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Říjen ve farnosti
První říjnový týden nás čeká již tradiční putování za svatým Františkem patronem našeho farního kostela. Společně s celou církví prožíváme Svatý rok
milosrdenství, proto se nabízí téma našich tří dnů: MILOSRDENSTVÍ.
V pátek a v sobotu přivítáme našeho souseda z Dobříše P. Karla Satoriu.
Poutníky na trasách budou doprovázet otcové redemptoristé P. Petr Beneš a P. David
Horáček. V sobotu 8. října bude v 17:30 hod. ve farním kostele sv. Františka
přednáška dr. Romana Jocha, ředitele Občanského institutu, na aktuální téma:
EVROPA A ISLÁM. Srdečně zvu a přikládám program na naši farní pouť!
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Koncem měsíce září se v rodišti sv. Františka uskutečnilo v Assisi mezináboženské
setkání k modlitbě za mír.
Papež František se 20. září opětovně, již potřetí během svého pontifikátu, vrátil
do Assisi, aby se zúčastnil ekumenické modlitby a mezináboženského setkání,
které uzavřelo několikadenní shromáždění náboženských představitelů z celého
světa. Psal se 27. říjen 1986, když sv. Jan Pavel II. pozval do rodiště sv. Františka
představitele různých náboženství k vícehlasé modlitbě za mír. Tehdy se jich sešla
více než stovka, dnes, po třicetileté pouti organizované komunitou Sant´Egidio,
se k dialogu a společné modlitbě přihlásilo více než pět set náboženských
představitelů z celého světa. Petrův nástupce vyzval k pokání a modlitbě za mír,
která nemá být jen vnějškovým představením.
V dolní bazilice sv. Františka se shromáždili představitelé křesťanských církví
a společenství ke společné ekumenické modlitbě, během které zazněla jména všech
zemí ve válečném stavu, přičemž za každou z nich byla zapálena svíce. Papež pronesl
meditaci, inspirovanou mottem mezináboženského setkání: „Žízeň po míru“ a mimo
jiné řekl:
„»Láska není milovaná« – to byla skutečnost, která podle některých vyprávění
zneklidňovala svatého Františka z Assisi. On se z lásky k trpícímu Pánu nestyděl
naříkat a plakat nahlas (srov. Františkánské prameny, č. 1413). Tatáž skutečnost
by nám měla ležet na srdci, když rozjímáme o ukřižovaném Bohu žíznícím po lásce.
Matka Tereza z Kalkaty chtěla, aby ve všech jejich komunitách byl v kapli poblíž kříže
nápis „Žízním“. Její odpovědí, která tišila Ježíšovu žízeň po lásce, byla služba těm
nejchudším z chudých. Pán totiž žízní po naší soucitné lásce a je potěšen,
když se v jeho jménu skláníme k nouzi druhých. Na soudu nazve „požehnanými“ ty,
kteří dali pít žíznícím a věnovali konkrétní lásku tomu, kdo byl v nouzi: „Cokoli jste
udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“
(Mt 25,40). Ježíšova slova nás interpelují, žádají přijetí srdcem a odpověď životem.
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V Jeho „Žízním“ můžeme vnímat hlas trpících, skrytý křik nevinných maličkých,
kterým je upřeno světlo tohoto světa, úpěnlivá prosba chudých a těch, co nejvíce
potřebují mír. O mír žadoní oběti válek, znečišťujících národy nenávistí a zemi
zbraněmi; žadoní naši bratři a sestry, kteří žijí pod hrozbou bombardování anebo jsou
nuceni opouštět domov a migrovat do neznáma, připraveni o všechno. To všechno
jsou bratři a sestry Ukřižovaného, maličcí Jeho království, raněné a vyprahlé údy Jeho
těla. Mají žízeň. Často jim je však - stejně jako Ježíšovi - podáván trpký ocet
odmítnutí. Kdo jim naslouchá? Kdo má starost jim odpovědět? Příliš často narážejí
na ohlušující mlčení lhostejnosti, sobectví rozmrzelých a neúčast těch, kdo jejich křik
o pomoc umlčují tak snadno, jako se přepíná televizní kanál. Před ukřižovaným
Kristem, „Boží mocí a Boží moudrostí“ (1 Kor 1,24), jsme my, křesťané, povoláni
rozjímat o tajemství nemilované Lásky a zahrnovat svět milosrdenstvím. Na kříži,
stromu života, je zlo proměněno v dobro. Také my, učedníci Ukřižovaného,
jsme povoláni být „stromy života“, které absorbují nečistotu lhostejnosti a vracejí
světu kyslík lásky. Z Kristova boku vyšla voda, symbol Ducha, který dává život
(srov. Jan 19,34); tak ať z nás vychází soucit se všemi, kdo dnes žízní.“
Shromážděním všech náboženských představitelů na prostranství před bazilikou
sv. Františka z Assisi dnešní mezináboženské setkání vyvrcholilo. Byl přijat společný
apel za mír, který náboženští představitelé předali přítomným dětem, jež výzvu
doručí hlavám států. Kromě jiných řečníků, promluvila také křesťanská učitelka
z Aleppa, Tamar Mikalliová, ekumenický patriarcha Bartoloměj, izraelský rabín
Brodman, patriarcha japonského buddhismu tendai, Koei Morikawa, a zástupce
indonéského islámu Din Syamsuddin. Papež František v závěrečné promluvě mimo
jiné řekl:
„Naše náboženské tradice jsou různé. Rozdílnost však pro nás není důvodem
ke konfliktu, polemice či chladnému odstupu. Nemodlili jsme se dnes jedni proti
druhým, jako se to v dějinách někdy stávalo. Aniž bychom upadali do synkretismu
či relativismu, modlili jsme se jeden vedle druhého a jeden za druhého.“
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Svatý Jan Pavel II. právě na tomto místě řekl: „Snad nikdy tak jako nyní se v dějinách
lidstva neprojevila jako pro všechny evidentní vnitřní souvislost mezi autentickým
náboženským postojem a velkým dobrem, kterým je mír“ (Promluva k náboženským
představitelům, 27. října 1986 v Assisi). Pokračujeme v cestě započaté před třiceti lety
v Assisi, kde žije památka onoho Božího muže míru, jakým byl sv. František, „ještě jednou,
shromážděni společně na tomto místě, potvrzujeme, že kdo užívá náboženství
k podněcování násilí, protiřečí jeho nejautentičtějšímu a nejhlubšímu východisku.“
(Promluva k náboženským představitelům, Assisi, 24. ledna 2002), že žádná forma násilí
nepředstavuje „pravou povahu náboženství. Naopak je jeho travestií a přispívá k jeho
zničení“ (Benedikt XVI., Promluva v Den reflexe, dialogu a modlitby za mír a spravedlnost
ve světě, Assisi, 27. října 2011). Neúnavně budeme opakovat, že Boží jméno nikdy nemůže
ospravedlnit násilí. Svatý je pouze mír, nikdy válka!“
Promluvu pak Petrův nástupce uzavřel: „My nyní zde, společně a v míru, věříme
a doufáme v bratrský svět. Přejeme si, aby se muži a ženy různých náboženství
na všech místech scházeli a vytvářeli svornost, zejména tam, kde jsou konflikty.
Naší budoucností je společný život. Proto jsme povoláni osvobodit se od těžkých
břemen nedůvěry, fundamentalismů a nenávisti. Věřící mají být tvůrci pokoje
ve vzývání Boha i v práci pro člověka! A na nás, jako náboženských představitelích,
spočívá úkol být pevnými mosty dialogu a tvůrčími zprostředkovateli míru. Obracíme
se také k těm, kdo mají nejvyšší odpovědnost ve službě lidem, ke státním
představitelům, aby neustávali v hledání a prosazování cest pokoje, hleděli
za partikulární zájmy přítomné chvíle. Kéž nezůstane nevyslyšen Boží apel
na svědomí, volání chudých po míru a oprávněná očekávání mladých generací.
Před třiceti lety sv. Jan Pavel II. na tomto místě řekl: „Mír je staveniště otevřené
pro všechny, nikoli pouze pro odborníky, učence a stratégy. Odpovědnost za mír
je univerzální“ (Jan Pavel II., Promluva v Dolní bazilice sv. Františka, 27. října 1986).
Bratři a sestry, přijímáme tuto odpovědnost a znovu dnes stvrzujeme svým „ano“,
že chceme společně budovat mír, který chce Bůh a po němž žízní lidstvo.“
(ze stránek http://www.radiovaticana.cz/)
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V měsíci říjnu také pamatujeme v modlitbách na kněze,
kteří působili v naší farnosti nebo z naší farnosti vzešli a mají výročí úmrtí. Jsou to:

Bohuslav Koza

*1909 v Novém Kníně, +1. 10. 1974 v Karlových Varech

Václav Vojtěch Hubinek *1742 v Benešově, +8. 10. 1790 v Boroticích (prvofarář)
Josef Malínský

*1913 v Nové Pace, +14. 10. 1988 ve Starém Kníně

Karel Brabec

*1915 v Kníně +21. 10. 1982 v Praze (dělník, exclaustratus)

Josef Krause

*1759, +26. 10. 1824 na Živohošti lokalista

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc říjen:
1. Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě
a vytříbeným smyslem pro etiku.
2. Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích
radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.
3. Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají
odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.
Měsíc říjen je také zasvěcen Panně Marii růžencové.
Děkuji všem, kteří se tuto modlitbu modlí, a povzbuzuji k rozjímání o životě našeho
Pána Ježíše Krista s jeho matkou Pannou Marií.

Ze soboty 29. 10. 2016 na neděli 30. 10. 2016 končí letní čas!!!

Přeji všem občanům Boží požehnání a prosím, abychom pamatovali ve svých
modlitbách na mír.

Žehná P. Josef Andrejčák O.Cr.
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Pouť k patronu farního kostela
ve Starém Kníně
sv. Františku z Assisi
ve SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ
4. října 2016 a 7. - 9. října 2016
Úterý 4. října
18,00 - poutní mše svatá

Pátek 7. října
17,15
18,00

- růženec Božího milosrdenství
- mše svatá
- výstav Nejsvětější svátosti a adorace, celebruje P. Mgr. Karel Satoria

Sobota 8. října
9,00
9,15

- ranní chvály
- poutní mše svatá , hlavní celebrant P. Mgr. Karel Satoria

Po skončení mše svaté (cca v 10:15) odchod na dvě poutní trasy doprovázené kněžími
redemptoristy P. Petrem Benešem CSsR a P. Davidem Horáčkem CSsR. Dále bude
organizována trasa pro méně pohyblivé s dopravou automobily. Trasy vedou přírodou,
cestou modlitby a rozjímání. Putování se uskuteční za každého počasí, cestou je zajištěno
občerstvení. Trasy končí na faře ve St. Kníně.
17,30 - přednáška dr. Romana Jocha, ředitele Občanského institutu
Evropa a islám

Neděle 9. října
9,50
10,30
15,00

- křížová cesta
- slavná poutní mše svatá, hlavní celebrant P. Josef Andrejčák, O.Cr.
farář staroknínský
- kostel sv. Zikmunda ve Velké Hraštici - výstav Nejsvětější svátosti,
eucharistická pobožnost, závěr pouti, poděkování

Všechny bohoslužby i přednáška se konají v kostele sv. Františka z Assisi ve Starém Kníně,
pokud není uvedeno jinak.
Obvyklé mše sv. v sobotu v Novém Kníně a v neděli ve Staré Živohošti nebudou, mše svatá
v neděli v 8:30 v Boroticích zůstává zachována.
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