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Přátelé,
v sobotu 25. června 2022 vysvětil pan biskup Kročil dva nové kněze. Jeden
z nich, tj. Pavel Kasal, přijede v pátek 8. července 2022 do Blatné, kde bude
v 18.00 hodin celebrovat mši svatou, po níž udělí zájemcům osobní
novokněžské požehnání. Říká se, že kvůli novokněžskému požehnání by si
člověk měl paty ušourat, tak vzácné a posilující pro příjemce je. Prosím
Vás, abyste na nové dva služebníky oltáře pamatovali ve svých modlitbách.
P. Rudolf

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
jsou na webu a na plakátku na nástěnce.
Další informace podá Lenka Scheinherrová, tel. 604 579 527.
Termín podání přihlášek se prodlužuje do 7. července.

Biskup Josef Hlouch
Před pár týdny jsme si o Noci kostelů
v Blatné připomínali 50. výročí úmrtí
českobudějovického biskupa Josefa Hloucha.
Kdo
neměl
možnost
se
projekce
Českobudějovického biskupství zúčastnit
a rád by se dozvěděl něco o životě našeho
biskupa, který je v procesu blahořečení,
nabízíme alespoň pár řádek převzatých právě
z této projekce.
Mons. Josef Hlouch se narodil 26. 3. 1902
v Lipníku u Třebíče jako páté dítě v rodině
drobného rolníka Jakuba Hloucha. Po povinné
školní docházce v Lipníku a studiích na
arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži vstoupil
v roce 1922 do kněžského semináře v Olomouci. Zde také 5. 7. 1926 přijal
kněžské svěcení. Působil ve Spálově, Kladkách u Prostějova, Jesenci,
Branticích u Krnova a v Olomouci - Hodolanech. Již jako kněz vynikal jako
muž hluboké modlitby se srdcem plným blíženecké lásky.
V roce 1934 získal doktorát na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě
v Olomouci. Ve stejném roce napsal knihu Problém odpadu od církve
a v roce 1940 Konverse a konvertité. Po druhé světové válce byl 1. října
1945 jmenován řádným profesorem bohoslovecké fakulty v Olomouci.
15. 8. 1947 přijal biskupské svěcení v Olomouci a od 7. 9. 1947 byl
Mons. Hlouch jmenován papežem Piem XII. českobudějovickým biskupem.
Získal si srdce všech lidí, nejen katolíků. Navštěvoval továrny, školy,
koncertní sítě i fotbalová utkání.
Hlouchovo biskupské heslo znělo: "Skrze Marii k Ježíši". Sám
vysvětloval: "Úcta mariánská není ubohé žebrání ani nasládlé matičkování
- přijmout Marii znamená přijmout i Ježíše. Jen ten jde s Marií, kdo chce
dojít k Ježíši, poněvadž Maria jest jen cesta, pilíř pro Boží chrám".
Od roku 1949 byl biskup hlídán a izolován uvnitř biskupské rezidence
v Českých Budějovicích. 27. - 30. března 1952 byl pan biskup vysídlen
z diecéze pro zamítavý postoj k církevním zákonům a nesložením slibu
věrnosti republice. Z iniciativy papaže Jana XXIII. byla v roce 1963 zahájena
jednání mezi Vatikánem a ČSSR o propuštění biskupů z internace. Téhož
roku se Mons. Hlouch dostal na svobodu. Po ozdravném pobytu ve
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Františkových Lázních našel přístřeší v Koclířově u Svitav v charitním domě
Kongregace školských sester de Notre Dame.
Svého biskupského úřadu se Mons. Hlouch opět ujal 9. 6. 1968 po
uvolnění, které přineslo Pražské jaro.
Biskup Hlouch zemřel 10. června 1972, den po svátku Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, na selhání nemocného srdce v důsledku vyčerpávajícího
výslechu příslušníky StB. Jeho smrt tak můžeme považovat za
mučednickou.
Na Zelený čtvrtek 2018 oznámil biskup Vlastimil Kročil souhlas Vatikánu
s procesem blahořečení devátého českobudějovického biskupa Josefa
Hloucha.
Ze slov biskupa Hloucha k rodinám: "Prosím vás se sepjatýma rukama,
nenechte si vydrancovat svůj domov od víry, nedopusťte, aby tam zhaslo
světlo víry, postarejte se, ať je tam modlitba, ať je tam svornost a láska, ať
tam nepadne zlé slovíčko, ať ty děti vidí jenom to krásné, co byste jim
jednou mohli odkázat jako poklad na své smrtelné posteli a říci: "Děti, tak
žijte, jak jste to viděly na tatínkovi svém, na své mamince, tak mluvte, jako
já mluvíval, tak jednejte, jako já jsem jednávala".
Michaela Valášková

Noc kostelů v Sedlici
Jsem velmi ráda, že Noc kostelů již několikátým rokem obohacuje
kulturní program města Sedlice a získává si stále více a více příznivců.
Není divu, vždyť program je vždy skvěle připravený a zajímavý. Letošní
ročník se uskutečnil v pátek 10. června od 19 hodin v kostele sv. Jakuba.
Tématy podvečera byly varhany, výstava bohoslužebných textilií
a ochutnávka mešního vína.
Sedlické varhany byly postaveny v roce 1893 a mají celkem 721 píšťal.
Jejich autorem je Emanuel Štěpán Petr, který patřil k nejvýznamnějším
stavitelům varhan konce 19. a počátku 20. století. Z jeho dílny za
padesátiletou kariéru vzešlo kolem 350 varhan určených nejen pro Čechy,
ale také k vývozu do zahraničí. Původně však v našem kostele byly varhany
jiné. Bohužel byly ve velmi špatném stavu. Na nové varhany se skládalo
mnoho významných osobností regionu, ale i samotní občané. Mezi
nejvýznamnější mecenáše patřili např. Jiří z Lobkowicz, Vlasta Stránecká
nebo Berta z Lobkowicz. Přispěl i pan řídící učitel, ale také třeba
ochotnický spolek, který věnoval výnos z představení. Celkem varhany
stály 1527 zlatých a 85 krejcarů.
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Zajímavou přednášku o historii největšího hudebního nástroje na světě
připravil Richard Semiginovský, varhaník, zpěvák, režisér a vedoucí
ochotnického souboru v Radomyšli. Během svého povídání vysvětlil, jak se
na nástroj vlastně hraje, z čeho se skládá, jaké tóny je možné vykouzlit. Vše
doprovodil ukázkami hry a nakonec jsme vyslechli krátký koncert Sboru
svatého Martina z Radomyšle, který Richard také vede.
V hlavním prostoru kostela se uskutečnila výstava liturgických oděvů.
K vidění byly ornáty, štoly, rochety i další liturgická roucha. Návštěvníci
mohli obdivovat jemnou práci a překrásné zdobení. Mně se nejvíce líbil
červený ornát s figurálními motivy svatých.

Dalším bodem programu byla ochutnávka mešního vína. V nabídce byla
vína z několika vinařství nejen z České republiky. Z připraveného kvízu
jsme se dozvěděli, že v České republice v současné době jsou pouze dvě
vinařství, která se mohou pochlubit výrobou mešního vína. To totiž musí
splňovat velmi přísné požadavky, nesmí se doslazovat ani chemicky
ošetřovat a výrobce navíc musí získat souhlas církve. K ochutnávce vín byly
nabízeny i domácí koláče.
Ráda bych poděkovala Haně Hrdličkové, Františku Jirsovi i celému
realizačnímu týmu za krásně připravenou akci, která přilákala rekordní
počet návštěvníků. Děkuji za krásný zážitek a již se těším na příští rok.
Mgr. Kateřina Brabcová, místostarostka města Sedlice

Noc kostelů v Záboří
Letos byla na programu výstava o zvonech, přednáška o zábořských
zvonech a prohlídka kostela a zvonice. Kostel navštívilo celkem 25 osob,
několik rodin s malými dětmi. Největší zájem byl o prohlídku fotografií ze
svěcení zvonu sv. Pavel v roce 1979 a o prohlídku zvonů ve zvonici.
Petr Břicháček
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Noc dvou kaplí a jednoho zavřeného kostela
Ve Škvořeticích se konala Noc kostelů poprvé. Pořadatelé proto zajistili
důkladnou propagaci. Již od března na webu Noci kostelů, později jsem
pozvánku viděl v Blatenských listech, v Sedlici na náměstí v nástěnce,
v Blatné na dveřích několika obchodů. Všechna tři místa jsme znali, ale byli
jsme zvědavi, jak je organizátoři připraví na Noc kostelů.
V Sedlici se program Noci kostelů pro velký zájem neplánovaně protáhl,
a proto jsme mohli vyrazit do Škvořetic až za počínajícího šera. Nejprve
jsme navštívili kapli Panny Marie Bolestné. Již cestou jsme si všimli
směrovek v červených a žlutých barvách Noci kostelů. Kaple byla osvícena
zvenku i zevnitř, u vchodu se nám dostalo pěkného přivítání, uvnitř zněla
hudba, v kapli byla výstava historických fotografií a pohlednic. K dispozici
byla "pamětní kniha", kam jsme mohli
zapsat své dojmy. Mohli jsme si vzít
barevně vytištěnou brožurku o obou
škvořetických kaplích. Autoři Čestmír
Cimler a Vladimír Červenka podrobně
popisují historii kaple, její architekturu a
současné vybavení a také připomínají
osobnost Františka Jirkůva, který založil
a řídil stavbu kaple Panny Marie
Bolestné. Texty jsou doplněny mnoha
obrázky.
Stejně tak proběhla návštěva v kapli
Nejsvětější Trojice na návsi, kde byla
letos dokončena důkladná oprava
exteriéru i interiéru včetně vybavení.
Pořadatelé nás informovali, že autoři
hudby jsou Adam Michna z Otradovic,
Bohuslav Matěj Černohorský a Jan
Dismas Zelenka. V kapli návštěvníky
zaujalo háčkované červené
srdce
umístěné ve svatostánku krásně
opraveného oltáře.
Ze Škvořetic jsme popojeli do Pacelic. Pod Křesovcem bylo připravené
parkoviště - velká vysekaná plocha označená výraznou směrovkou.
Z parkoviště až ke kostelíku byla cesta lemována po obou stranách
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svíčkami.
Na Křesovci byla výstava historických fotografií a dokumentů
instalována na provazech napjatých mezi stromy a prohlíželi jsme si ji ve
světle mobilů. Zevnitř kostela Proměnění Páně zněla hudba, ale dovnitř
bylo možné pouze nahlédnout skrze mříže u vchodu. K dispozici byla
brožurka o kostele od stejných autorů.
Když jsme odcházeli z Křesovce, rozhoříval se tam oheň, u kterého se
všichni organizátoři sešli, aby zhodnotili první Noc kostelů.
Za nás návštěvníky je třeba poděkovat všem, kdo se na přípravě a
průběhu večera podíleli. Organizátoři Noci kostelů v jiných farnostech si
mohou vzít pro příští rok inspiraci z přípravy, propagace i zajištění průběhu
škvořetické Noci kostelů.
František Jirsa

Sté narozeniny paní Růženy Šavrdové
Dne 25. 8. 2022 oslaví paní Růžena
Šavrdová, nejstarší občanka Sedlice,
významné životní jubileum. Narodila se
v Lázu jako Růžena Rabová a prožila zde
celé dětství. V červenci 1946 si vzala pana
Miroslava Šavrdu a přestěhovala se za ním
do Sedlice. Společně vychovali dvě děti,
syna Miroslava a dceru Marii. Od března
1996 je vdovou. Je také milovanou
čtyřnásobnou babičkou a desetinásobnou
prababičkou.
Paní Šavrdová je stále velmi aktivní.
Ráda čte. Každý den si projde dvůr, zajímá
se o chov slepic a o zahrádku. Krátce
vzpomínala na své dětství a rodinu a také
na to, jak vypadá její všední den.

Svatební fotografie
Růženy Šavrdové

Bylo nás deset sourozenců. Bydleli jsme v Lázu. Měli jsme se všichni
rádi. Tatínek s maminkou věřili v Boha a každý den jsme se modlili. Byli
jsme katolická rodina. Tolik dětí tenkrát bylo běžné. V Lázu byla rodina a ti
měli dětí ještě víc. Jeden bratr byl v klášteře, to byl ten nestarší. Působil ve
Lnářích. Nejvíc jsem se kamarádila s mladší sestrou Boženkou, ale ta už je
mrtvá. Vdala se do Štěkně a je tam pochovaná. Měli jsme hodně dobytka
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a já chodila pást. Byl tam rybník a kolem tráva, páslo nás tam tenkrát
hodně. Chodili jsme pást hovězí dobytek a taky husy. Dobytka jsem se
nikdy nebála, byla jsem na něj zvyklá od mala.
Do obecné školy jsem chodila do Radomyšle a pak do měšťanky do
Sedlice. Chodili jsme už do nové školy. Vychovával nás tady kněz, jmenoval
se Kolařík. Byl to nadaný člověk, letopočty mu padaly z úst, všechny je
uměl. Ten měl takovou paměť. Abych si to jméno zapamatovala, tak jsem
si to poznamenala do kalendáře. Mě učil ve škole a naše děti také křtil. Byl
opravdu moc nadaný. Pamatuju si, že šel jednou ze Škvořetic ze školy
a řekl mi, že jsem hezká.
Jako děti jsme chodily na mši každou neděli. K Martinu do Radomyšle
nebo na velkou mši do Sedlice. V Radomyšli nahoře byly mše jen někdy.
V Sedlici byla malá a velká mše, druhá byla velká. Z Lázu do Sedlice je to
kousek, byla jsem mladá. Chodily jsme se sestrou pěkně přistrojené. Bratr
dělal ve Strakonicích a dbal na to, abychom chodily pěkně přistrojené.
Manžela jsem měla moc hodného. Nikdy jsme se nehádali. Brali jsme se
v kostele u svatého Martina v Radomyšli.
Každý sen se modlím k Božímu milosrdenství, Panně Marii ustavičné
pomoci a Ukřižování Pána Ježíše Krista. To jsme jednou byli na Svaté Hoře,
přišel tam kněz a dal nám tyhle knížečky. Než se pomodlím tohle všechno
a růženec, tak mám co dělat celý den, je toho dost. Znám to už zpaměti,
ale někdy se musím podívat, jestli si to říkám správně. Ty knížečky mám už
ošoupané, jak je čtu každý den. Tohle se modlím už dlouho, dokonce jsem
si napsala od kdy, je to 15. 4. 2001. Ale začala jsem ještě dřív. To jen mě
napadlo, že si napíšu, od kdy se tak modlím, abych to nezapomněla.
Pravidelně se dívám v televizi na mši svatou. Jednou za měsíc za mou
přijede pan farář, já se vyzpovídám a dostanu svaté přijímání. Ten se
jmenuje Rudolf Hušek, ale to mám také napsané, abych to nezapomněla.
Vzpomínky své babičky zaznamenala Hana Hrdličková

Vážená paní Růženko,
k vašemu životnímu jubileu patří nejdříve poděkování Pánu Bohu za
Váš dlouhý a bohatý život a zároveň přání Božího požehnání, zdraví,
stálost vašeho elánu i mnoho krásných společných chvil s rodinou pod
ochranou Panny Marie.
Přejí farníci ze Sedlice
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Oznámení
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - úterý 5. 7. v Blatné 8.15, v Sedlici 9.45.
Modlitba Taizé - v Blatné: čtvrtek 7. 7. a pátek 12. 8. vždy po mši svaté.
Titulární slavnost sv. Jakuba v Sedlici - neděle 31. 7.
9. 45
mše svatá
14.00-16.30
výstava liturgických oděvů
15.00
komentovaná prohlídka výstavy
15.30
komentovaná prohlídka kostela
Pěší pouť na Křesovec
V sobotu 6. 8. půjdeme cestou, kterou v mládí chodila Služebnice Boží
Matka Rosa Vůjtěchová. Začínáme v 10.00 u kapličky v Oboře u Radobytec,
přes Bořice, Jarotice, Škvořetice do Pacelic, kde pouť zakončíme v 15.00
mší svatou na Křesovci u kostela Proměnění Páně. Pouti se zúčastní také
sestry Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova z Rajhradu
u Brna.
Krajkářské slavnosti v Sedlici - sobota 6. 8.
Součástí celodenního programu bude i výstava krajek v kostele a na faře.
Slavnost sv. Vavřince, Bezděkov - neděle 14. 8. ve 14.00.
Večer chval v Kasejovicích - pátek 19. 8. 19.00-22.00.
Prázdninové setkání dětí v Putimi
Setkání přátel časopisu DUHA bude v sobotu 20. 8. Mše svatá, soutěže,
tvoření, návštěva rodinné ZOO, pohoštění, divadlo Víti Marčíka.
Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie, Blatná - neděle 21. 8. v 8.15.
Farní příměstský tábor ve Strakonicích
proběhne od pondělí do pátku 22.-26. srpna. Začátek v 8.00, vyzvednutí
dětí od 16.00. Hry zábava, křesťanské hodnoty.
Přihlášky a informace do 12. srpna na rkf.strakonice@dicb.cz.
Titulární slavnost sv. Bartoloměje, Kocelovice - neděle 28. 8. v 15.00.
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