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Přátelé,  
 
křest,  biřmování  a  eucharistie  jsou  tři  iniciační  svátosti,  které  všichni 

potřebujeme  k  plnohodnotnému  duchovnímu  životu.  Po  několika  letech 
nastal čas, aby ti, kterým  je alespoň patnáct  let, svátost biřmování přijali. 
Zatím  se přihlásily dvě desítky osob napříč generacemi. Přípravu povede 
P. Tomas  van  Zavrel,  který  je  v  naší  diecézi  referentem  pro  pastoraci 
a zároveň moderátorem pastorace mládeže. Všechny přihlášené  tedy zvu 
na  první  setkání,  které  bude  v  sobotu  15.  října  2022  od  17.00  hod.  ve 
farním sále v Blatné. 

P. Rudolf Hušek 
 

 
Příprava na svátost biřmování 

Svátost  biřmování  nazýváme  svátost  křesťanské  dospělosti.  Člověka 
v dospívání zpravidla čeká několik rozhodnutí, pro které je Boží milost tak 
potřebná. Zvláště dary Ducha Svatého – dar síly, rady, umění, moudrosti … 
se  hodí  vždy.  Čeká  nás  několik měsíců  příprava  na  přijetí  této  svátosti. 
P. Rudolfovi  se podařilo  zajistit  z Diecézního  centra  skupinu  lidí, která  se 
přípravě věnuje a bude do Blatné pravidelně dojíždět. Bude to jistě kvalitní 
příprava. Využijme toho! 

A co víc – bude‐li to kapacitně možné, mohou se přípravy účastnit  i ti, 
kteří  již svátost biřmování přijali, ale chtějí svůj duchovní život povzbudit 
a prohloubit,  znovu  si uvědomit,  jak  je důležité mít na duši pečeť Ducha 
Svatého! 

Michaela Valášková 
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Farní setkávání pro děti 
Milé děti a rodiče, 
před časem v rámci synody o synodalitě jste mnozí pocítili, že nám děti 

a  mládež  ve  farnosti  chybí.  Vznikla  touha  s  tím  něco  udělat,  aby  děti 
a mladí věděli, že spojit svůj život s Bohem navěky je nejlepší investice pro 
celý život. Jedna taková možnost, jak vytvořit farní společenství pro děti by 
tu byla   . A protože děti mají  silné pouto  ke  své mamince,  tak proč  si 
nevytvořit silné pouto k naší nebeské Mamince, která je nám vzorem cesty 
k Bohu? 

 
FARNOST BLATNÁ  A SDRUŽENÍ MARIÁNSKÉ MLÁDEŽE SRDEČNĚ 

ZVOU NA PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ  DĚTÍ  
 ‐ KAŽDÉ 2 MĚSÍCE ‐ 

 SE SESTROU VERONIKOU, 
sestřičkou řádu Dcer křesťanské lásky ze Staré Boleslavi. 

ZAČALI  JSME  V ZÁŘÍ  .  Po nedělní mši sv., rodiče svěřte své děti do 
11.30 sestřičce Veronice a věřte, s dětmi to umí  . 

Na programu je seznámení, poučení, hry, legrace na faře i farní zahradě 
vše pod ochranným pláštěm Panny Marie. 

  
A ještě připojím pár slov o vzniku Sdružení  mariánské mládeže, kde se 

vlastně vzalo:  
"Ty buď teď mou Matkou", 
to  jsou  slova  sv. Kateřiny  Labouré,  tehdy  9‐leté holčičky, které náhle 

zemřela  milovaná  maminka.  Malá  Zoe  (sv.  Kateřina)  se  postavila  před 
sošku  Panny Marie, kterou měli doma, a právě těmito slovy: "TY BUĎ  TEĎ 
MOU  MATKOU"  si  Pannu  Marii  zvolila  za  svou  Matku  a  průvodkyni 
životem.  Velmi  oddaně  se  starala  o  mladší  sourozence  a  vedla  otci 
domácnost. V jejím srdci rostla touha jednou Pannu Marii uvidět. Po vzoru 
svých starších  sester, které odešly do kláštera  řádu sv. Vincence z Pauly, 
také ona tam jednoho dne vstoupila. A právě zde v Paříži v ulici Rue du Bac 
18. července  1830  v  noci  v klášterní  kapli  uviděla  Pannu  Marii.  Seděla 
v křesle a vyzvala Kateřinu, aby svoje ruce jí položila do klína. Kateřina říká: 
"Byl  to  nejkrásnější  okamžik  v  životě".  Tehdy  Matka  Boží  požádala 
o založení společenství pro děti a mládež tzv." bílého vojska při oltáři", aby 
je chránila a byla  jim Matkou. Při dalším  zjevení Panna Maria dala  světu 
onu známou "zázračnou medailku." Všechny symboly na ní popsala a tato 
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medailka je odznakem tohoto společenství pro děti a mládež. Je to jediná 
medailka na světě, kterou světu dala sama Panna Maria, všechny symboly 
na  ní  zvolila  a  řekla:  "Kdo  ji  nosí  z  důvěrou,  obdrží  mnoho  milostí." 
Privilegiem mezi ostatními společenstvími, které v církvi jsou je také to, že 
bílé  vojsko  si přála  sama Panna Maria. Zkusme  si  zvolit Matku Boží  jako 
průvodkyni životem, to Ona vždy ve svém životě ukazuje na Krista.  

                                       Marta Šmrhová 
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Příště půjdeme zase ‐ rozhovor s  Amálkou a Adámkem Vágnerovými 

V neděli 18. září se v Blatné po mši svaté konalo první setkání dětí vedené 
sestrou  Veronikou  ze  Společnosti  dcer  křesťanské  lásky  sv. Vincence  de 
Paul ze Staré Boleslavi a paní Martou Šmrhovou. Na průběh setkání   jsme 
se zeptali Amálky a Adámka ze Sedlice.  

Kde jste dnes byli v kostele? 
Amálka:  Byli  jsme  v Blatné, 
protože  po  mši  bylo  setkání 
na faře. 

Kolik vás na faře bylo? 
Amálka:  Bylo  nás  tam  málo, 
pět nebo šest. A taky tam byli 
dvě paní.  Jedna  se  jmenovala 
Veronika,  měla  na  sobě  
tmavomodré oblečení. 
Adámek: A měla černé boty. 

Co jste tam dělali? 
Adámek: My jsme hráli hru, kdo si nestihne sednout na svoji židli. 
Amálka:  Střídali  jsme  se a vždycky  jedno místo  chybělo. Byly  tam koláče 
a zákusky. A taky bonbóny. 
Adámek: Já jsem měl sebou pejska a namaloval jsem srdíčka a písmeno.  
Amálka:  Já  vybarvila  obrázek  Panny  Marie.  Dostali  jsme  knížku 
(Omalovánky  o  životě  sv.  Kateřiny  Labouré)  a  Veronika  říkala,  že  si  to 
máme  s taťkou přečíst.   Také  jsme dostali obrázek, na kterém  je   Panna 
Maria a kolem ní je plno kytiček. A ty kytičky máme vybarvit. Vždycky, když 
uděláme  dobrý  skutek,  máme  vybarvit  jednu  kytičku.  Nejméně  deset 
kytiček máme vybarvit, nejvíce všechny. A příště jí to máme přinést. 
Oba: Moc  se  nám  tam  líbilo,  ale  bylo by  lepší,  kdyby  tam  bylo  víc  dětí. 
Příště půjdeme zase, už se těšíme. 
Amálka: Chodím do  kroužku paličkování,  chtěla bych upaličkovat  řetízek 
na medailonek, který jsem dostala od Veroniky. 

Chodíš ještě do jiných kroužků? 
Amálka: Na výtvarku, do hudebky na flétnu a na počítače. 
Adámek: Se školkou chodíme do tělocvičny . 
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Do rozhovoru se vložila maminka Iveta: 
Řekněte také, jak jsme byli v srpnu na setkání časopisu DUHA v Putimi. 
Amálka: Tam bylo o hodně víc dětí. Tak tisíc nebo milion. Ale pršelo tam. 
Nejprve  jsme šli na zvířátka, pak na chvíli do auta, pak do kostela, tam to 
bylo zábavné, protože tam byli plyšáci. 
Adámek: Já měl kravičku. A strašně dobré kremrole tam měli. 
Amálka: Já měla kočičku. Takhle velkou. Bylo tam taky tvoření, ale Áďa se 
přetahoval  s klukama  lanem  venku  a byl  celý  mokrý.  Taky  tam  byly 
hlavolamy a na konec divadlo (Víťa Marčík).  

Rozhovor připravil František Jirsa 
 

 Z Blatné na Svatou Horu u Příbrami 
Letos  jsme se vydali po dvouleté přestávce na pouť  již popáté. V roce 

2020  se  pouť  vzhledem  k protiepidemickým  opatřením  nekonala  vůbec, 
v roce  2021  proběhlo  jenom  jednodenní  „vzpomínkové“  putování  se 
startem v Březnici.  

Pouť  začala  v blatenském  kostele  mší  svatou  celebrovanou 
P. Marcinem Piaseckim, který v době svého působení v Blatné každoroční 
putování zahájil. Nyní slouží v Polsku v katovické diecézi, ale rád se vrací na 
„místo  činu“. Trasa byla stejná  jako v minulých  letech, většinou se držela 
poutní cesty Via Nova   (https://www.pilgerweg‐vianova.eu/). Stejná trasa 
neznamená  stejné putování. Každý  rok  se  sejdou  jiní poutníci,  cestou  se 
potkáváme  s jiným  lidmi,  počasí  je  také  různé.  Letos  jsme  šli 
16. a 17. srpna, kdy se teplota pohybovala okolo 30 stupňů. Naštěstí skoro 
stále foukal mírný vánek, takže horko bylo snesitelné. 

Pouť zahájilo dvanáct poutníků plus Robert, který nás doprovázel až do 
Černívska. Kromě místních poutníků se k nám připojili Marcela a Zdeněk, 
kteří na  jaře spolu absolvovali 300 kilometrovou svatojakubskou pouť do 
Santiaga  de  Compostela.  Po  takové  přípravě  pro  ně  bylo  dvoudenní 
putování v délce cca 45 km jako krátká procházka.  

Krátce poté, co  jsme vyšli od kostela   před budovou Městského úřadu 
poutníky pozdravili a popřáli šťastnou cestu starostka Kateřina Malečková 
a  místostarosta  Pavel  Ounický.  První  krátká  zastávka  byla  za 
Bezdědovicemi  pod  Ženatým  dubem,  druhá  neplánovaná  u  paní  Šímové 
před  jejich  statkem.  Paní  Šímová  nás  čekala  již  v sobotu,  kdy  měla 
připravené koláčky. Koláčky nepřežily nedělní návštěvu příbuzných, a  tak 
nás podělila dobrými bonbóny. Koláčků  jsme  se dočkali  v Černívsku,  kde 
jsme dostali také výbornou polévku.   
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V horku se nám šlo lehce, zavazadla jsme měli v doprovodném vozidle, 
s kterým nás na zastávkách čekala paní Ludmila Vlková. Díky ní každý nesl 
jen  lehký batůžek. Tedy kromě Petra, který nesl věci nejen pro  sebe, ale 
i pro své tři sestry, které s námi šly celou trasu včetně nejmladší devítileté 
Klárky.  V Březnici  jsme  neodolali  a  na  doporučení  Renaty  jsme  si  dali 
výbornou zmrzlinu, a pak už nás čekalo  jenom malé stoupání k ubytovně. 
Po krátkém odpočinku a dobré večeři jsme ještě ochutnali speciality, které 
přivezl P. Marcin z Polska.  

Druhý den byla první  krátká  zastávka na návsi  v Horčápsku,  kde mají 
stále vrakoviště plné starých aut, autobusů a dalších nepojízdných vozidel. 
V Tochovicích  obvykle  odpočíváme  na  zídce  a  schodech  před  kostelem. 
Letos se v kostele v době našeho odpočinku konal pohřeb, a proto pro  nás 
Ludmila  našla  odpočinkové  místo  o  kousek  dál  u  místní  restaurace 
(bohužel  dopoledne  zavřené).  Boršč  dovezený  z Polska  a  ohřátý  do 
termosek  v jídelně  v Březnici  byl  podáván  až  na  poslední  zastávce  na 
Beránkách.     

Na  závěrečnou mši  na  Svatou Horu  přijeli  další  lidé  z našich  farností, 
zaplnili jsme velkou část baziliky a všichni pěší poutníci rádi využili možnost 
vrátit se domů autem – tělo unavené, duch osvěžený.  

Lenka Scheinherrová a František Jirsa 
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Rodiče si přijdou pro dítě 
do školky. 

Slunce svítí, děti sedí 
v pískovišti s tablety, 

 učitelka dříme na lavičce. 
"Paní učitelko, nebojíte se, že se 

vám nějaké dítě ztratí?" 
"Nebojím, kam by chodily, 

wifina je jenom na pískovišti." 

"A ty v kostele sedáváš vpředu nebo spíš vzadu?" 

"Spím vzadu." 

Jak děti z Blatné prožily první svaté přijímání? 
Daník: Byl to velký zážitek, také to bylo napínavé. Byl to můj nejlepší den 
v životě. 
Nelinka: Těšila jsem se na to, když příjmu Ježíška, bylo to hezké. 
 
Živý růženec 

Před Vánocemi  loňského  roku  jsem dostala e‐mail, ve kterém adresát 
posílal  výzvu  Panny  Marie  k  intenzivnější  denní  modlitbě  růžence 
s úmyslem na odvrácení nebo zmírnění dopadů války. Tento e‐mail jsem si 
znovu přečetla koncem února a přešel mě mráz po zádech. Panna Maria je 
nám  stále  na  blízku  a  chce  nám  pomoci,  abychom  i my  sami  pochopili 
velkou sílu modlitby.  

Čím více dokážeme, modlíme‐li se ve společenství. My  tuto příležitost 
máme  v  rámci  Živého  růžence.  Budeme  rádi,  připojíte‐li  se  k  nám, 
abychom  společně  pomáhali  vyprošovat  potřebné milosti  pro  svět. A  to 
zvlášť  v  této  době.  Bližší  informace  Vám  ochotně  podá  paní  Jaroslava 
Hájková, tel. 608 713 214.  

 

Trochu humoru neuškodí 
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Oznámení 
 
Poděkování 
Milí farníci dovolte touto cestou poděkovat Libuši Habadové ze Sedlice. 
Libuško,  děkujeme  Ti  za  záchranu  života  naší  Anežky,  kdy  jsi  pohotově 
zareagovala při tak důležité první pomoci.                            Eda Prexl s rodinou 

 
Sedlice ‐ Každý čtvrtek v 18 hodin v kostele při modlitbě růžence prosíme 
za nemocné v našich  rodinách, zejména za uzdravení našeho ministranta 
Martina K. 

 
Výuka  náboženství  v Blatné  ‐  každý  pátek  od  14.30,  pouze  pro  děti  od 
druhé třídy výše. 

Mše svatá o slavnosti sv. Václava 28. září 
Blatná 8.15 
Sedlice 9.45 
Tchořovice 14.00 
Slatina 16.30 

Uzenice  ‐ mše svatá 1. října. ve 14.00. 

Hlupín ‐ mše svatá 22. října ve 14.00. 
 

Pouť do Koclířova 
1. října se společně s farníky ze Strakonic uskuteční pouť do Koclířova – 

Českomoravské Fatimy, kde v 10.00 hod. proběhne požehnání celé stavby 
Capelinhy  J.  E.  Mons.  Jude  Thaddeusem,  papežským  nunciem  v  ČR, 
J. E. Mons.  Janem  Vokálem,  sídelním  biskupem  královéhradecké  diecéze 
a za  účasti  dalších  biskupů  a  kněží.  Od    10.30  hod.  bude  sloužena 
Pontifikální  koncelebrovaná  bohoslužba  v  areálu  sv.  Jana  Pavla  II. 
zakončena  modlitbou  za  mír  u  památníku  Anděla  Míru.  Odjezd  ze 
Strakonic v 6 hodin. 

Hlásit se můžete u p. Marty Šmrhové, tel. 606 931 636. 
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