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Ohlédnutí za rokem 2017 v naší farnosti 

17. 1. 2017  - ve farním kostele sv. Františka bylo setkání kněží příbramského 

vikariátu mší svatou, kazatelem byl Karel Satoria. 

22. 1. 2017  -  první pouť letošního roku v naší farnosti v kostele sv. Fabiána 

a Šebestiána v Živohošti 

Tříkrálová sbírka v r. 2017 vynesla 81 061,- Kč. Všem dárcům i koledníkům děkujeme! 

11. 2. 2017   - v den památky P. Marie Lurdské někteří staří a nemocní z naší 

farnosti přijali svátost smíření a svátost nemocných v teplém prostředí Pastoračního 

centra na Dobříši.  

18. 3. 2017  - zemřel pan kardinál Miloslav Vlk. Navštívil všechny kostely naší 

farnosti, uděloval zde svátost biřmování, účastnil se významného výročí našeho 

města Nového Knína, před deseti lety jsme si spolu s ním připomněli 950 let první 

zmínky Živohoště. Děkujeme za jeho pastýřskou službu a prosíme Pána, aby přijal 

pana kardinála do svého království. R.I.P. 

9. 4. 2017  - na Květnou neděli jsme ve farnosti v kostele sv. Františka přivítali 

vzácného hosta pana biskupa Václava Malého 

22. 4. 2017  - sestry trapistky v Poličanech slavily deset let příchodu do české 

země. Při mši svaté složila slavné sliby sestra Marie Markéta Pohanková. Mši svaté 

předsedal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

1. 5. 2017  - v Malé Hraštici u kapličky byla od 18:00 hod. májová pobožnost 

a poté mše svatá. Společně s P. Janem Dlouhým jsme slavili bohoslužbu. 

8. 5. 2017  - na Chramištích byla v 15 00 hod. májová pobožnost a mše svatá. 

13. 5. 2017  -  jsme účastnili poutě na Svatou Horu za nová duchovní povolání 

20. 5. 2017  - v Čelině byla v 15:00 hod. poutní mše svatá 
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16. 5. 2017  - přijali jsme pozvání do sousední farnosti do Nové Vsi pod Pleší. 

Společně s P. Janem Dlouhým jsme slavili bohoslužbu u kapličky sv. Jana 

Nepomuckého 

17. 6. 2017  - byly poutní mše sv. v Nechalově (13:30 hod.) a v Záborné Lhotě 

(15:30 hod.) 

27. 5.2017  - byly mše sv. u kapličky ve Velké Lečici (v 10:00 hod a ve Slovanské 

Lhotě (v 15:00 hod.) 

4. 6. 2017  - o slavnosti Seslání Ducha svatého jsme při bohoslužbách obnovili 

svátost biřmování a ve farním kostele dvě děti poprvé přijaly Pána Ježíše ve svatém 

přijímání. 

15. 6. 2017  - již tradičně jsme slavili slavnost Těla a Krve Páně v Boroticích. 

Mše sv. začala v 16:00 hod., po mši sv. jsme vykonali eucharistický průvod obcí, 

požehnání všem farníkům. 

24. 6. 2017  - byla poutní mše sv. za hasiče v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích 

v 13:30 hod. 

29. 6. 2017  - byla poutní mše sv. na Drhovech 

22. 7. 2017  - jsme přijali pozvání mníšecké farnosti na Skaleckou pouť. 

26. 7.2017  - byla poutní mše sv. na Kozích Horách 

3. 8. 2017  - pan biskup Karel Herbst vizitoval naši farnost 

15. 8. 2017  - byla poutní slavnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Boroticích s P. Janem Gerntem, farářem ze Zbraslavi. Po mši sv. přátelské posezení 

v multifunkčním domě v Boroticích. 

26. 8. 2017  - byla ve 13:00 hod. mše sv. u kaple sv. archandělů Michaela, 

Gabriela a Rafaela v Chotilsku u příležitosti „chotilského posvícení“. Požehnána stuha 

hasičům k jejich výročí. Program pak pokračoval v režii hasičů a obce Chotilska.  
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28. 8. 1017  - v 17:00 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu přijali při mši 

sv. naši klerici Václav Sládek a Leo Gallas jáhenské svěcení z rukou otce biskupa 

Františka Radkovského. 

1. 9. 2017  - byl v Živohošti koncert duchovní hudby při výročí 960 let první 

zmínky – Vernercollegium  

2. 9. 2017  -  v Živohošti byla slavná bohoslužba s panem velmistrem Josefem 

Šedivým O.Cr. Poděkovali jsme za práce v tomto kostele v letošním roce – výmalba 

lodi kostela a restaurování stropní malby. Připomněli jsme výročí 960 let první zmínky 

o tomto místě. Na závěr bohoslužby jsme požehnali učitelům, studentům a školákům.  

9. 9. 2017  - byla poutní mše sv. v 14:00 hod. v kapli Narození Panny Marie 

v Dražeticích 

14. 9. 2017  - o svátku Povýšení Svatého Kříže v našem řádovém kostele 

sv. Františka v Praze u Karlova mostu náš spolubratr Martin Moravec skládal slavné 

sliby.  

27. 9. 2017  -  požehnání charitního domu na Dobříši a poutní mše sv. 

v Mokrovratech u kaple sv. Václava 

28. 9.2017  - byla poutní mše sv. v Drevníkách u kaple sv. Václava 

(v 10:00 hod.) a poutní mše sv. v kostele sv. Václava v Kladně – Rozdělově 

(v 18:00 hod.) 

4. 10. 2017  - pan biskup Karel Herbst slavil poutní mši sv. v kostele 

sv. Františka ve Starém Kníně a udělil svátost biřmování Františku Vaculíkovi 

6. - 8. 10. 2017 - proběhla tradiční třídenní farní poutě k sv. Františku. Sobotní 

přednášku měl Daniel Kroupa. V neděli vedl bohoslužbu pan velmistr Josef Šedivý 

O.Cr. 

3. 12. 2017  -  ve Štole Josef jsem požehnal velký Betlém – dílo pana Křížka 
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Na začátku adventu jsem požehnal lidem v obci Chotilsko, Drevníky a v Novém Kníně 

Chrámový sbor o vánočních svátcích vystoupil v našich chrámech ve Starém a Novém 

Kníně, v Živohošti, v Libčicích a v Mníšku pod Brdy. 

 

Opravy: 

- generální oprava střechy v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích (266 905,- Kč) 

- zednické práce, výmalba lodě kostela, odstranění dřevomorky, restaurování 

výmalby stropu kostela v Živohošti (361 975,- Kč) 

 

Statistika:   křty 9, svatby 1, pohřby 29 


