: Liturgický oděv v proměnách staletí. 
Komentované prohlídky – odborný výklad k poutnímu areálu.  
Poutní obchůdek – možnost zakoupit suvenýry a podpořit poutní místo. 
Pontifikální mše svatá s otcem biskupem Vlastimilem v 15 hodin, 
doprovází Táborský chrámový sbor. 
 
 

Odjezd autobusu z Blatné v 7.30, ze Sedlice v 7.40, návrat cca 18 hodin. 
Cena autobusu pro jednotlivce 150 Kč, pro rodinu 300 Kč. 
Registrační poplatek 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě (do 15 let), 200 Kč rodina. 

Na registraci obdržíte brožuru s informacemi a dárek ☺. 
Přihlášky po mši v sakristii. 
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