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Přátelé,  
 
kříže  jsou  v  naší  zemi  prozatím  vidět  v mnoha  provedeních  na mnoha 
místech: železné na věžích kostelů, žulové na rozcestích silnic, mramorové 
na hřbitovech, dřevěné na zdích našich domácností, zlaté s  řetízkem  jako 
šperk na hrudi, v příhodnou chvíli vymaluje slunce či luna svým paprskem 
kříž na stěně za přivřeným oknem. Všude, kam se podíváme, zahlédneme 
toto nebeské znamení. 

Jenže v tom  je právě potíž. Čeho  je moc, to přestaneme vnímat. Mělo 
by  nás  ale  pokaždé  napadnout,  že  na  kříži  přestalo  být  lidské  trápení 
nesmyslné  a  neúčelné.  Co  se  tím míní? Máme  snad  vyhledávat  trápení, 
bolest  a  utrpení?  To  jistě  ne.  Ani  Ježíš  to  nedělal,  kříž mu  byl  vnucen. 
Nectíme  kříž  jako  nástroj mučení,  usmrcení,  ale  jako  nástroj  přemožení 
smrti, znamení života za smrtí. Neboť Ježíš je ten, kdo ani na kříži neztratil 
víru a měl naději i tam, kde už nebylo žádné naděje. 

Ale uvědomme si  také, že na Golgotě stály kříže  tři a každý byl úplně 
jiný. Prostřední byl Ježíšův, kříž obětavé lásky, která věří, doufá a miluje až 
za hrob: “Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.” Po pravici byl kříž lítosti: 
“Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do  svého království”,  zvolal v poslední 
chvíli sv. Dismas. Po Kristově levici stál kříž lhostejnosti a vzdoru: “Copak ty 
nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!” 

Jeden  z  těch  tří  si  volí  za  svůj  každý  člověk. Není  tedy  kříž,  jako  kříž. 
Který si zvolíme my? 

P. Rudolf Hušek 
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Návštěva kapličky Panny Marie v našich domovech 
Dovolte  mi,  milí  farníci,  abych  Vám  trošku  nastínila,  jakou  máme 

příležitost a mimořádnou milost. 
Dne  3.6.  2023  budeme  mít  možnost  mezi  námi  slavnostně  přivítat 

putovní kapličku Panny Marie zázračné medailky, kterou přiveze do Blatné 
P. Janko Jakubovič (člen Misionářů sv. Vincence de Paul). Staneme se tak 
jedním z mála míst v Čechách, kde bude Panna Maria putovat po rodinách, 
ale mohou ji přijmout i jednotlivci. 

Přijímejme  Ji s  láskou, prosme, aby mohla v našich domovech působit 
a hojit  naše  bolesti,  které máme  v  rodině,  v  práci, mezi  sousedy,  v  naší 
zemi, ale také ve světě. Jak budou naše prosby vyslyšeny, to už nechme na 
Ní,  naší  největší  přímluvkyni,  vždy  to  bude  to  nejlepší.  Zažijete mnoho 
milostí i malých zázraků všedního dne. 

Na  Slovensku  je  tato  vzácná  návštěva  velmi  rozšířena,  a  dokonce  již 
vyšla  knížka  „Dar  od  Neposkvrněné“,  kde  jsou  svědectví  se  zázračnou 
medailkou a z podomní návštěvy Panny Marie. 

Prožijeme  krásnou  mariánskou  sobotu  společně  i  s  dětmi.  Přijede 
nejenom P.  Janko  Jakubovič, který nás  seznámí  s Pannou Marií  zázračné 
medailky. Bude i film na faře a slavnostní požehnání a předání kapličky do 
první rodiny. Také přijede, nám již dobře známá, s. Veronika, která se bude 
věnovat dětem.  

Program ještě bude upřesněn a bude vystaven plakátek. 
Zájemci  o  podomní  návštěvu  kapličky  Panny Marie  se mohou  již  teď 

hlásit  u  p. Marty  Šmrhové  (606  931  636),  platí  to  pro  všechny  farnosti. 
Kaplička vždy bude vystavena přede mší svatou na obětním stole a po mši 
svaté si  ji další rodina, nebo  jednotlivec odnese na týden domů. Bude tak 
vždy při nedělní mši svaté v Blatné.  

„UČIŇME ZE SVÉ DOMÁCNOSTI SVATYNI BOŽÍ MATKY.“ 
Marta Šmrhová 

Film 'Mobil' 
Poslední  únorovou  neděli  jsme měli možnost  zhlédnout  na  faře  film 

'Mobil'. Je to film o pokušení, které může potkat každého z nás stejně jako 
hlavního hrdinu. 

  Po  promítnutí  jsme  si  popovídali  o  filmu  i  o  tom,  co  sami 
prožíváme  a  společně  jsme  se  modlili.  Každým  takovým  setkáním  se 
můžeme vzájemně obohatit a více se poznat. 

Jitka Faměrová 
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Památník selského stavu Blatenska a Lnářska 
Památník  je umístěn u nové  spojovací cesty na návrší mezi vesnicemi 

Zahorčice a Řiště, cca 100 metrů jižně od usedlosti č.p. 15 v Řištích. Skládá 
se ze šesti dílčích komponentů. 

Jeho  hlavní  součástí  je  starý  kříž  s  vytesaným  letopočtem  1847, 
restaurovaný  v  roce  2012  panem  Petrem  Štěpánem  z Hajan.  Tento  kříž 
patří  k  několika  málo  křížům  na  Blatensku  a  Lnářsku  v  „polní  trati“ 
(tj. mimo  lidská  sídla),  které  byly  postaveny  v  první  polovině  19.  století, 
tedy  ještě před zrušením  roboty. Naprostá většina  těchto „polních“ křížů 
ve  zmíněném  regionu  je mladšího  data  a  byla  často  zřizována místními 
rolníky  jako  díkůvzdání  Bohu  za  úplné  vysvobození  a  „vyplacení“  jejich 
usedlostí  z  poddanských  povinností. Důvod  vzniku  kříže  na  návrší  u  Řišť 
není historicky nijak znám a doložen. Zajímavostí je, že sakrálních objektů 
podobného  technického  řešení,  avšak  poněkud mladších,  je  ve  zdejším 
užším okolí několik. Podle zdejší  tradice a ústního podání byla podnětem 
ke stavbě obdobných křížů tehdejší vysoká dětská úmrtnost a prosba Pánu 
Bohu o ukončení těchto neblahých událostí. 

Kříž je orámován dvěma lípami srdčitými ‐ českými národními stromy. 
Jejich  věk  je podle dendrologického posouzení přibližně  stejný  jako  stáří 
kříže, tedy cca 170 let. Obě lípy byly odborně ošetřeny v roce 2013 firmou 
Ing. Keclíka z Písku. Třemi dalšími komponenty památníku jsou tři balvany  
(menhiry) z blatenské žuly, každý o výšce cca dva metry a o hmotnosti cca 
pět až sedm tun. V  jejich spodní části  je u každého vytesán  letopočet a v 
horní části ve výšce cca 170 cm křesťanský symbol. 

V  dalším  textu  budeme  používat  pro  jednotlivé  balvany  termín 
„menhir“, který označuje neopracovaný kamenný blok podlouhlého tvaru, 
kolmo zasazený do země. 

Menhir s  letopočtem 2017  je umístěn v centrální části památníku, má 
hmotnost cca sedm tun a působí relativně nejmohutnějším dojmem. Jako 
křesťanský symbol je v jeho horní části vytesán jednoduchý kříž. Ve střední 
části je uveden text, jehož smyslem je vyslovit poděkování, úctu a respekt 
všem cca třiceti generacím našich předchůdců, kteří osídlili od dob „velké 
kolonizace“ za posledních Přemyslovců (tj. kolem roku 1250) zdejší krajinu, 
odstranili  původní  pralesy  a  úspěšně  hospodařili  po  následujících  osm 
staletí  na  zdejší málo  úrodné  balvanité  půdě,  kterou  –  s  využitím  svých 
mozků,  namáhavé  ruční  práce,  jednoduchých  pracovních  nástrojů 
a potažní síly – obdivuhodným způsobem zkulturnili: 
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PAMÁTCE VŠECH ČINORODÝCH 
A SKROMNÝCH ŽEN A MUŽŮ 

Z VESNIC A MĚSTEČEK 
BÝVALÉHO LNÁŘSKÉHO PANSTVÍ, 

KTEŘÍ PO STALETÍ, 
V KŘESŤANSKÉ VÍŘE, 
LÁSCE A POKOŘE, 

ŽILI A ÚSPĚŠNĚ HOSPODAŘILI 
NA SVĚŘENÉ PŮDĚ. 

 
Menhir  s  letopočtem  2022  je  věnován  především  katolickému 

selskému  a  velmi  pokrokově  orientovanému  rodu  Cihlových,  jehož 
příslušníci mimořádně úspěšně hospodařili zde v Řištích. V roce 1930 pak 
vybudovali podle dánského vzoru „na zelené  louce“ zcela novou moderní 
usedlost, nacházející se v bezprostřední blízkosti našeho památníku, který 
je  též  částečně  věnován  jejich  poctě  a  památce.  Na mimořádný  přínos 
dvou  významných  osobností  z  tohoto  rodu  pro  osvobozené  rolníky 
Blatenska a Lnářska, jakož i pro širší české agrární hnutí, se snaží upozornit 
nápis následujícího znění: 

 
PAMÁTCE MÍSTNÍCH SEDLÁKŮ 
JOSEFA CIHLY (1838‐1906) 

a JOSEFA CIHLY ml. (1863‐1939), 
představitelů českého agrárního hnutí, 

kteří byli dlouholetými mluvčími 
svobodných rolníků Blatenska a Lnářska. 

 
Křesťanským  a  katolickým  symbolem  na  tomto  menhiru  je  barevná 

fotografie gotického obrazu Madony Lnářské, jehož originál je vystaven od 
roku  2009  ve  stálé  expozici  v  Národní  galerii  v  Praze.  Tento  obraz 
doputoval  do  Lnář  již  při  založení  zdejšího  kláštera  roku  1684  s  prvními 
bosými augustiniány  z Prahy, kam  si  jej  tito  řádoví bratři přivezli  z  Říma. 
Barevná fotoreprodukce obrazu je v současné době umístěna ve lnářském 
klášterním chrámu Nejsvětější Trojice na zvláštním oltáři. 

Menhir  s  letopočtem  2020  se  snaží  o  dílčí  charakteristiku  nejnovější 
agrární  historie  Blatenska  a  Lnářska.  Základním  právním  východiskem 
tohoto  třicetiletého  období  byl  zákon  „o  půdě“,  přijatý  po  sametové 
revoluci. Z tohoto ‐ pro venkov klíčového právního předpisu ‐ vycházely též 
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novodobé  pozemkové  úpravy,  na  jejichž  základě  byla  na  Blatensku 
a Lnářsku  dosud  postavena  z  veřejných  zdrojů  –  ve  srovnání  s  jinými 
regiony  –  relativně  velmi  hustá  síť  zpevněných,  dostatečně  širokých 
místních  komunikací,  spojujících  lidská  sídla  a  zemědělské  půdní  bloky. 
Tyto  komunikace o úhrnné délce 35  km byly bezplatně předány  zdejším 
obcím  a  nahradily  dřívější  úzké  obecní  potažní  cesty,  vesměs  již  zcela 
nefunkční, vedoucí často úvozy a  lemované tzv. „tarasy“. Tyto nové cesty 
rovněž nabízejí  a umožňují  výraznější  rozvoj  cykloturistiky, mototuristiky 
a pěší  turistiky,  a  tím  i  širší  poznání  zdejší malebné  krajiny  jejími  ctiteli 
i náhodnými návštěvníky. Text na menhiru je následující: 

 
V UPOMÍNKU 

NA PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI 
POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

NA BLATENSKU A LNÁŘSKU. 
 

Vyprojektování  novodobých  pozemkových  úprav  umožnilo  rovněž 
urychlit územní plány obcí a snazší obnovu vesnice Metly po katastrofální 
povodni. Nedílnou  součástí  pozemkových  úprav  na  Lnářsku  bylo  rovněž 
majetkové  vypořádání  zastavitelných  a  nově  zastavovaných  území  obcí 
Hajany,  Předmíř  a  Lnáře  pro  občanskou  zástavbu,  jakož  i  vypořádání 
pozemků  v  zemědělských  areálech  v  těchto  třech  obcích,  a  také  v  obci 
Březí. 

Majetkoprávní vypořádání pozemků při pozemkové úpravě sousedícího 
katastrálního  území  Řiště  bylo  základním  předpokladem  pro  stavbu 
silničního obchvatu zdejšího zastavěného území. Hlavním investorem této 
nákladné stavby v ceně 9,2 milionu Kč, plně využívané od  roku 2020, byl 
Jihočeský  kraj.  Obec  Předmíř  zajišťovala  a  financovala  projektovou 
dokumentaci a stavební povolení, které poskytla tomuto našemu kraji jako 
hlavnímu  investorovi.  V  rámci  pozemkových  úprav  byla  dále 
vyprojektována a vybudována protipovodňová nádrž (suchý „poldr“) v obci 
Hajany, a rovněž vodní nádrž na hranicích katastrálních území Zahorčice a 
Předmíř. Tato nádrž o výměře jednoho hektaru umožňuje zachycení cenné 
srážkové vody na místních velmi výsušných pozemcích, a současně dotváří 
zdejší evropsky chráněnou a botanicky unikátní lokalitu, a zvyšuje celkovou 
ekologickou stabilitu zdejší krajiny.  

Menhir  s  vytesaným  letopočtem  2020  má  –  kromě  připomínky 
nejnovějších investičních aktivit uskutečněných v letech 1991 až 2020 – též 
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určitý  duchovní  a  historický  rozměr.  Vytesaný  kalich  a  kříž  v  horní  části 
menhiru  připomínají  100.  výročí  počátků  českého  obrodného 
křesťanského hnutí, v  jehož  čele  stál  řeholník  lnářského kláštera a  lidový 
léčitel  Adolf  Arnošt.  Tento  vlastenecky  a  liberálně  smýšlející,  původně 
katolický kněz, byl  jedním z duchovních otců  tohoto obrodného procesu. 
Především  jeho  zásluhou  se  staly  Lnářsko  a  přilehlé  širší  Podbrdsko 
a Pošumaví významným regionálním centrem nové, reformně orientované 
Československé církve, založené právě v roce 1920 (tedy celé čtyři desítky 
let  před  Druhým  Vatikánským  koncilem,  který  částečně  reformoval 
katolickou církev). V září roku 2020 si Lnáře připomněly rovněž 80. výročí 
předčasné  smrti  tohoto  svého  významného  občana,  veřejného  činitele 
a křesťanského  reformátora.  Adolf  Arnošt  a  jeho  manželka 
a spolupracovnice  Božena  Arnoštová,  rozená Myslíková,  jsou  pochováni 
v čestném hrobě na lnářském hřbitově.  

Josef Honz starší, redakčně upraveno 
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Oznámení 
 

Vosk pro Ukrajinu  ‐ V kostelech  v Blatné  a  v Sedlici můžete na určeném 
místě vkládat vosk od vyhořelých svící, který bude využitý pro výrobu svící. 
Naši  bratři  z  řeckokatolické  církve  pak  vyrábějí  z  kartonu,  plechovek 
a vosku tzv. zákopové svíčky, které vydrží hřát až pět hodin. Slouží vojákům 
a obyvatelům na frontových liniích jako improvizovaný zdroj tepla i světla. 

 
Zelený  čtvrtek  ‐  Setkání  na  připomenutí  poslední  Ježíšovy  večeře 
s modlitbou,  přípitkem  a  malým  občerstvením  po  mši  svaté  na  faře 
v Blatné. Všichni jsou srdečně zváni. 
 
Velký pátek 
Křížová cesta v 6 hodin ráno v Radomyšli od kostela sv. Martina ke kostelu 
sv. Jana Křtitele.  
Modlitba křížové cesty s dětmi ve 14.30 hodin v kostele v Blatné. Děti si 
mohou přinést řehtačky. 
 
Bílá sobota  ‐ Žehnání pokrmů v 11.00 hodin v kostele v Blatné. 
 
Pouť na Svatou Horu  ‐ Šestý ročník pěší poutě se uskuteční v úterý 18. a 
ve středu 19. července 2023. Pouť bude zahájena v úterý  ranní mší svatou 
v 8 hodin v Blatné. Nocleh je zajištěn v Březnici. Pouť zakončíme ve středu 
mší  svatou  v  17  hodin  na  Svaté  Hoře.  Další  informace  podá  Lenka 
Scheinherrová, tel. 604 579 527. 

Velikonoční bohoslužby 

  Zelený
čtvrtek

Velký
pátek

Bílá sobota  Zmrtvýchvstání 
Páně 

Velikonoční 
pondělí 

Blatná  19.00  19.00 20.30  8.15  8.15 
Černívsko        15.00   
Sedlice  17.00  17.00 18.00  9.45  9.45 
Záboří        11.30   

Vydává pro vnitřní potřebu: Římskokatolická farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná. 
Příspěvky  zasílejte mailem na adresu:  farni‐zpravodaj@seznam.cz nebo poštou na adresu 
farnosti, můžete nám i zavolat ‐ 731 402 142. Náklady na vytištění tohoto čísla jsou 10 Kč. 
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Vy, kteří jste se postili, i vy, kteří jste se nepostili, se dnes veselte 
Kdo  je zbožný a  je přítelem Božím, ať se nyní raduje z tak krásné a zářivé 

slavnosti; služebníku dobrý, vejdi do radosti svého Pána. 
Kdo hned od první hodiny pracoval, ať dnes obdrží spravedlivou mzdu. 
Kdo přišel až po deváté hodině, ať vděčně oslavuje. 
Kdo dorazil po dvanácté, ať nepochybuje, neboť o nic nepřijde. 
Kdo se opozdil až do třetí hodiny, ať bez váhání vejde. 
Kdo  přišel  až  k  páté  hodině,  ať  se  kvůli  své  pomalosti  neobává:                  

náš Král je velkorysý a posledního přijímá stejně jako prvního. 
Dopřává  odpočinku  dělníkovi  z  páté  hodiny  stejně  jako  tomu,  který 

pracoval hned od počátku. 
Milosrdenství  projevuje  poslednímu  a  prvního  obdarovává  ctí.                  

Dává jednomu a je dobrotivý k druhému. 
Přijímá naše skutky a dobrá vůle je mu drahá. Ctí naše dílo a chválí úmysly. 
Do Pánovy  radosti vejděte  tedy všichni: první  i druzí, a  radujte  se ze své 

odměny. 
Bohatí i chudí, dokola společně tančete. 
Střídmí i neteční, oslavujte dnešní den. 
Vy, kteří jste se postili, i vy, kteří jste se nepostili, se dnes veselte. 
Stůl je přeplněný, všichni si z něj s chutí berte. Telecího je víc než dost, nikdo 

nesmi odejít hladový. Všichni si vychutnejte hostinu víry, radujte se 
všichni z bohatství dobroty. 

Nikdo  ať  neoplakává  svou  bídu,  protože  dnes  se  ukázalo  naše  společné 
království. 

Nikdo ať neoplakává své viny, protože z hrobu dnes vyšlo odpuštění. 
Nikdo ať se nebojí smrti, protože Spasitelova smrt nás osvobodila. 
Ona ho sevřela a on ji zadusil. 
Ten, který sestoupil do podsvětí, zbavil podsvětí moci. 
Podsvětí zhořklo, když ochutnalo jeho tělo. 
Smrti, kdepak je tvůj bodec? Podsvětí, kde je tvé vítězství? 
Kristus vstal z mrtvých a život kraluje. 
Kristus vstal z mrtvých a v hrobě už není žádný mrtvý. 
Jemu patří sláva a moc na věky věků. Amen. 

Z Velikonoční katecheze sv. Jana Zlatoústého (4. století) 


