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Advent 2022

Vůně sena a slámy
Král David se kdysi rozhodl, že postaví Hospodinu důstojný příbytek,
jenže na to nedošlo. Hospodin to odmítl, protože onen král prolil mnoho
lidské krve. Když se Boží Syn měl z rozhodnutí svého věčného Otce narodit
svaté Panně, bylo zapotřebí také vybrat příbytek pro jeho narození. Lidská
obydlí byla pro tento vrcholný okamžik dějin nepřístupná. Pro ženu
v požehnaném stavu nebylo ve městě místa. Boží Syn se uchýlil do
příbytku zvířat. Každému, kdo chce přijít na kloub vánočním svátkům, bych
doporučil, aby během nich navštívil v noci stáj a zaposlouchal se do ticha
odpočívajících a přežvykujících zvířat. Vůl a oslík zastoupili v Betlémě celé
tvorstvo, které dosud sténá a trpí kvůli lidskému hříchu. Betlémy můžete
během Vánoc spatřit v mnoha provedeních. Jsou dřevěné, papírové,
keramické, umělecky hodnotné i kýčovité, živé i neživé, mechanické,
miniaturní i impozantní. Všem ale schází jedno, a to je vůně chléva. Chlév
nepáchne, chlév voní senem a slámou, voní bezelstností, upřímností
a nebeským klidem. Chlév voní rájem. Právě nad takovým místem se
zastavila hvězda na znamení toho, kde mají mudrci hledat pravou
moudrost. Ať je tedy požehnána příroda a její živočichové za to, že přijali
Boha do svého příbytku, když v lidských obydlích pro něho a jeho matku
místa nebylo. A nám ať Bůh odpustí.
P. Rudolf Hušek

Co ti prospívá, jestliže Kristus kdysi přišel na svět, jestliže nepřišel
i do tvé duše?
Modleme se, aby se jeho příchod uskutečňoval denně a abychom
mohli říci: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.
Origenes

Veronika Tesařová ‐ Bůh je živý
Od října začala v Blatné učit náboženství katechetka z farnosti Kasejovice.
Matku dvou dětí a nyní také místostarostku města Kasejovice jsme
požádali o rozhovor.
Když jsi byla malá, chodila jsi na náboženství?
Nechodila, nebyla jsem pokřtěná. K víře
jsem se dostala postupně. Pamatuji si na
několik momentů, které mne ovlivnily. Žili
jsme v Polánce u Kasejovic, a když jsem ve
14 letech odcházela na střední školu,
Obchodní akademii ve Stříbře, moje
babička mi požehnala. Ve škole mi řekla
jedna spolužačka „Takhle jsem si vždycky
představovala Pannu Marii, když mi o ní
babička vyprávěla.“ Před maturitou jsem
zajela do Plzně ke kadeřnici a ta se mě
začala vyptávat na víru. Řekla jsem jí, že věřím, že něco je. Dostala jsem od
ní převyprávěný Nový zákon a místo učení na maturitu jsem ho celý
přečetla. Po přečtení jsem došla k závěru, že to „něco“ je Bůh. Až později
jsem zjistila, že kadeřnice byla jehovistka. V Praze, kde jsem po maturitě
začala pracovat v advokátní kanceláři, mne pozvala kolegyně z práce na
setkání evangelíků. Bylo to zajímavé, ale jiné, než jsem si představovala.
Hlavně se mi nelíbilo veřejné vyznávání hříchů.
Jak ses dostala do katolické církve?
Stále jsem se setkávala s věřícími lidmi, většinou to byli katolíci. I moje
rodina byla katolická, rodiče byli pokřtění, absolvovali první svaté
přijímání, biřmování, měli svatbu v kostele, ale do kostela nechodili.
Seznámila jsem se se svým manželem, Italem a katolíkem, a před svatbou,
než se odstěhuji do Itálie, jsem chtěla mít hotové všechny svátosti.
Pokřtěná jsem byla v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách
u Prahy. První svaté přijímání jsem měla v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Praze v Karlíně. Pan farář mne připravil i na přijetí svátosti biřmování
a poslal mne do kostela Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu. Když
jsem tam přišla, zjistila jsem, že biřmování bylo již minulý týden. Pan farář
se omlouval a zařídil mi další týden biřmování přímo na arcibiskupství. Pár
dní na to jsem se odstěhovala do Itálie, kde jsem se vdala.
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Jak probíhalo biřmování v arcibiskupském paláci?
Přijeli jsme na místo s panem farářem brzo ráno na jejich ranní mši.
Bylo to velice zvláštní, trochu jsem se styděla, protože to bylo v kapli, kde
sedí všichni kolem dokola, jako bývá vidět v klášterech. Byli tam samí kněží
a moje biřmování bylo vlastně vloženo do jejich běžné mše. Ještě dnes
tomu nemůžu uvěřit.
V čem se liší život církve v Itálii a u nás?
Abych pravdu řekla, moc velký rozdíl jsem tam nepocítila. Do kostela
během týdne chodilo také míň lidí než v neděli. Většina přítomných byly
ženy s dětmi. Jediné, co se liší, je jejich oslava veškerých svátostí od křtu,
přes první přijímání, biřmování, svatbu až po pohřeb. Vše se prožívá ve
větším společenství, nejen v rodině. Taková větší sláva bych řekla. Ale my
jsme byli v jižní Itálii. Na severu to může být úplně jinak.
V Itálii jsme žili necelé 3 roky. V roce 2001 jsme se s manželem vrátili do
Čech a postavili v Kasejovicích domek.
Kde pracuješ?
Pracuji na Městském úřadě Kasejovice. Letos v říjnu jsem byla také
zvolena do zastupitelstva města. Kandidovala jsem za STAN. Na naší
kandidátce byli samí věřící. Pak jsem byla zvolena místostarostkou.
Po návratu ses hned zapojila do života farnosti?
Nejdříve jsem chodila jen v neděli do kostela, pak jsem začala při mši
číst. Později jsem začala P. Robertu Paruszewskému pomáhat při výuce
náboženství na faře. P. Robert měl vždy katechezi a po ní jsem měla já
s dětmi spíš takovou tvořící část, kdy jsem se snažila, aby to vždy mělo, co
dočinění s vírou. Například jsme vyráběli růžence nebo před Vánoci
malovali pohlednice. Po ochodu P. Roberta začal do Kasejovic dojíždět
z Nepomuku P. Jiří Špiřík. Přál si, aby se náboženství učilo ve škole. Protože
přijížděl později, začínala jsem s katechezí já a on s nimi pak probíral
nedělní evangelium. P. Jiří mne přihlásil na katechetický kurz na Teologické
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam jsem dva roky
dojížděla a po dokončení kurzu už mne P. Jiří nechal vyučovat samotnou
a na hodinu přijíždí jenom občas, aby ho poznaly také děti, které do
kostela pravidelně nechodí.
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Jak ses dostala k výuce náboženství v Blatné?
P. Hušek zavolal P. Špiříkovi do Nepomuku, zda nezná někoho, kdo by
v Blatné mohl učit náboženství a ten mu dal kontakt na mne. Chvíli jsem
váhala, protože času mám opravdu málo, ale nakonec jsem si řekla, že to
zkusím. Kdo ví, proč mě sem Pán posílá.
Kolik dětí chodí na náboženství v Kasejovicích a kolik v Blatné?
V Kasejovicích devět, v Blatné tři. V Blatné, na rozdíl od Kasejovic, je
vidět, že děti jsou vedené k víře v rodině, že chodí pravidelně do kostela,
umí se modlit a nějaké znalosti již mají.
Setkali jsme se v Kasejovicích na večeru chval. To organizuješ Ty?
Teprve s tím začínám. Ráda bych, aby zde večer chval byl pravidelně.
Letos přijel dvakrát do Kasejovic P. Tomas van Zavrel se spolupracovnicemi
diecézního pastoračního střediska v Českých Budějovicích. P. Jiří zde byl
k dispozici ke svaté zpovědi a měli jsme zde pozvané i přímluvce, mezi
které patří i řeholní sestry z Horažďovic. Teď v říjnu budou chvály
v Nepomuku. Budeme začínat promluvou na faře, kde je teplo, pak mše
svatá v kostele a pak chvály zase na faře. A věřím, že nebudou poslední.
Doufám, že se nám sem někdy podaří pozvat i hudebníky z okolí ‐ ze
Strakonic, ze Sušice nebo i od jinud.
Co ti dal Seminář života v Duchu, na kterém jsme se potkali?
Na seminář v Duchu jsem se přihlásila v roce 2020 do Nepomuku, ale
po několika setkáních byl kvůli covidu přerušen. Další rok byl seminář
v Horažďovicích ‐ překvapilo mne, že z prvního semináře v Nepomuku jsem
tam byla jen já. Velká škoda pro ty, kteří se nepřihlásili. Pro mě to byla
velká změna. Ne ve víře, to ne, moje víra byla vždycky silná. Ale ve vztahu
s Bohem. Došlo mi, jak mě Bůh opravdu miluje a dává mi to vědět i vidět
ve všem, co mě v životě potkává. Už na semináři mi ukázal, že to, co se
v Písmu píše, není jen pohádka pro děti, že takové věci se mohly dít jen
tehdy, 2000 let zpátky. Že Slovo je živé, že platí i pro nás. Od té doby se
hodně věcí změnilo. Už mám svoji skupinku lidí, s kterými se setkávám.
S kým se můžu sdílet o své víře. Od koho se můžu i učit. Je to pro mě veliký
skok. Konečně nejsem sama. Neberte to za zlý, ne že by v Kasejovicích
nebylo s kým si popovídat. Jen ne tak do hloubky. Doufám, že díky
chválám a modlitbám, se to změní a začneme být živou farností.
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Co bys chtěla na závěr vzkázat farníkům v Blatné?
Chtěla bych, aby to věděli všichni. Že Bůh je živý. Že není jen zavřený
v kostele ve svatostánku a chodí se za ním jen v neděli. Ale že čeká, až si na
Něj uděláme čas a necháme Ho promlouvat a utvoříme si s Ním vztah.
Blatná od nás není zase tak daleko, co spojit svoje síly a začít se za naše
města modlit? Vím, že u vás už jste něco takového podnikli, byť malá
skupinka. U nás také. Co to někdy udělat společně? Aby naše města byla
požehnaná, aby náležela Bohu? Vždyť, kde je Bůh, tam je možné všechno.
Nežilo by se nám líp? To je taková výzva pro nás pro všechny. A na závěr
bych vám chtěla aspoň takhle na dálku požehnat. Vždyť nás k tomu vyzývá
i Písmo, abychom se navzájem žehnali. Ať je Bůh s vámi se všemi a dá vám
svoje požehnání. Amen
Rozhovor připravil František Jirsa

Tříkrálová sbírka 2023
Začátek nového roku nám opět zpestří tři
králové. Od 1. ledna do 15. ledna budou přinášet
lidem Boží požehnání a poselství o milosrdné
lásce a přitom prosit o příspěvek pro lidi
v nouzi. I děti tak mohou prožívat
radost z dobrého skutku a po zbytek
roku je bude hřát vzpomínka na
usměvavé tváře zvláště starších lidí.
Do kostela králové zavítají 8. ledna.
Protože domácností, které by chtěli
koledníci navštívit je mnoho, hledáme lidi, kteří by byli ochotní se do této
dobročinné akce zapojit. Potřeba jsou děti jako králové, ale i dospělí jako
vedoucí skupinek. Pokud byste chtěli pomoct, prosím obraťte se na
Renátu Turkovou tel. 734 219 732.

Životní etapy muže ve vztahu ke sv. Mikuláši
1. Věří v Mikuláše.
2. Nevěří v Mikuláše.
3. Dělá Mikuláše.
4. Vypadá jak Mikuláš.
5. Setká se s Mikulášem (když to dobře dopadne).
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Ministrantský výlet
V sobotu 8. října se uskutečnil výlet blatenských ministrantů. Ráno po
7. hodině jsme se sešli na nádraží (nikdo nezaspal J) a vyrazili jsme vlakem
do Příbrami, kde jsme přesedli na autobus do Brdské obce Obecnice. Dále
jsme se mohli spolehnout již jen na své nohy.
Počasí nám přálo tak napůl. Navzdory předpovědi naštěstí vůbec
nepršelo, ovšem se zvyšující se nadmořskou výškou byla stále větší zima
a mlha. Tím jsme se ovšem nenechali odradit a stoupali jsme stále výš.
Kolem 11. hodiny jsme dorazili ke kouzelné chaloupce Na Carvánce, kde
jsme doplnili zásoby pitné vody v tamní studánce. Následoval oběd
z vlastních zásob a krátké povídání o mši svaté, které jsme dokončili po
cestě, jelikož počasí nepřálo dlouhému sezení na místě. Po obědě jsme se
vydali na Tok, který je s nadmořskou výškou 865 m n. m. nejvyšším
vrcholem Brd.
Další zastávkou našeho putování byl kopec Houpák s vojenským
bunkrem (pozorovatelnou) a nádherným výhledem, kterým jsme se mohli
kochat přes již pomalu ustupující mlhu. Po cestě z Houpáku jsme potkali
cyklistický závod, jehož účastníky především Štěpán s Daníkem mohutně
povzbuzovali. A to už jsme se pomalu blížili k Zaječovu, kde náš 16 km
dlouhý pěší výšlap končil.
V Blatné na nádraží proběhlo při návratu vyhlášení vítězů celodenní
soutěže, ve které kluci prokázali jak znalosti v oblasti náboženské, tak
výborné sledovací schopnosti. I když nás večer bolely nohy, tak si troufám
tvrdit, že se výlet vydařil. Když dá Bůh, tak bychom jej na jaře rádi
zopakovali.
Jan Valášek starší
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Oznámení
Výroba adventních věnců a ozdob
V sobotu 26. listopadu od 16. hodiny na faře v Blatné si můžete vyrobit
adventní věnec pro sebe nebo k obdarování. Zároveň bude možné naučit
se novou dekoraci pro náš domov.
Adventní koncert v Sedlici
V pátek 2. prosince od 17 hodin se koná v kostele sv. Jakuba adventní
koncert "Poslán jest od Boha anděl...". Vystoupí Jitka Baštová ‐ akordeon
a Jindřich Macek ‐ loutna. Vstupné dobrovolné.
Návštěva Mikuláše
V neděli 4. prosince v 16 hodin přijde do blatenského kostela potěšit nejen
děti Mikuláš. Přijďte ho zase po roce pozdravit!
Adventní koncert v Blatné
O radostné neděli 11. prosince od 16. hodiny zazní v blatenském kostele
Nanebevzetí Panny Marie adventní koncert Fautores Flautae pod vedením
Ing. Václava Holuba. Zveme Vás k poslechu krásné hudby, která jistě
přispěje k radostnému prožívání adventu. Vstupné dobrovolné.
Betlémské světlo
Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou
Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol
míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky
z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí
brněnští skauti.
Připálit si plamínek bude možné na Štědrý den v některých našich
kostelech a kaplích.
Příprava na biřmování pro všechny
V letošním adventu nebude v našich farnostech duchovní obnova,
doporučujeme účast na přednáškách v rámci přípravy na biřmování:
26. listopadu v klášteře sester Notre Dame v Horažďovicích
16.00 promluva, 16.30 modlitba, 18.00 mše svatá;
10. prosince v 17 hodin na faře v Blatné ‐ téma: Hřích, Desatero;
14. ledna v 17 hodin na faře v Blatné ‐ téma: Spása, Desatero.
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Vzpomínka na P. Heřmana Fritsche
V úterý 27. prosince, u příležitosti 10. výročí odchodu P. Heřmana na
věčnost, proběhne společná pobožnost přímo u hrobu kněze v Rožmitále
pod Třemšínem. Sraz ve 14.00 hodin přímo u nového hřbitova v Rožmitále
(vlevo na začátku města při příjezdu ve směru od Březnice). Ti, kteří se
chtějí zúčastnit, ale nemají odvoz, nahlaste se Barboře Zdychyncové,
tel. 606 050 191.
Večer v 17 hodin bude pak za P. Heřmana Fritsche sloužena mše svatá
v blatenském kostele.
Žehnání "svatojánského vína"
V úterý 27. prosince, na svátek sv. Jana Evangelisty, bude při mši svaté
v 17 hodin v Blatné, před závěrečným požehnáním, požehnáno i víno.
Každý si může přinést víno z vlastních zásob k požehnání před bohoslužbou
k oltáři sv. Barbory.
Vánoční koncert v Sedlici
V úterý 29. prosince se koná v kostele sv. Jakuba koncert vánočních písní.
Na kytaru hraje a zpívá Antonín Knížek, na housle Anna Šavrdová.
Setkání dětí se setrou Veronikou
Již třetí setkání se uskuteční v neděli 15. ledna 2023 po mši svaté na faře
v Blatné.
Mše svaté o Vánocích
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