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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            říjen 2018 

 

Říjen v naší farnosti 

Tento měsíc začínáme již tradiční poutí k patronu našeho kostela – k svatému 

Františku. Program pouti je uveřejněn na přiloženém plakátku.  
 

Chvalozpěv stvoření sv. Františka 
 

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane, 

tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení. 

Patří tobě jedinému, Nejvyšší, 

a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno. 

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil, 

zvláště pak bratr slunce, 

neboť on je den a dává nám světlo, 

je krásný a září velkým leskem, 

vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem. 

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy, 

stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné. 

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr 

a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí, 

kterým živíš své tvory. 

 

 

http://www.farnostaryknin.cz/
http://www.farnoststaryknin.cz/


Starší čísla zpravodaje naleznete na www.farnostaryknin.cz v sekci Nástěnka – Texty                          2 
 

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda, 

která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá. 

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc, 

a on je pěkný, příjemný, mocný a silný. 

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země, 

která nás živí a slouží nám 

a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu. 

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku 

a snášejí nemoci a soužení. 

Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty, 

Nejvyšší, dáš jim korunu. 

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla, 

žádný živý člověk jí nemůže uniknout. 

Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších. 

Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí, 

neboť druhá smrt jim neublíží. 

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu 

a služte mu s velikou pokorou. 

 

      V tomto měsíci přivítáme v naší farnosti tři mé spolubratry křižovníky. 
 

Při naší pouti v neděli 7. října bude hostem u nás novokněz P. Leo Gallas O.Cr. a udělí 

nám své novokněžské požehnání. 
 

Novokněžské požehnání bude udělovat při všech nedělních bohoslužbách 21.října 

druhý náš novokněz P. Václav Sládek O.Cr. 
 

V neděli 14. října vzpomeneme s naším novým jáhnem P. MUDr. Martinem Moravcem 

O.Cr. na P. Josefa Malínského O.Cr. – mého předchůdce - , od jehož smrti letos uplyne 

30 let. 
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V pondělí 29. října v podvečer (ještě bude upřesněno) bude ve farním kostele krátký 

varhanní koncert pod vedením pana Šmolíka. 

 

V úterý 18. září 2018 zemřel emeritní velmistr Řádu křížovníků P. Jiří Kopejsko O.Cr. 

Rozloučení s ním bylo v sobotu 30.září na Chlumu Svaté Máří. R.I.P. 

 

Úmysly apoštolátu modliteb na měsíc říjen 
 

Evangelizační úmysl: 

 Poslání zasvěcených osob 

Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, 

vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo. 
 

Národní úmysl:  

Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 

23/22). 

 

Přeji požehnaný měsíc a moudrost při rozhodování v letošních volbách. 

 

                                                                                        Žehná Vám P.Josef Andrejčák O.Cr. 
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