
Ohlédnutí za rokem 2020 

 

Tříkrálová sbírka farnosti vynesla 100 298,- Kč.  

19. 1. 2020  první poutní mše svatá v naší farnosti. V 15 00 hod. 

v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti. Hostem byl řádový 

spolubratr P. Marek Pučalík O.Cr. 

8. 2. 2020 někteří naši farníci se účastnili Dne nemocných v Dobříši 

a přijali svátost nemocných. 

11. 2. 2020 Den nemocných slaven společně s panem biskupem 

Karlem Herbstem v sanatoriu na Pleši. 

14. 3. 2020 Na tento den plánovaná oslava farářových šedesátých 

narozenin. bohužel kvůli pandemii koronaviru se nemohla uskutečnit. 

Dopoledne v 11 00 hod. ve farním kostele slavena mše svatá společně 

s panem vikářem Janem Dlouhým a několika málo farníky. Poté 

společný oběd na faře. Od 13. března zavřeny restaurace. 

•  v době nouzového stavu konány neveřejné bohoslužby na faře 

ve Starém Kníně. 

• v době nouzového stavu zemřeli naši farníci Jaroslav Douša 

a Jiří Poláček. Rozloučení proběhlo v našich chrámech jen 

za účasti nejbližší rodiny. Povoleno 15 lidí.  

• 28. 3. 2020 bylo u emeritního pražského pomocného biskupa 

Karla Herbsta potvrzeno onemocnění COVID 19. Byl převezen 

do pražské střešovické nemocnice na jednotku intenzivní péče. 

Jeho stav byl vážný. Modlíme se za jeho uzdravení. 

• Bohoslužby ve Svatém týdnu v době nouzového stavu: 

Při bohoslužbách je třeba dodržovat nařízená opatření: Rouška 

na ústech, dostatečný odstup mezi lidmi. Maximální počet 

účastníků bohoslužeb je 10. Při všech bohoslužbách 

se vynechává pozdravení pokoje. 

• Od pátku 24. 4. je možno účastnit se bohoslužeb maximálně 

15 lidem (za splnění specifických podmínek) 

• Od 18. 5. je dovolena účast na bohoslužbách 100 osob 

• od 25. 5. je možná účast 300 osob na bohoslužbách při 

zachování hygienických opatření. 



 

26. 5. 2020 zemřel tatínek pana faráře Štefan Andrejčák na faře 

ve Starém Kníně 

28. 5. 2020 od 9.30 hod. v pražské katedrále Missa chrismatis 

30. 5. 2020 v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti 

ve 20 00 hod.  slavena svatodušní vigilii a obnova svátosti biřmování. 

1. 6. 2020 rozloučení s tatínkem při mši svaté ve Starém Kníně v 9:30. 

Účastnilo se asi 20 kněží, téměř všichni řádoví spolubratři a mnoho 

věřících. Ve 13 00 hod. jsme tatínka uložili na kladenský hřbitov. 

4. 6. 2020 náhle po operaci zemřela paní Milada Vernerová, rozloučili 

jsme se s ní v sobotu 13. 6. v Modřanech  

6. 6. 2020 mše svatá v Milině u zvoničky 

11. 6. 2020 slavnost Těla a Krve Páně v Boroticích 

13. 6. 2020 poutní mše sv. v Nechalově P. Mgr. Krzysztof Józef 

Strzelczyk CSsR ze Svaté Hory. 

25. 6. 2020 poutní mše svatá u kapličky v Drhovech 

27. 6. 2020 poutní mše svatá v Libčicích 

11. 7. 2020 ve 14 00 hod. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána 

v Živohošti koncert jako poděkování všem lékařům, zdravotníkům 

a pečovatelům.   Benešovská horna, Pavel Šporcl: housle, Dětská 

opera Praha. 

16. 7. 2020 v 17 00 při mši svaté v Boroticích přijalo 17 lidí svátost 

nemocných Od 15 00 hodiny byl borotický kostel otevřen k osobní 

modlitbě, adoraci, k přijetí svátosti smíření. 

18. 7. 2020 účast na skalecké pouti. Hlavním celebrantem 

P. Leoš Ryška ředitel televize Noe. 

- zlatou svatbu v živohošťském kostele oslavili manželé Bouchalovi 

25. 7. 2020 mše svatá u kaple sv. Anny na Kozích Horách za rodiny 

naší farnosti. 

- pan Jindřich Tauchman borotický kostelník oslavil 70 let 

 



9. - 15. 8. 2020 účast faráře na duchovních cvičeních pod vedením 

P. Josefa Hřebíka v pražském semináři. 

15. 8. 2020 požehnání Mariánského sloupu v Praze na Staroměstském 

náměstí 

15. 8. 2020 poutní mše svatá v Boroticích za účasti P. Jana Gernta 

16. 8. 2020 v 10 30 hod. mše sv. z posvěcení chrámu v Novém Kníně 

za účasti účastníků Mistrovství světa v rýžování zlata 

29. 8. 2020 mše sv. v Chotilsku při „chotilském posvícení“ 

12. 9. 2020 poutní mše svatá v Dražeticích u kapličky Narození 

P. Marie 

19. 9. 2020 uzavřela v Živohošti svátost manželství naše varhanice 

Stanislava Krejčíková s Václavem Rákosníkem 

28. 9. 2020 mše svatá na obecním úřadě v Mokrovratech 

2. - 4. 10. 2020 farní pouť k sv. Františku. Redemptoristé ze Svaté 

Hory, David Horáček, Krzysztof Józef Strzelczyk, Petr Beneš a pan 

vikář Jan Dlouhý. 

3. 10. 2020 vysvěcen na kněze náš spolubratr 

P. Tomáš Gregůrek O.Cr. 

• od 12. října nová opatření v důsledku koronaviru, proto přidána 

bohoslužba v sobotu ve Velké Hraštici, také otevřen kostel 

s výstavem Nejsvětější svátosti k adoraci. 

Omezení trvají do konce roku. Postupně se upravují podmínky počtu 

účastníků bohoslužeb. Omezen i zpěv. Pan varhaník Michael Havlíček 

jezdil pravidelně i do Borotic a sám zpíval. Poprvé po padesáti letech 

nezazněla Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby.  

 

Opravy: 

 

Kostel sv. Františka ve Starém Kníně 

 

- zrestaurovány čtyři okna ve farním kostele 

- díky dárcům pořízen číselník a 100 kusů kancionálů 

- objednán úklid kostela od firmy 

 



Kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně 

                              

- pokračují práce na restaurování čtyř řezeb z hlavního oltáře 

v Novém Kníně. Bude dokončeno v lednu 2021 

-  nátěr vchodových dveří kostela 

- ošetření lavic proti červotoči 

                    

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti 

- restaurátorské práce na kazatelně, bude dokončeno v příštím 

roce 

- okna v kostele   

 

Fara Starý Knín 

- nová podlaha v zadním pokoji  

- výmalba zadního pokoje, kuchyně a koupelny                                  

                                         

 

Statistika duchovních úkonů: 

Křty: 4 

Svatby: 2 

Pohřby: 20 

                     

 

 

 


