Ohlédnutí se za uplynulým rokem 2015
- od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 naše farnost hostila 44 mladých poutníků z Polska,
Německa, Maďarska a Srbska. Mladí byli ubytováni v našich rodinách. V úterý,
ve středu a v pátek mladí začínali svůj program v 8:30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v Novém Kníně společnou modlitbou, pak odjížděli do Prahy a vraceli se večer.
Na Silvestra 31. 12. ve 23:00. hod jsme se s mladými společně modlili za mír ve světě.
1. ledna v 10:30. hod jsme oslavili Nový rok společnou bohoslužbou - mší svatou
s mladými ve farním kostele ve Starém Kníně. Spolu s místním farářem koncelebroval
i kněz z Maďarska.
- na začátku nového roku se konala již tradiční Tříkrálová sbírka. Vybralo se při ní
76 662,- Kč.
- v sobotu 24. 1. 2015 jsme se rozloučili na Svaté Hoře se zemřelým
P. Břetislavem Vaňkem CSsR, dlouholetým zpovědníkem na Svaté Hoře. V době
svého kaplanování na Kladně učil P. Vaněk místního faráře náboženství. R.I.P.
- 25. 1. 2015 byla v Živohošti slavena poutní mše svatá.
- v neděli 22. 3. 2015 v 16:00 hod. zazněla v kostele sv. Františka ve Starém Kníně
skladba Stabat Mater. Náš sbor s touto skladbou vystoupil také v Lochovicích
v kostele sv. Ondřeje v sobotu 21. 3. 2015 v 15:00 hod.
- na Bílou sobotu 4. 4. 2015 v 15:00 hod. bylo setkání u obnovené Drtinovy rozhledny
a požehnání tohoto místa
- v sobotu 18. 4. 2015 byla v 11:00 hod. mše svatá u kapličky v Županovicích.
Vzpomněli jsme na zemřelého pana učitele Krafta a všechny zemřelé občany
Županovic.
- 1. 5. 2015 byla mše svatá u kaple na Chramištích
- 2. 5. 2015 jsme se účastnili poutě za povolání na Svaté Hoře. Program byl od rána.
Byla možnost přijmout svátost smíření. V 11:00 hod. začala mše svatá, které předsedal
pan arcibiskup Dominik kardinál Duka.
- v pátek 8. 5 2015 bylo v Boroticích vikariátní setkání dětí. Program byl od 9:00 hod.
na místním hřišti, zakončení po mši svaté vyhodnocením u táboráku na farní zahradě
v Boroticích. Mše svatá byla v 15:00 hod. - přijel mezi nás pan biskup Karel Herbst.
Přítomni byli: pan vikář Jan Dlouhý z Mníšku pod Brdy a David Horáček CSsR
ze Svaté Hory.
- 9. 5. 2015 byla mše svatá u kapličky ve Velké Lečici
- 16. 5. 2015 byla poutní mše svatá v kapli Čelině

- 19. 5. 2015 byla vikariátní konference na Živohošti, o pohoštění kněží se postarala
rodina Krejčíkova. Měli jsme rybí polévku a smaženého kapra. Kněží si u stolu
zazpívali koledy.
- 23. 5. 2015 naši farnost navštívil autobus poutníků od sv. Petra z Prahy pod vedením
P. Lukáše Lipenského O.Cr. Poutníci byli v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně
a ve farním kostele ve Starém Kníně. Navštívili i Borotice a Živohošť. Společná
bohoslužba byla v Novém Kníně.
- 23. 5. 2015 jsme prožili svatodušní vigilii od 20:00 hod. v Živohošti
- 24. 5. 2015 - na Hod Boží svatodušní - byla poutní mše sv. v Županovicích.
OÚ se postaral o vymalování kaple
- 29. 5. 2015 se farnost připojila k Noci kostelů. V Novém Kníně byla mše sv.
a přednášky o historie kostela v Novém Kníně, významných rodácích a historii
měšťanských domů na náměstí
- 30. 5. 2015 byla mše sv. u kapličky ve Slovanské Lhotě
- 4. 6. 2015 bylo slaveno Boží Tělo v Boroticích
- 13. 6. 2015 byly poutní mše sv. u kaplí v Nechalově a v Záborné Lhotě
- 18. 6. 2015 proběhla návštěva pana kanovníka St. Gory - společná mše sv.
ve St. Kníně
- 20. 6. 2015 byla poutní mše sv. u kaple na Pouštích
- 27. 6. 2015 bylo v pražské katedrále v 10:00 hod. kněžské svěcení. Za pražskou
diecézi byl vysvěcen Petr Havlík, který měl první mši svatou v neděli 28. června
v 15:00 hod. v zámecké kapli sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích.
- 27. 6. 2015 byla mše svatá u kaple na Drhovech
- 28. 6. 2015 byla poutní mše svatá v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích
- v Živohošti byl u prvního svatého přijímání Vojtěch Mikuláš.
- na prázdninové praxi byl na dva týdny náš klerik Mgr. Jan Kolouch O.Cr. z Nové
Vsi pod Pleší.
- 11. 7. 2015 jsme přijali pozvání sester trapistek a spolu s nimi jsme popřáli k výročí
kněžského svěcení otci Samuelovi z Nových Dvorů. (25 let kněžství)
- 18. 7. 2015 jsme se účastnili Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy. Hlavní celebrantem
byl Dr. Vojtěch Eliáš.

- 25. 7. 2015 byla po letech bohoslužba opět u sv. Anny na Kozích Horách.
- 21. 8. 2015 byla na Živohošti slavná svatba se mší svatou za účasti čtyř kněží
(J. Dlouhý, K. Duš, J. Brandejs, J. Andrejčák). Manželství uzavřeli Václav Altman
a Eva Mikulášová.
- 29. 8. 2015 byla mše sv. u kaple v Chotilsku - při „chotilském posvícení“.
- ve dnech 11. - 12. 9. proběhla se spolubratřími návštěva Vídně.
- 12. 9. 2015 byla mše sv. u kaple v Dražeticích - sloužil P. Jan Sokulski CSsR.
- 14. 9. 2015 složil v Praze časné sliby novic Tomáš Gregůrek O.Cr.
- 16. 9. 2015 proběhlo v azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech setkání s dětmi
a povídání s nimi o této světici.
- 28. 9. 2015 byly poutní mše sv. u kaplí v Drevníkách i v Mokrovratech.
OÚ v Mokrovratech nově vyřešil prostor před kaplí a vzorně se stará o kapli.
- ve dnech 2. - 4. 10. 2015 byla tradiční farní pouť k sv. Františku ve Starém Kníně.
Páteční mši sv. předsedal P. Michal Němeček - biskupský vikář pro pastoraci,
v sobotu při dopolední bohoslužbě byl hlavním celebrantem náš pan velmistr P. Josef
Šedivý O.Cr. Sobotní večer patřil písničkáři J. Hutkovi. Lidé z okolních farností
i z Prahy rádi přicházejí na tuto pouť.
- 17. 10. 2015 se Národního eucharistického kongresu v Brně z farnosti účastnili dva
lidé.
- 17. 10. 2015 byla v Čelině mše sv. při Selských slavnostech
- 7. 11. 2015 byl ve Velké Hraštici u 1. sv. přijímání Petr Schenk
- v adventním čase je zvyk žehnat vánoční strom - požehnání vánočního stromu bylo
v Chotilsku, Novém Kníně i v Drevníkách
- 5. 12. 2015 jsme slavili poutní mši svatou s panem velmistrem P. Josefem Šedivým
O.Cr.
V roce 2015 bylo v naší farnosti:
- pokřtěno 7 dětí.
- v kostele uzavřely 3 páry manželství.
- 18 pohřbů - většina do země.

