
OHLÉDNUTÍ  ZA  UPLYNULÝM  ROKEM  2013 
 

V loňském roce bylo v naší farnosti: 
pokřtěno 9 dětí 
manželství uzavřely u nás 4 páry 
rozloučili jsme s 30 lidmi 
zaopatřeno bylo 10 lidí 
u prvního svatého přijímání byl jeden člověk 

 
Pokračovalo se další etapou v restaurování hlavního oltáře svatého Mikuláše v Novém 

Kníně. Konečně bylo odstraněno lešení. Náklady v letošním roce činily 286 000,- Kč. 
Z hlavního oltáře zbývá ještě restaurovat svatostánek, branky a samotný oltář. 

 

Desetitisíci jsme přispěli obci Velká Hraštice na zbudování chodníku ke kostelu 
na místním hřbitově. 

 

Desetitisíci jsme přispěli občanům Nového Knína, kteří byli postiženi povodněmi. 
 
Další významné události: 

18. 1. 2013  - byli jsme přítomni slavnosti u sester trapistek v Poličanech; jejich klášter  
  byl povýšen na převorství. 

11. 2. 2013 - papež Benedikt XVI. oznamuje rezignaci na svůj úřad 

  2. 3. 2013 - krátce před volbou papeže v naší farnosti byl přítomen kardinál Dominik  
  Duka. Poděkovali jsme při mši ve Starém Kníně za dvacet let trvání     
  staroknínské charity a také jsme oslavili zakladatelku našeho Řádu svatou    
  Anežku Českou. 

13. 3. 2013 - papežem římskokatolické církve byl zvolen překvapivě rychle argentinský  
  kardinál Jorge Bergoglio, přijal jméno František. 

23. 3. 2013 - desítka našich farníků se účastnila duchovní postní obnovy v Poličanech 

15. - 17. 4. 2013 - místní farář byl na kněžské pouti na Velehradě 

22. 4. 2013 - v Kladně - Rozdělově jsme si připomněli 100. výročí narození světícího    
   biskupa pražského Jana Lebedy 

  8. 5. 2013 - v Boroticích bylo opět vikariátní setkání dětí - po stopách sv. Cyrila  
  a Metoděje, odpolední mši svatou vedl pan velmistr Josef Šedivý O.Cr. 

25. 5. 2013  - několik našich farníků se účastnilo pouti do karlínského kostela sv. Cyrila  
  a Metoděje; rok víry nám připomínaly jubilejní svíce z tohoto chrámu. 

15. 8. 2013 - P. Jan Gernt byl hlavním celebrantem při pouti v Boroticích. 

  6. 10. 2013 - při poutní mši sváté ve farním kostele udílel novokněžské požehnání  
  David Horáček CSsR - redemptorista ze Svaté Hory 

12. 10. 2013 - několik našich mladých se zúčastnilo vikariátního setkání mládeže  
  na Svaté Hoře 

20. 10. 2013 - při slavnosti posvěcení chrámu jsme s panem velmistrem Josefem Šedivým  
  vzpomněli na mého předchůdce P. Josefa Malinského O.Cr. (výročí sto let 
  od jeho narození). 

14. 10. 2013 - desítka našich farníků se účastnila adventní duchovní obnovy na Svaté Hoře 

od 3. adventní neděle jsou v provozu stránky farnosti www.farnoststaryknin.cz  

http://www.farnoststaryknin.cz/

