OHLÉDNUTÍ SE ZA UPLYNULÝM ROKEM 2014
V loňském roce bylo v naší farnosti pokřtěno 12 dětí
manželství uzavřely u nás 2 páry
rozloučili jsme s 23 lidmi
zaopatřeno bylo 10 lidí
u prvního svatého přijímání byli 4 chlapci
Pokračovalo se další etapou v restaurování hlavního oltáře svatého Mikuláše v Novém Kníně.
Takže je z velké části celý hlavní oltář restaurován, zbývají jen dvě křídla po stranách oltáře.
Částka na restaurování v letošním roce činila 192 050,- Kč.
Celkově jsme za restaurování oltáře zaplatili od roku 2000 částku přesahující
1 milión 700 tisíc.
V letošním roce byly také restaurovány sochy: Vzkříšený Kristus z Nového Knína, Vzkříšený
Kristus pro farní kostel ve Starém Kníně, Panna Maria v Živohošti, obraz trním korunovaného
Pána v Živohošti, čtyři cínové svícny pro novoknínský kostel. Bylo také opraveno pódium
v Novém Kníně. Do kostela v Živohošti pořízen nový ambón.
18. 1. - byli jsme přítomni poutní slavnosti u sester trapistek v Poličanech
19. 1. - na první pouť v naší farnosti v Živohošti v kostele sv. Fabiána a Šebestiána byli
přítomni 4 mladí křížovníci.
5. 2. - rodiny s dětmi naší farnosti byly na mši svaté na Svaté Hoře
22. 2. - někteří farníci se účastnili postní duchovní obnovy na Svaté Hoře.
3. 5. - účastnili jsme se poutě za povolání na Svaté Hoře
8. 5. - mše sv. u kaple na Chramištích
10. 5. - mše sv. u kaple ve Velké Lečici
17. 5. - mše sv. v kapli v Čelině
23. 5. - noc kostelů v Boroticích
27. 5. - o neděli Božího milosrdenství svatořečeni v Římě papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II.
31. 5. - mše sv. ve Slovanské Lhotě
7. 6. - mše sv. u zvoničky na Mílině
13. 6. - naši farnost navštívil prezident Arcidiecézní charity p. kanovník St. Gora, společně
jsme slavili mši sv.
14. 6. - mše sv. v Nechalově a v Záborné Lhotě

19. 6. - Boží Tělo v Boroticích
21. 6. - mše sv. na Pouštích
28. 6. - kněžské svěcení v pražské katedrále
- mše sv. na Drhovech
29. 6. - mše sv. v Libčicích
3. 7. - diamantová svatba manželů Kryštůfkových (ve Hvozdnici)
19. 7. - jsme se účastnili poutní mše sv. na Skalce
14. 8. - vigilii ze slavnosti Panny Marie Nanebevzaté oslavil v Boroticích s námi pan
kanovník J.Gernt
28. 8. - byl v našem řádovém kostele vysvěcen na kněze David Kučerka O.Cr.
30. 8. - „Chotilské posvícení“ - mše svatá
13. 9. - mše sv. v Dražeticích
27. 9. - mše sv. v Drevníkách
28. 9. - mše sv. v Mokrovratech
3. - 5. 10. farní pouť ke sv. Františku. Kněží přítomni na naší pouti - Milan Hanuš,
Jan Dlouhý, Tomáš Kábele, Petr Beneš, David Kučerka.
9. 10. - v Kladně - Rozdělově jsme se rozloučili při mši sv. s maminkou P. Josefa Hřebíka
15. 10. - v pražské katedrále jsme uctili sv. Anežku Českou. 25 let od jejího svatořečení.
Po celý tento rok jsme si ji také připomínali v našem řádovém kostele sv.Františka
v Praze, díky iniciativě pana velmistra Josefa Šedivého, každé pondělí při večerní
bohoslužbě.
3. 12. - v Anežském klášteře bohoslužba ke sv. Anežce
6. 12. - poutní mše svatá v Novém Kníně s mikulášskou nadílkou a s požehnáním
restaurovaného oltáře - pan vikář Jan Dlouhý.

