Kostely na území staroknínské farnosti
Malý průvodce
vydáno k 820. výročí první zmínky o Novém Kníně
Knín byl odpradávna farní vsí, prvotně spojenou s knížecím dvorcem. Nejstarší zprávu o tomto
dvorci uvádí Jarlochův letopis, který zaznamenává, že se zde roku 1186 sešli moravský
markrabě Konrád Ota a kníže Bedřich, aby se mezi sebou usmířili. Také později býval Knín
navštěvován českými panovníky (roku 1218 a snad i 1219 králem Přemyslem Otakarem I.,
r. 1341 král Jan Lucemburský) Později se stal Knín šlechtickým majetkem.
Rozvoj těžby zlata v následujících letech přivedl do těchto míst horníky, kteří se usadili
na svahu při kostele a přispěli k tomu, že původní osada byla někdy mezi léty 1321-1331
rozdělena na dvě samostatné části, oddělené od sebe říčkou Kocábou: po pravém břehu
hornické městečko Nový Knín s městskými privilegii, a zmenšená ves Starý Knín po břehu
levém.Statek Starý Knín býval později také rozdělen mezi několik držitelů.Jeho posledními
světskými držiteli byli Vratislavové z Mitrovic, od nichž toto zboží roku 1669 zakoupil Řád
křižovníků s červenou hvězdou.V areálu staré tvrze a pozdějšího mitrovického zámečku byla
tehdy zřízena fara a jeden z nejdůležitějších řádových hospodářských statků.

Farní kostel svatého Františka z Assisi ve Starém Kníně
Na místě dnešního kostela sv. Františka
stával původně gotický kostel, který se
připomíná roku 1352 jako farní. Ten byl
obnoven po příchodu křižovníků roku 1688.
Husitské války přetrval tento kostel poměrně
dobře, také přečkal tažení Švédů 1639.
Patrně proto, že byl postaven izolovaně
na vnějším
okraji
osady
na
rozdíl
od novoknínského kostela.
Kolem poloviny 18. století byl pak dále
přestavěn. Architektura kostela po této
přestavbě-čili v té podobě jak ji spatřujeme
dodnes - vykazuje již rysy rokoka a může být
hezkou ukázkou vyspělé úrovně sakrální
architektury na českém venkově v polovině
18. století. Jedná se o jednolodní obdélnou
stavbu se zúženým obdélným, uvnitř však
polokruhovitě zakončeným presbytářem.
K severní straně presbytáře je připojena
čtvercová sakrestie a v západním průčelí
kostela
je
předsunutá
hranolová věž zakončená
cibulovou
střechou
s lucernou.
Okna
mají
tzv.kazulovitý tvar (název
napovídá, že tento tvar byl odvozen ze střihu mešního roucha obvyklého v
barokní době). Na jižní straně při opravě roku 1956 objeveno pod vnější omítkou
gotické okno.

Svatý František z Assisi-patron staroknínského kostela:
narodil se mezi léty 1181- 82 jako prvorozený syn bohatého obchodníka s látkami. Křestní
jméno Giovanni (Jan) mu otec změnil na Francesco (Francouzek). Po studiu na farní škole
pomáhá otci v obchodě a svými vrstevníky je nazýván „králem zábav“. V r. 1202 se účastní
války proti Perugii. Assisi bitvu prohrává a František se namísto vysněné slávy dostává na rok
do vězení. Po návratu se zotavuje z nemoci a začíná okolní svět vidět jinýma očima. Přáteli
se však nechává přemluvit k účasti v bitvě proti Apulii. V tábořišti se Františkovi zjevuje Kristus
a vyzývá ho k následování. Po tomto vidění
se František vrací do Assisi, odchází z kruhu
svých přátel a čas tráví jako poustevník
v modlitbách. Otec se s proměnou svého syna
nemůže vyrovnat. Poté, co ho přistihne rozdávat
chudým jeho majetek, dovleče Františka
před biskupa, před nímž se František vzdá všeho
dědictví a odevzdá otci i své šaty. Vede
poustevnický život v chudobě a pokání. Kolem
r. 1208 přijímá jáhenské svěcení a spolu
se svými následovníky káže v Assisi. Vzniká tak
první františkánské společenství. R. 1212 zakládá
se sv. Klárou řád chudých panen od sv. Damiána
(Klarisky). V r. 1223 na vrchu Grecciu buduje
o vánocích první jesličky. Ke všemu, co podniká,
si žádá souhlas církevních představených.
Definitivní františkánská řehole je schválena roku
1223. Poslední roky života prožívá František
v utrpení. Na hoře La Verna je označen stigmaty.
Bolest mu působí také nemoc očí, která vede
k téměř úplné slepotě. Navzdory bolesti a utrpení
František neztratil nic ze své vnitřní radosti.
Právě v této době skládá svůj chvalozpěv
stvoření. Umírá 3. 10. 1226. Za svatého byl
prohlášen již v roce 1228.
Hlavní oltář staroknínského kostela je ozdoben obrazem světcovy stigmatizace.
Jako kompoziční předloha zde nepochybně posloužil obraz Jana Kryštofa Lišky "Stigmatizace
sv. Františka" nacházející se na hlavním oltáři křižovnického kostela u Karlova mostu v Praze.
Šlo patrně o záměr - připomenout tímto způsobem spojitost staroknínského kostela s hlavním
řádovým chrámem a vyjádřit tak společenství řádu, který přestože má svá působiště rozptýlená,
tvoří dohromady jednu rodinu. Lze se domnívat, že námět obrazu nebyl zvolen náhodně.
Znázorňuje totiž okamžik, kdy ukřižovaný Kristus vtiskuje sv. Františkovi stigmata – tj. své rány
na rukou, na nohou a v boku. A právě úcta k pěti Kristovým ranám byla v křižovnickém řádu
obzvláště v období baroka nesmírně vroucí. Obraz tak spojuje dvě stěžejní témata – zachycuje
patrona kostela a zároveň naznačuje vnímavému pozorovateli křižovnickou řádovou spiritualitu,
tkvící zejména v úctě ke Kristovu utrpení, k jeho kříži a k jeho pěti svatým ranám.
Autorství hlavního oltářního obrazu ve Starém Kníně bývá připisováno Ignáci Raabovi
nebo jeho okruhu. Ignác Raab (1715-1787) byl členem Tovaryšstva Ježíšova a patřil bezesporu
k nejproduktivnějším malířům své doby.
Po stranách hlavního oltáře jsou sochy sv. Augustina a sv. Heleny. Vzorem pro jejich umístění
byl opět hlavní oltář pražského křižovnického kostela u Karlova mostu. Obě sochy také rozvíjejí
tématiku ve vztahu ke společenství řádu: sv. Augustin (+430) je autorem Řehole, kterou se
křižovníci od svého založení řídí, a sv. Helena, matka císaře Konstantina Velikého, je v řádu

uctívána pro svoji spojitost s dřevem Kristova kříže, jež podle legendy při své výpravě
do Jeruzaléma nalezla. (Na památku této události se v církvi slavil 3. května svátek Nalezení
sv. Kříže)
Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Ludmile a sv. Anně. Po stranách těchto oltářů jsou sochy
dvou svatých biskupů, svaté Otýlie a svaté Apolény.
Svatá Apolonie

Svatá Otýlie

panna, mučednice

zakladatelka, abatyše

narozena ve 2. stol.

narozena kolem r. 660
v Alsasku ve Francii

v Alexandrii (Egypt)
zemřela kolem r. 249
v Alexandrii
patronka zubních
lékařů
proti bolestem zubů

zemřela kolem r. 720
v Niedermünsteru,
Alsasko
patronka Alsaska,
slepých
proti očním chorobám,
proti nemocem uší
a hlavy

Uprostřed lodi se nachází ještě oltář svaté Barbory se sochami sv. Josefa a sv. Judy Tadeáše.
Obraz svaté Barbory namaloval významný představitel tzv. nazarenismu Josef Führich (1800 1876).
Nazarenismus byl jeden z uměleckých směrů
1. poloviny 19. století zdůrazňující návrat
k prostotě a citlivosti v duchu romantismu.
Obraz se původně nacházel v křižovnickém
klášteře v Praze a teprve později byl přenesen
do kostela ve Starém Kníně. Se zobrazením
sv. Barbory se v křižovnických kostelech
setkáváme velmi často. Úcta k této světici,
patronce dobré smrti byla v řádovém prostředí
velmi rozšířena zejména ve spojitosti
s křižovnickými
hospitály
pro
chudé
a nemocné a jeden takový hospitál býval kdysi
i ve Starém Kníně.
Svatá Barbora - mučednice
narozena v 3. stol. v Nikomedii, dnes Izmid,
Turecko; zemřela r. 306 v Nikomedii.
patronka věží, horníků, sedláků, architektů,
stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, …
umírajících a za dobrou hodinku smrti,
proti ohni, proti bouřce, proti horečce a proti
moru, pomocnice v nouzi. Od 14. století patřila
Barbora k nejoblíbenějším a k nejčastěji
znázorňovaným
postavám
světců,
a v 15. století byla mučednice přiřazena ke skupině Čtrnácti pomocníků v nouzi. Jako téměř
u všech pomocníků v nouzi je i Barbořin životopis zcela překryt legendami.

Z původního kostela se zachovaly krásné náhrobní kameny osob v kostele pohřbených. V roce
1906 při generální opravě kostela se ve dlažbě kostelní objevily další náhrobky. Zachovalé byly
zazděny do kostelních stěn, vyšlapané ponechány v dlažbě kostela. Tyto kameny (celkem 14)
pocházejí z druhé poloviny 16. století - z první poloviny 17. století. Nejstarší z nich je
z roku 1554 a náleží Kateřině, dceři tehdejšího majitele zboží staroknínského, Adama Myslíka
z Hyršova, a jeho manželky Prudentie Doubravové z Doubravy. Pod hlavním oltářem je pohřben
Václav Vratislav z Mitrovic - autor cestopisu.

Letha .9. 90 tu středu po S.yánu ewangelistu vmrzela katerzina manzielka vrozeneho pana
yana zudowskeho z hirssova a tuto w panu odpocziwa ocziekewagi cze przisty saudu Syna
bozího se wssemy wolenymi.Amen

Kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně.
Tento kostel je původem románská stavba
z konce 12. století. Z ní se dodnes částečně
dochovalo řádkové zdivo lodi spolu s někdejším
vstupním portálem a okny. V 16. století byl kostel
rozšířen o nový presbytář. K velkým stavebním
úpravám došlo v letech 1773 - 1774, kdy byla též
nově připojena západní část spolu s věží.
Hlavní oltář je rokokový a zdobí jej obrazy sv. Mikuláše
a Panny Marie Klatovské. Na rokokových brankách
po stranách oltáře se nacházejí sochy sv. Václava a sv. Jana
Nepomuckého. V lodi kostela jsou dva protějškové oltáře na jednom z nich je obraz sv. Antonína od Josefa Mathausera
(1846 - 1917), na druhém obraz P. Marie.
V Novém Kníně na hřbitově kolem kostela sv. Mikuláše stála
hřbitovní kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Ta byla
založena roku 1730, avšak roku 1890 byla zbourána. Díky tomuto zasvěcení kaple se dodnes
drží pouť v květnu na svátek sv. Jana Nepomuckého (16. květen).

Kostel sv. Zikmunda ve Velké Hraštici
Obec Velká Hraštice vznikla nedlouho před rokem 1360 a byla královským majetkem. Původně
se jmenovala Petrova Lhota. K roku 1360 je doloženo dokončení stavby zdejšího kostela,
který tehdy býval farní. Královským majetkem zůstala Velká Hraštice až do roku 1365,
od té doby byla jejím majitelem různá šlechta. Roku 1639 byla obec zpustošena Švédy,
takže tu zůstaly jen tři grunty. Tehdy také zanikla fara.
Zdejší kostel je zasvěcen jednomu z českých patronů - svatému Zikmundovi. Právě s ohledem
na toto zasvěcení jde o velice významnou církevní památku. Tento kostel je totiž jedním
z prvních, které u nás byly postaveny k poctě tohoto světce. Obec Velká Hraštice spolu
s kostelem vznikla, jak již bylo řečeno, kolem roku 1360. Bylo to v době panování Karla IV.
A právě tento císař byl velkým ctitelem sv. Zikmunda a zasloužil se o rozšíření jeho úcty
v Čechách. Na svých cestách v cizině získal již roku 1355 pro svatovítský poklad lebku tohoto
světce. Když pak o deset let později - roku 1366 - podnikl cestu do Avignonu k papeži
Urbanovi V., navštívil na zpáteční cestě také klášter sv. Mořice v Agaunu (tento klášter kdysi
založil sám sv. Zikmund a byl zde potom i pohřben) a vyprosil si zde pro nově budovanou
katedrálu celé tělo sv. Zikmunda. Záhy po jeho
převezení do Prahy se v našich zemích velmi rychle
rozšířila jeho úcta. K jeho ostatkům do svatovítské
katedrály putovalo množství věřících a svatý Zikmund
byl zařazen mezi české zemské patrony. Uvážíme-li,
že založení hraštického kostela spadá právě do této
doby a že se tak děje v obci patřící tehdy
do královského majetku, docházíme k závěru,
že stavba tohoto kostela a jeho zasvěcení svatému
Zikmundovi bylo skutečně jedním z prvních hmotných
projevů úcty k tomuto světci na české půdě a mělo
se stát impulsem pro její další šíření.
Dnešní podoba svatyně představuje slohově nevýraznou stavbu, o jejímž přesnějším stáří
by více mohl prozradit snad jen stavebně historický průzkum. Není však vyloučeno, že v jádru
dnešního kostela by se mohla skrývat i původní stavba.

Kaple sv. Jana a Pavla v Libčicích
Na kopci východně od obce se nachází kaple sv. Jana
a Pavla, mučedníků a patronů proti nebezpečí bouřky
(jejich svátek se slaví v církvi 26. června).
Libčická kaple je z 18. století.
Mučedníci Jan a Pavel, jejichž jména jsou v římském
mešním kánonu, jsou uctíváni v Římě už od 6. stol.
Nemáme však jisté údaje o životě a působení obou
mučedníků, kteří snad byli bratry. Podle legendy byli
Jan a Pavel úředníky v paláci u Konstancie (4. století),
dcery Konstantina Velikého. Když Konstancie
zemřela, nechtěli prý Jan a Pavel sloužit novému
panovníkovi, proto je dal zavraždit.
Lidové pranostiky je pokládají za patrony počasí.
Tento svátek měl v zemědělském kalendáři zvláštní
význam a sedláci je tedy vždycky vzývali proti
kroupám, nečasu, blesku, prosili za déšť anebo se
naopak modlili, aby nepršelo, za sluneční svit,
anebo aby bylo zataženo. Je známo, že bývaly i zvony proti počasí, zvonaři při jejich odlévání
nezapomněli nikdy na obrazy Jana a Pavla.
Prošli jsme v rychlosti kostely a kaplemi staroknínské farnosti. Snad by bylo dobré delší setrvání
na místech, která byla tak drahá našim předkům. Připomínám pravidelné bohoslužby
v kostelech a kaplích nejen staroknínské farnosti, ale i ostatních míst, která v současné době
jsou spravovány farářem ze Starého Knína.

POŘAD BOHOSLUŽEB
úterý
středa
čtvrtek
pátek

18.00
Nový Knín
8.00
Nový Knín
po mši svaté hodinová adorace v tichosti před Nejsvětější Svátostí
16.45
Borotice
18.00
Nový Knín

sobota
první sobota v měsíci

18.00
15.00

Nový Knín
Velká Hraštice

neděle

8.30
10:30
15.00

Borotice
Starý Knín
Živohošť

Těším se na setkání s Vámi v našich kostelech, kde můžeme společně vyprošovat - jak zpívá
svatovojtěšský chorál:…hojnost, pokoj v naší zemi.
Novému Knínu k jeho významnému výročí blahopřeji.

Když první zmínka o Knínu začíná smírem znesvářených, vidím v tomto i velký odkaz
do dnešních dnů. Ať je vždy ochota hledat cesty k urovnání sporů.
Žehná
P. Josef Andrejčák O.Cr.,farář

Kristus na kříži. Pod křížem Marie-Ježíšova matka a apoštol Jan.
(z iluminovaného rukopisu známého jako: Misál ze Živohoště. Rukopis zdobil mistr Pavlových
epištol doložený asi ze dvaceti kodexů z rozmezí let 1391-1411)

