Farní zpravodaj
Blatná ‐ Černívsko ‐ Kadov ‐ Sedlice ‐ Záboří
Číslo

Květen 2022

Přátelé,
v sobotu 4. června 2022 se koná pouť strakonického vikariátu na Lomec
u Vodňan. Na celé odpoledne je přichystán duchovní program pro dospělé
i děti, během něhož se můžete potkat s věřícími z celého Strakonicka,
které třeba během roku nemáte možnost navštívit. Na tento den jsem
objednal u pana Vohryzky z Hajan autobus, který bude vyjíždět z Blatné od
ubytovny ve 12.30 hod. se zastávkou v Sedlici. Děti mají dopravu zdarma,
příspěvek za dospělou osobu je 200 Kč. Odjezd zpět bude po mši svaté,
která začíná v 17.00 hod. Přihlásit se můžete kdykoliv po mši svaté
v sakristii.
P. Rudolf

Vikariátní pouť na Lomec
O lidském bratrství
Sobota 4. června 2022
Kazatel

P. Günter Eckelbauer, OMI
Kněz oblátů Panny Marie, původem
z Rakouska, působil v Táboře na Klokotech,
dnes je v Plasech u Plzně.

Zemřel P. Jiří Cihelna
V pátek 4. března 2022 zemřel zaopatřen
svatými svátostmi na faře v Mladé Vožici ve věku
nedožitých 82 let P. Jiří Cihelna, který byl v letech
1998 až 2013 administrátorem v Sedlici, odkud
spravoval také farnosti Záboří u Blatné
a Radomyšl.
Při zádušní mši svaté přednesl vzpomínku na
zemřelého P. Jaroslav Karas, administrátor farnosti
Mladá Vožice. S jeho svolením text uveřejňujeme.
Vážená zarmoucená rodino, Otče biskupe, vážení spolubratři, vážení
přítomní, sestry a bratři.
„Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme
také žít“. (Řím. 6,8). Tento verš z listu sv. apoštola Pavla Římanům je
veršem, který si zemřelý bratr Jiří rád připomínal. Je součástí listu
Římanům a byl napsán kolem roku 58 v Korintu. List zaměřuje pozornost
čtenáře na nauku o ospravedlnění. Novým učením apoštola sv. Pavla je
nauka o tom, že člověk dochází k ospravedlnění na základě víry v Krista
a ne na základě zachovávání starozákonních předpisů.
Jiří, se kterým se dnes loučíme, patřil k věrným, poctivým a spolehlivým
kněžím. Pohodlí kněžského domova vyměnil za nepohodlí života na faře
a tuto službu vrchovatě naplňoval. Rád prožíval své kněžství ve
společenství kněží a někdy je navštěvoval. Ještě 22. února se zúčastnil
vikariátní konference v Táboře. Po cestě, která je několik set metrů od
parkoviště ke kostelu, si stěžoval na dýchání a několikrát proto zastavil. Na
popeleční středu stál u oltáře, a tak jako ostatní věřící pokorně přijal
popelec. Ve čtvrtek přišel pozdravit modlitební skupinu na faře. Následující
den po obědě si ho Pán dárce života povolal k sobě. Na večerní mši svatou
nedorazil. Odešel v klidu a pokoji ve spánku.
P. Jiří se přiblížil k hranici smrti po úrazu v době, kdy působil ve farnosti
Pacov. Po automobilové nehodě zůstal víc než půl roku v komatu. V té
době ho navštěvovala řada lidí včetně kněží. Na jedné návštěvě se
společně modlili za jeho uzdravení. Zlom v uzdravení nastal po jedné
z modliteb, kdy ho bratři omyli lurdskou vodou a dali mu napít. Po jeho
úplném uzdravení se vrátil do služby, kterou vykonával až do své smrti.
Velkou vášní a radostí byla pro P. Jiřího liturgie a knihy. Druhý Vatikánský
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koncil se v jedné z definic o kněžství vyjadřuje takto. „Liturgie je výkon
Kristova kněžství.“ Je to tedy Kristus, který vede kněze při svátostných
úkonech. P. Jiří sloužil ve farnostech velmi obětavě a vždy na něho bylo
spolehnutí. O jeho nadání svědčí skutečnost, že se modlil latinský breviář
a v době vrcholu své kněžské služby byl schopen se latinsky i domluvit. Na
jeho stole zůstal otevřený breviář. Rád bych mu za jeho dlouholetou službu
ve farnostech Mladá Vožice, Smilovy Hory, Hlasivo, Nová Ves, Šebířov
a Vrcholtovice poděkoval. Kéž ho Pán odmění za jeho věrnou službu a kéž
P. Jiří slaví „Věčné velikonoce“ v Božím království.

Závěry setkávání ve farnostech
Zápisy ze synodálních skupinek v diecézi byly shrnuty do
desetistránkového dokumentu (k dispozici na www.bcb.cz). Jeho součástí
jsou také následující úkoly‐výzvy, které ze setkávání vyplynuly. Dokážeme
je alespoň částečně realizovat i v našich farnostech?
Výzvy pro věřící, farníky a jejich společenství
Ze závěrů jednotlivých skupinek synodální cesty vyplývá mnoho výzev
pro věřící, farníky a jejich společenství. Především je to touha po
pravidelném setkávání malých společenství, která by měla přijímat nové
lidi velmi otevřeně bez zbytečného posuzování a hodnocení. Společenství
by měla vytvářet přirozené zázemí domova pro všechny. Předpokladem
pro tuto atmosféru je upřímnost, opravdovost života podle evangelia
a zapálení pro Boha, které se projevuje nejen ve slově, ale i v milosrdných
skutcích. Důležitou ctností se jeví umírněnost, která je důležitou součástí
dialogu. Lidé by si také měli vyhradit čas nejen pro setkávání, ale také pro
společnou práci pro farnost.
Výzvy pro kněze a správce farností
Výzva vyplývající ze závěrů synodálních skupinek se netýká jen laiků, ale
také kněží a správců farností. Kněží by měli aktivně a prakticky podporovat
zájem o společenství. Měli by vytvářet nejen prostor pro společenství, ale
také společenství osobně navštěvovat. Vzhledem k tomu, že promluva při
mši svaté není místem pro diskuse, jeví se tato společenství jako důležitá
místa, kde se lze vracet k různým otázkám a vést o nich otevřený dialog,
který nutně patří k doprovázení a formaci lidí. Kněz by měl usilovat o to,
aby slabé pozvedl, povzbudil a dodal jim odvahu, aby nalomenou třtinu
nedolomil a doutnající knot neuhasil a pomohl lidem rozlišit jejich dary
a schopnosti, které vypovídají o jejich správném místě v Církvi. Důležité je
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i aktivní zapojení laiků při liturgii. Aby to bylo možné, je potřeba, aby kněží
vysvětlovali jednotlivé části mše svaté, její symboly a liturgické úkony, aby
lidé mohli mši svatou prožívat. Slavení mše svaté je modlitba, která, pokud
jí člověk rozumí, ho více oslovuje a inspiruje. K tomu přispívá i homilie,
která by měla být přiměřeně dlouhá, srozumitelná a reflektující Písmo
svaté.
V souvislosti s tím je důležité, aby kněz učil náboženství a vytvářel tak
předpoklady víry skrze osobní svědectví života podle evangelia, které
vyučuje. Neméně důležité pro přiblížení Božího slova se jeví používání
vhodných příkladů z běžného života. Farnost je rodina, a proto je na místě,
aby i hospodaření farnosti bylo transparentní. Kněz by měl napřed
s farníky diskutovat záměr, měl by se snažit pro daný záměr lidi získat
a zapojit je do těchto aktivit. S tím souvisí i důležitost zveřejňování
„Výročních zpráv".
Výzvy pro diecézi a její vedení
Výzvy se týkají nejen laiků a kněží, ale také ordinářů. Někteří kněží se
cítí přetížení, a proto je velmi důležité, aby byli povzbuzováni
představenými k tomu, aby se nebáli delegovat různé záležitosti na laiky.
Ordináři by měli vést více otevřenou komunikaci o pastoračních
a ekonomických záměrech. Taktéž se ukázalo, že ačkoliv je snaha vytvářet
nabídky různých aktivit pro farnosti ze strany pastoračního centra diecéze,
je pak nedostatečná propagace. Bude potřeba vytvořit lepší komunikační
cesty. Ordináři by měli klást větší důraz na pastoraci dětí a usilovat o nové
cesty při pastoraci mládeže, jejíž charakter je v současné době velmi
proměnlivý. Zvláště chybí v diecézi péče o ministranty a jejich dlouhodobá
formace. Jelikož je biskup nástupcem apoštolů a je mu svěřen učitelský
úřad církve, je zapotřebí, aby se uskutečňovala v diecézi soustavná výuka
nauky Církve podle Katechismu katolické církve, prohlubovala se znalost
Bible a více se rozebíraly myšlenky papeže Františka. Neméně důležitá jsou
neformální setkávání věřících s diecézním biskupem na úrovni jednotlivých
farností, kde by se mohl vést efektivní dialog a prohlubovat vzájemná
důvěra. Očekává se od ordinářů, že budou podporovat vznik farních rad
(ekonomické a pastorační), tam, kde je to možné, prostřednictvím
vypracování stanov farních rad, které by měly být dostupné na internetu
a uveřejněny v diecézním oběžníku Acta Curiae včetně výzvy, aby tyto rady
byly zřizovány. K tomu je nezbytná nabídka formačních kurzů pro tyto laiky
v patřičných oborech.
Výzvy formuloval generální vikář Mons. David Henzl
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Dítka, svědčte s růžencem v ruce, že jste moji, a rozhodněte
se pro svatost
To jsou slova Panny Marie, které dala nám všem prostřednictvím
vizionářů z Medžugorje. V minulém roce uplynulo 40 let od prvního zjevení
‐ 24. 6. 1981. Stále nás Matka Boží vybízí k této modlitbě, je to mocná
zbraň, která dokáže zastavit i války, změnit všeliké lidské trápení, proměnit
je v to nejlepší pro nás.
Neztrácej mysli, nezoufej si, žije Maria, žije Maria, důvěřuj v ni.
Ona vše předkládá Pánu a On jí nic
neodepře, je Prostřednice všech milostí.
S láskou berme do ruky růženec,
darujme jí denně alespoň jednu vonnou
růži. Růženec mějme vždy při sobě,
využijme každý čas ‐ v autě, při chůzi po
městě,
v
přírodě,
neztrácejme
drahocenný čas. Otec Dolindo Ruotolo,
mučedník srdce, od kterého někteří
znáte Novénu odevzdanosti (Ježíši, ty se postarej), 20 let nemohl sloužit
jako kněz, měl i velmi těžké dětství a život, ale maminka jej naučila
modlitbě růžence. Zvláště v době studia, které mu nešlo, pocítil skrze
růženec mocnou pomoc Matky Boží a to jej k důvěře k Panně Marii neslo
celý život. Modlil se růženec neustále, a tak žil v Boží přítomnosti. Všem jej
též vřele doporučoval, jako pomoc v pokušení, v práci, v každodennosti,
přináší nám pokoj do srdce. Svatý P. Pio se modlil několik desítek růženců
denně, jeho modlitba byla natolik soustředěná, že dokázal mluvit s druhým
člověkem a přitom se modlit růženec. Říkával, že všechny milosti v životě
obdržel skrze modlitbu růžence. Je to dar Matky Boží, kde rozjímáme nad
celými dějinami spásy. Skutečně úžasná modlitba, naučme se ji, choďme
na společný růženec do kostela si vyprosit potřebné milosti. Nebojme se
patřit Panně Marii, Ona je naše něžná Matka, zasvěťme svůj život Panně
Marii, odevzdejme jej do Jejích rukou a nebudeme nikdy litovat.
V nebezpečích, úzkostech, nejistotách: na Marii mysli, Marii vzývej. Ať
nemizí její jméno z tvých úst, ať nemizí myšlenka na ni ze srdce!
Drahé děti! Modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví pro
království nebeské, aby Vám bylo dobře tady na zemi. Růženec je mou
nejmilejší modlitbou pro svou nádheru a hloubku. (sv. Jan Pavel II.)
Marta Šmrhová
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Sedm setkání s Ježíšem
Využily jsme (3 ženy) nabídky z přílohy Farního zpravodaje a během
postní doby jsme se setkávaly nad úryvky Lukášova evangelia.
Při těchto zhruba hodinových setkáních jsme se společně modlily,
zamýšlely a sdílely se o to, co každou z nás v daném evangeliu oslovilo.
Bylo zajímavé, jak byla každá oslovena něčím jiným podle toho, co zrovna
prožívala. Mohly jsme se tak i lépe poznat a povzbudit. A zasmát se...
Těšila jsem se na každé setkání a shodly jsme se na tom, že nás tyto
společné chvíle obohatily.
Každou sobotu večer máme on‐line setkání nad nedělními liturgickými
Jitka Faměrová
texty. Zkuste se někdy připojit!

Oznámení
Slavnost Nanebevstoupení Páně ‐ ve čtvrtek 26. května bude mše svatá
v Sedlici v 16.00 hodin, v Blatné v 18.00 hodin.
Film Corpus Christi ‐ ve čtvrtek 26. května v 19 hodin na faře v Blatné
promítneme polský film natočený na základě skutečné události: Daniel by
se chtěl stát knězem, jednou na faře vyzkouší kněžský oděv a omylem je
pak považován za nového faráře.
Káva po mši svaté ‐ v neděli 29. května po mši svaté v Blatné si společně
zajdeme na kávu do Kulturní kavárny Železářství u Šulců.
Setkání nad Biblí ‐ bude ve čtvrtek 2. 6. po mši svaté na faře v Blatné.
Sraz rodáků v Chlumu u Blatné
V sobotu 11. června bude mše svatá v Chlumu v 11.00 hodin.
Slavnost Nejsvětější Trojice ‐ v neděli 12. června bude titulární slavnost
v Černívsku v 15.00 hodin a ve Lnářích v 18.00 hodin.
Poděkování za školní rok v Blatné
Ve čtvrtek 16. června v 17 hodin v Blatné bude sloužena mše svatá na
poděkování za prožitý školní rok a následně proběhne setkání na farní
zahradě s opékáním buřtů. Zváni jsou děti i rodiče. Účastníci si přinesou
buřty s sebou.
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HISTORICKO‐HUDEBNÍ VEČER
k 670. výročí první písemné zmínky
o duchovní správě ve Lnářích

pátek 17. 6. 2022 od 18 hodin
kostel Nejsvětější Trojice ve Lnářích
Přednáška Mgr. Vladimíra Červenky
o historii duchovní správy ve Lnářích od počátků po současnost
Koncert duchovní hudby
v podání Chrámového sboru sv. Martina z Radomyšle

Slavnost Těla a Krve Páně v Blatné
V neděli 19. června v Blatné bude mše svatá ve 14.00 hodin s následným
procesím k venkovním oltářům. Ráno v 8.15 mše svatá nebude.
Slavnost sv. Jana Křtitele v Paštikách
Ve čtvrtek 23. června vyjde procesí z Blatné v 17.20 na konci Paštické ulice,
mše svatá bude v 18.00. Hudebně ji doprovodí varhaník několika pražských
kostelů pan Miloslav Šimek spolu se svými pěveckými kolegy Jakubem
Kośem a Mikulášem Perlou. Po mši svaté bude následovat krátký koncert
duchovní hudby.
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Mše sv. v Blatné bude v 18.00 hod., ráno v 8.00 nebude. Titulární slavnost
v Záboří bude v neděli 3. 7. v 11.30.
Pouť na Svatou Horu
Pátý ročník pěší poutě na Svatou Horu se uskuteční ve dnech 16.‐17.
srpna. Pouť bude zahájena v úterý 16. 8. ranní mší svatou v 8 hodin
v Blatné. Nocleh je zajištěn v Březnici. Pouť zakončíme ve středu 17. 8. mší
svatou v 17 hodin na Svaté Hoře, kam srdečně zveme i motorizované
farníky. Tradičně se poutě zúčastní také P. Marcin Piasecki. Podrobnosti
budou na plakátku, na nástěnce nebo další informace podá Lenka
Scheinherrová, tel. 604 579 527.
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Bezděkov
18.00 ‐ 19.00 Volná prohlídka kostela
Blatná
18.00 ‐ 18.30 Mše svatá
18.30 ‐ 21.00 "Cesta k blahořečení jednoho z nás" ‐ výstava
o Mons. Josefu Hlouchovi
19.00 ‐ 21.00 Výstava liturgických oděvů a nádob
19.00 ‐ 20.30 Výstup do zvonice
Černívsko
19.00 ‐ 21.00 Volná prohlídka kostela
Pacelice
18.00 ‐ 22.00 Kostel Proměnění Páně ‐ prohlídka vnějších prostor.
Paštiky
18.00 Komentovaná prohlídka kostela
18.30 Varhany a zpěv
19.00 Komentovaná prohlídka kostela
Sedlice
19.00 ‐ 20.00 Komentovaná prohlídka varhan s ukázkou hry
Výstava liturgických oděvů
Ochutnávka mešního vína
Škvořetice
18.00 ‐ 22.00 Kaple Nejsvětější Trojice a kaple Panny Marie
Bolestné, prohlídka vnějších a vnitřních prostor.
Záboří
18.30 ‐ 19.30 Zvony ‐ výstava v kostele

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 15 Kč.
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