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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            říjen 2017 

 

 

Říjen ve farnosti 
 

Začátkem měsíce října, který patří modlitbě svatého růžence, budeme slavit již 

tradiční pouť k patronu farního kostela sv. Františka.  

 

 

V příloze tohoto zpravodaje je plakátek, kterým srdečně zveme na naši pouť. 

Vzácnými hosty v letošním roce jsou emeritní světící biskup pražský Mons. Karel 

Herbst SDB, který přijede ve středu 4. října a bude hlavním celebrantem mše sv. 

ve Starém Kníně v 17:00 hod., a na závěr pouti přivítáme velmistra našeho řádu 

P. Josefa Šedivého O.Cr., který povede bohoslužbu v neděli 8. října v 10:30 hod. 

ve farním kostele. 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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 Jsem rád, že ve farnosti je skupina lidí, kteří se modlí pravidelně modlitbu sv. 

růžence. Některým, ale tato modlitba připadá mechanická a ne vhodná pro naši 

dobu. Přikládám pár myšlenek o této modlitbě: 

 

PROČ SE VŮBEC MODLIT RŮŽENEC ? 

Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec.Myslí si, že já jako moderní kněz, 

co jde s dobou, to přenechávám „bigotním ženským“.Modlím se ho každý den 

a rozjímám o něm. 

Růženec mám nesmírně rád.Modlím se ho na malinkém kulatém růženci - je to 

praktické a přitom nenápadné. 

 

RODINNÉ ALBUM PANNY MARIE 

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá 

také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších 

momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost 

s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. 

Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího života! 

Vzývejme ji v modlitbě růžence. 

Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat 

prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“ 

 

OMÍLÁNÍ STÁLE STEJNÉ MODLITBY 

Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné modlitby, což 

unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“. Myslím si ale, že opakuješ-li 

modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš 

v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí 

do povznášejícího ovzduší. 

Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, 

který ví lépe než ty, co potřebuješ. 
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BŮH POČÍTÁ I S (NÁMI) MALÝMI 

Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost 

„hrdinům“, jako je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy svalnaté, 

pěkné na pohled, jak překonávají všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš! 

Sdělovací prostředky ti říkají: „Nejsi-li krásný ani prachatý, ani svalnatý, mimořádně 

inteligentní, platíš za blbce.“ Bůh si však naštěstí počíná jinak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROČ SE VŮBEC OBRACET K MARII? 

Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, mazlivou, 

ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i „ne“, dostal tak parádní výbavu. 

Moje máma je taková. A taková byla Maria. Jestli ale tvá matka nebyla taková, jakou 

jsi chtěl mít, tím spíše a více se obracej k Marii! 

 

(Zpracováno podle knihy „Setkání s Marií“ od Guy Gilberta - kněze pařížského podsvětí. Vydalo 
Karmelitánské nakladatelství 2002) 
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V měsíci říjnu také pamatujeme v modlitbách na kněze 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: 

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných 

Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se 

dala možnost přispět k budování společného dobra. 

 

Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou 

sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných 

(EG, č. 288). 

 

Změna času:   

ze soboty 28. 10.  na neděli 29. 10. 2017 se mění letní čas na zimní ! 

 

 

Přeji požehnané podzimní dny. 

 

     Žehná a modlitbou provází P.Josef Andrejčák O.Cr. 
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