
 

Ohlédnutí se za uplynulým rokem 2016 

 

Na jaře 13. března 2015 vyhlásil Svatý otec Rok milosrdenství. Začal otevřením 

Svaté brány v Římě 8. prosince 2015 a trval do 20. listopadu 2016. Kromě Říma 

se poprvé v dějinách otevřely Svaté brány také v naší diecézi! Svatý otec takto 

akcentuje velké téma svého pontifikátu: Boží milosrdenství. 

 

3. 1. 2016   -  v Živohošti mši svatou doprovázel sbor sv. Jiří z Vraného. 

Po bohoslužbě následoval krátký vánoční koncert. 

 

Tříkrálová sbírka v naší farnosti vynesla 77 200,- Kč. 

 

30. 4. 2016 - v plzeňské katedrále vysvěcen nový plzeňský biskup - Tomáš Holub. 

Blahopřejeme a provázíme modlitbou. 

 

2. 5. 2016  - mše sv. u kapličky v Malé Hraštici s p. vikářem Janem Dlouhým 

 

3. 5. 2016  - pravidelné řádové setkání - tentokrát na Chlumu sv. Máří  

 

7. 5. 2016  - na Svaté Hoře pouť za duchovní povolání. V 11:00 hod. mše svatá.  

               Na tento den pan kardinál otevřel Bránu milosrdenství. 

 

14. 5. 2016  - mše sv. u kapličky ve Velké Lečici  

 

15. 5. 2016 - poutní mše sv. u kapličky v Županovicích 

 

17. 5. 2016  - poutní mše sv. v sousední farnosti u kaple v Nové Vsi pod Pleší 

 

21. 5. 2016 - poutní mše sv. v Čelině 

 

28. 5. 2016 - mše sv. u kaple ve Slovanské Lhotě 

 

4. 6. 2016  - mše sv. u zvoničky v Milině 

5. 6. 2016  - pan kardinál otevřel na Svaté Hoře v den korunovace Bránu  

milosrdenství. Většina farností našeho příbramského vikariátu 

se účastnila i s kněžími. 

 

11. 6. 2016 - mše svatá na Chramištích - manželé Bórikovi poděkovali  

za 20 let manželství 

            - poutní mše sv. u kaple v Nechalově 



18. 6. 2016 - mše sv. u kaple v Záborné Lhotě 

 

25. 6. 2016 - v pražské katedrále vysvěceni noví kněží - mezi nimi i trvalý jáhen 

Štěpán Fáber 

            - mše sv. u kapličky v Drhovech 

 

26. 6. 2016 - poutní mše sv. v Libčicích 

 

2. 7. 2016  - účast na obecní slavnosti - 90 let otevření rozhledny na Besedné 

 

4. 7. 2016  - účast na pouti na Sázavě 

 

v červenci v naší farnosti pobýval biblista Josef  Hřebík 

 

22. - 24. 7. 2016 - oslavy Města Knína - 830 let první zmínky 

v pátek po mši sv. ve farním kostele koncert italských přátel CORPO 

BANDISTICO, v neděli se oslav účastnil i pan velmistr P. Josef 

Šedivý  O.Cr. - mše sv. na náměstí 

 

23. 7. 2016  - účastnili jsme se poutě na Skalku, kde byl i náš pan velmistr  

P. Josef Šedivý O.Cr.  

 

30. 7. 2016 - sestra Barbora v Poličanech složila slavné sliby 

           - poutní mše sv. v Kozích Horách 

 

7. 8. 2016  - na slavnostech Města Nového Knína důstojně zastoupil našeho pana 

arcibiskupa Dominika kardinála Duku, který nemohl pro nemoc přijet,  

               pan opat želivského kláštera Jáchym Šimek, O.Praem 

 

na prázdninové praxi v naší farnosti byli Ing.Leo Gallas Ph.D., O.Cr.      

a MUDr. Martin Moravec O.Cr. 

 

21. 8. 2016 - v Živohošti koncert manželů Radových jako poděkování 

pracovníkům charity 

 

27. 8. 2016 - mše sv. u kaple v Chotilsku při „Chotilském posvícení“ 

 

10. 9. 2016  - mše sv. vDražeticích 

 

17. 9. 2016 - posvěcení opravené kaple v Malé Lečici 

 

28. 9. 2016 - poutní mše sv. v Drevníkách a v Mokrovratech 

 



7. - 9. 10. 2016  farní pouť k sv. Františkovi, účast kněží: Jan Dlouhý,  

Karel Satoria, Petr Beneš a náš klerik Tomáš Gregůrek O.Cr. 

 

10. 10. 2016  - pohřeb P. Karla Kuncla ve Smečně (dříve působil v Dublovicích -  

v našem vikariátě) 

 

18. 10. 2016  - účastnili jsme se poutní mše sv. v sousedních Křečovicích 

 

15. 11. 2016 - zemřel P. Jaroslav Ptáček O.Cr., pohřeb byl 26. 11.  v Praze 

 

požehnání vánočního stromu:  

                   poprvé v Libčicích, dále v Chotilsku, v Novém Kníně, v Drevníkách  

                   a poprvé také v Županovicích 

 

o vánocích bohoslužby doprovázel místní chrámový sbor pod vedením M. Havlíčka,  

o půlnoční ve farním kostele zazněla tradičně „Rybova mše“ a na Štěpána opět tradiční 

odpolední koncert v Novém Kníně 

 

V roce 2016 bylo v naší farnosti:  

 pokřtěno 10 dětí 

 v kostele uzavřely 2 páry manželství.  

 pohřbů bylo 24 - většina do země. 

 

 

V roce 2016 proběhly tyto práce: 

 

- oprava střechy v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně 
 

- restaurování kazatelny v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně (I. etapa) 
 

- restaurátorský průzkum před malováním v kostele sv. Fabiána a Šebestiána   

  v Živohošti 
 

- výmalba sakrestie a presbytáře v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti 
 

- dokončení restaurátorských prací na oltářním obraze v kostele sv. Fabiána  

  a Šebestiána v Živohošti a jeho nové umístění v presbytáři. 
 

- oprava střechy v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích (I. etapa) 

- restaurování oken ve věži kostela v Boroticích a jednoho velkého okna v kostelní lodi 


