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Říjen v naší farnosti 

           Tento měsíc pro naši farnost začíná pohledem na svatého Františka, který je 

patronem našeho farního kostela ve Starém Kníně. Před lety jsme se rozhodli, 

že tohoto světce uctíme putováním naší krásnou přírodou. Žijeme opravdu 

v nádherném koutu naší země. 

Chtěli jsme nejen  putovat - „vyjít si 

do přírody“ - ale také jako svatý 

František chválit dobrého Pána 

Boha. A tak při našem putování 

nechybí modlitba a rozjímání. 

Člověk se nemusí modlit jen 

v chrámech, ale každé místo, kde je, 

může zvát ke chválám Stvořitele. 

           Naše farní pouť zahrnuje tři dny. V pátek večer v tichu před Nejsvětější svátostí 

(adoraci) se ztišíme a nasloucháme Božímu slovu. V sobotu začínáme v chrámu 

společnou modlitbou denní modlitby církve - ranními chválami, následuje mše svatá 

a pak rozeslání poutníků na několik připravených tras. V letošním roce budou 

dvě trasy doprovázeny kněžími. Pamatujeme i na starší a maminky s dětmi - pro ně 

jsou v tomto roce připraveny zvláštní trasy. Sobotní večer pak patří kultuře, 

bývá zpravidla koncert, pásmo, přednáška ...  

http://www.farnoststaryknin.cz/
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Na sobotní večer se ve spolupráci s naší obcí podařilo zajistit koncert 

houslového virtuosa pana Jaroslava Svěceného.  

 

 

 

Neděle je dnem Páně - je vyvrcholením celého třídenní slavnou bohoslužbou 

pro farnost. Je zpravidla zván host - a tak v minulých letech navštívili náš kostel 

např.  pan kardinál Dominik Duka, pan velmistr Jiří Kopejsko, pan velmistr Josef 

Šedivý. Byli zde přítomni všichni světící biskupové pražské arcidiecéze ... 

Protože nám leží na srdci také budoucnost, rád zvu novokněze, aby nám - 

naší farnosti i obci - udělili své novokněžské požehnání. V sobotu bude přítomen 

Tomáš Kábele a v neděli bude předsedat eucharistii náš řádový spolubratr 

David Kučerka O.Cr. 

          

 Přeji všem, kteří přijmou pozvání na naši pouť, aby odcházeli s radostí 

a s vděčností našemu Pánu za jeho dary. Svatý František, ať se za nás 

u Pána přimlouvá. 
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Další událostí, které se nás dotýkají v tomto měsíci, jsou volby.  

Nabízím část z úvahy mého spolubratra a souseda Jana Dlouhého, 

kterou na požádání napsal do mníšeckých listů: 

           „....Řekl bych, že jsme nuceni volit denně, neustále v něčem rozhodujeme, 

někdy dobře, jindy špatně. Mnohdy až po dlouhé době poznáme, jak úspěšná byla 

naše volba (až po ovoci poznáme strom). Není snadné dát konkrétnímu člověku hlas. 

Mohu se na něj spolehnout? Odpovídám rovnou: nemohu, ale přesto jsem mu 

ochoten projevit důvěru, zvlášť když znám jeho morální a odborné kvality. A když už 

mu jednou projevím důvěru, tak ho budu i podporovat, pomáhat mu, aby dokázal 

splnit svůj úkol. Budu za ním stát a hájit ho. I o tom jsou volby.  

             Braňme se zkratkovitému jednání, které povýšeně mávne rukou a dodá 

v Čechách rozšířený hodnotící výrok na adresu politiky. Je pravda, že lidé budou stále 

jen lidmi chybujícími, ale to se týká nás všech. Nikdo není dokonalý, jen jeden, 

a to Bůh. Kdo na něj spoléhá a dokáže se s ním radit, kdo se snaží být stále lepším, 

ten jistě dokáže i dobře spolupracovat s lidmi a usilovat o všeobecné blaho. ...“ 

             Přeji vám, přátelé, šťastnou volbu toho nejlepšího. Přeji si a prosím, 

aby naše město rozkvétalo v míru a v dobrých mezilidských vztazích. Velmi si vážím 

toho, že mohu na tyto úmysly s vámi svobodně konat bohoslužby jak v kostele 

sv. Františka a sv. Mikuláše v Kníně, tak i v kostelech a kaplích celé farnosti. 

 

Vzpomeňme také na kněze, kteří v tomto měsíci mají výročí úmrtí a 

působili ve zdejší farnosti nebo jsou zdejšími rodáky: 
 

1. 10. 1974 zemřel Bohuslav Koza 

administrátor v Karlových Varech, rodák z Nového Knína, *1909 

3. 10. 1969 zemřel Josef Semrád 

emeritní farář v Praze-Karlíně, *1907 v Běstvině, poslední farář na Živohošti 

11. 10. 1698 zemřel Martin Malý 

farář a administrátor statků v Kníně, pochován tamtéž 

14. 10. 1988 zemřel Josef Malínský 

farář ve Starém Kníně, *1913 Nová Paka 

21. 10. 1982 zemřel Karel Brabec  

Praha, dělník (exclaustratus), * 1915 Nový Knín 
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 Žehná Vám         
                                                                        P. Josef Andrejčák O.Cr., farář 
 
PS.  Prosím o modlitbu:  

 za naši pouť, 

 za dobrou volbu našich zastupitelů  

 a papež František prosí, abychom pamatovali na biskupskou synodu, 
která bude probíhat od 5. - 19. října v Římě, a nabízí tuto modlitbu: 

 

MODLITBA ZA SYNODU KE SVATÉ RODINĚ 
 

Ježíši, Maria a Josefe, 

ve vás kontemplujeme 

nádheru pravé lásky 

a na vás se s důvěrou obracíme. 
 

Svatá Nazaretská rodino, 

učiň i naše rodiny místy společenství 

a večeřadly modlitby, 

autentickými školami evangelia 

a malými domácími církvemi. 
 

Svatá Nazaretská rodino, 

kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá 

násilí, uzavřenost a rozdělení, 

kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, 

brzy pozná útěchu a uzdravení. 
 

Svatá Nazaretská rodino, 

kéž příští biskupská synoda 

dokáže ve všech vzkřísit vědomí 

posvátného a neporušitelného charakteru rodiny 

a její krásy v Božím plánu. 
 

Ježíši, Maria, Josefe, 

naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji. 
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Vzpomínka na Pavlu Tichou, 
 
která nás v minulém měsíci opustila.  

Nepatřila do naší farnosti dlouho, ale pokud jí to 

zdravotní stav dovolil, mohli jste ji v posledních několika 

letech potkávat na mši svaté nebo slyšet jako členku 

chrámového sboru. 

Než od nás Pavla odjela na své poslední léčení, 

ptala se mne, jestli by mohla napsat něco jako poděkování 

a jestli bych ho vložila na naše webové stránky. Samozřejmě jsem souhlasila a čekala. 

Jenže síly jí ubývaly asi rychleji, než předpokládala, a tak už mi od ní žádná zpráva 

nedorazila. Myslím ale, že to, co chtěla sdělit, nám svým způsobem vzkázat stačila. 

Přála si totiž, aby na jejím pohřbu zazněla píseň Karla Kryla „Děkuji“.  Mám za to, 

že její zpráva - pokud by ji stačila napsat - by měla podobný obsah a smysl. 

Svoji těžkou nemoc dokázala brát jako impulz k pomoci druhým. Založila Amélii 

- společnost, která se zabývá pomocí onkologicky nemocným. Po dlouholetém 

hledání se rozhodla pro vstup do církve, přijala i svátost biřmování. Ta toto téma 

napsala i příspěvek s názvem „Na cestě domů“ do letošního Evangelického kalendáře, 

ze kterého odcituji alespoň závěr: 

„...Pořídit si oslíka jako nosiče mě napadlo v době zhoršování komplikací mého 

zdravotního stavu. Obě mé ruce byly v rámci dlouhodobé léčby operativně zbaveny 

mízních uzlin, což znamená zásadní ohrožení jejich funkce chronickým otokem, který 

může vést až k bezvládnosti....... 

....Chodíme na procházky v létě i v zimě, poměrně záhy po prodělaných 

operacích a v průběhu léčby.  Občas to bolí, ale bonus je nečekaný: Amálka (oslík) 

mi taháním a cukáním vodítka „pumpovala“ lymfu v obou rukou a tím naprosto 

nečekaně úplně zmizel starý otok na levé straně a nevytvořil se napravo, 

kde byl operační zásah i nález podstatě větší. Amálku jsem zapojila již několikrát 

v rámci psychorehabilitačních pobytů Amelie pro onkologicky nemocné a jejich blízké. 

Chtělo by se mi říct, že je to zázrak, ale tohle je něco víc - VÍRA a NADĚJE, 

že vše je v rukou LÁSKY. „ 

(M. Šašmová)  


