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Listopad v naší farnosti
Milí přátelé,
v těchto „dušičkových“ dnech začátkem listopadu více vzpomínáme na ty, které jsme
měli rádi a již nejsou mezi námi. Přicházíme na naše hřbitovy, zdobíme hroby
našich drahých zemřelých a je nám smutno, že nejsou s námi. Zapalujeme svíce
u jejich hrobů a to blikající světlo je pro nás i nadějí, že život, který zde na zemi
skončil, má pokračování. Když se povzbudíme Božím slovem, můžeme jasně slyšet
slovo našeho Pána Ježíše Krista - Já jsem cesta, pravda a život. Ten, který pro člověka
zemřel na kříži, byl pohřben a třetího dne slavně z mrtvých vstal, nás utěšuje
a vede k Bohu Otci. Proto na naše zemřelé vzpomínáme v modlitbě a při slavení
Nejsvětější oběti - při mši svaté.
Mimořádné bohoslužby
sobota 1. 11. 2014 - slavnost Všech svatých
10 30 hod. Starý Knín
15 00 hod. Velká Hraštice
17 00 hod. Nový Knín
neděle 2. 11. 2014 - vzpomínka na všechny zemřelé
8 30 hod. Borotice
10 30 hod. Starý Knín
15 00 hod. Živohošť
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Předkládám

k

„dušičkovému

rozjímání“

myšlenky papeže Benedikta 365 dní s papežem
Benediktem

XVI,

kterou

vydalo

Karmelitánské

nakladatelství:
Pro věřící není den smrti v žádném případě koncem
všeho, ale je spíše přechodem k nesmrtelnému
životu. Je dnem konečného narození - latinsky „dies
natalis“. Kdyby se Ježíš nenarodil na zemi, nemohli
by se lidé narodit pro nebe. Právě proto, že se Kristus
narodil, můžeme také my „být znovu zrozeni“!
Smrtí končí pozemská zkušenost
Když dohasíná život, ať v pozdním věku či na začátku své pozemské existence
nebo z neznámých důvodů v nejlepších letech, nesmíme v tom vidět jen zpečeťující
biologický jev nebo uzavřený životní osud, ale znovuzrození a obnovené bytí,
které je darováno Zmrtvýchvstalým tomu, kdo se úmyslně nevzpíral jeho lásce.
Smrtí končí pozemská zkušenost, ale smrtí zároveň pro každého z nás za hranicemi
času začíná plný a nepomíjející život.
Věčný život není věčný život
Označení „věčný život“ je nutně nedostačující a matoucí. Vždyť „věčný“ je slovo,
při kterém myslíme na nekonečnost, a vzbuzuje v nás strach. U slova „život“ myslíme
na námi prožívaný život, který nechceme ztratit, byť je nám zároveň zdrojem námahy.
Na jedné straně tedy po něm toužíme, zatímco ho vlastně nechceme.
Můžeme se pokusit v myšlenkách vystoupit z časnosti, v níž jsme uvězněni, a vytušit,
že věčnost není stále pokračující sled kalendářních dní, ale spíše něco jako naplněný
okamžik, v němž nás obejme celek, a my obejmeme jej. Je to, jakoby okamžik
ponoření se do oceánu nekonečné lásky, kdy už neexistuje čas, kde není žádné
předtím ani potom.
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Smrt je přechodem
Pro toho, kdo žije v Kristu, je smrt přechodem z pozemského putování k nebeské
vlasti, kde nebeský Otec přijímá své děti „ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků“
(Zj 7,9). „Společenství svatých“ je realitou, která vzniká zde na zemi, která se však plně
ukáže, až budeme Boha moci „vidět tak, jak je“. Je to realita rodiny, která je protkána
hlubokými pouty duchovní solidarity…

V tomto měsíci mají výročí svého úmrtí kněží - rodák z naší farnosti, nebo ti,
kteří zde působili. Vzpomínáme a modlíme se za ně!
2. 11. 2014, v den památky všech zemřelých, si připomeneme:
Jana Nep. FISCHERA, rodáka ze Starého Knína (*1785), zemřel 2.11.1852 ve Veroně
jako vojenský duchovní.
Josefa POŠMOURNÉHO, staroknínského faráře (*1900 Milín), zemřel 18. 11. 1946
Jana Karla SCHOENPFLUGA, staroknínského faráře (*1739Praha), zemřel 25. 11. 1808
Josefa KONČZICKÉHO, kaplana v Kníně (*1779 Chlumec), zemřel 1858
13. listopadu slavíme svátek svaté Anežky České, zakladatelky Řádu
křižovníků s červenou hvězdou, který působí v Kníně. Před pětadvaceti lety byla
v Římě svatořečena. Někteří naši farníci se tohoto svatořečení v Římě účastnili.

(převzato z http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/250166-az-bude-anezka-svatorecena-bude-v-cechach-konecnedobre-a-bylo/?mobileRedirect=off)
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V sobotu 15. listopadu 2014
se od 10.30 hodin koná v katedrále
sv. Víta,

Václava

a Vojtěcha

mše svatá, během níž budou lidé
děkovat za 25 let svobody.
Bohoslužbu bude sloužit kardinál
Pietro Parolin, vatikánský státní
sekretář,

který do Prahy

přijíždí

na pozvání kardinála Dominika Duky.
Předprogram

slova

a

písní

o sv. Anežce začíná ve svatovítské
katedrále v 10.00 hodin.
Od 12.00 hodin následuje přátelské
setkání na Hradčanském náměstí,
kde bude

připomenuta

atmosféra

listopadu 1989.

Slova kardinála Duky k 25. výročí svobody
Přestože se na 25. výročí návratu svobody a suverenity do naší vlasti, které si budeme
v listopadu připomínat, dívají někteří lidé s určitými rozpaky, já patřím k těm,
kdo za tento dějinný okamžik neustále děkují Bohu a všem, kdo se před totalitou
nesehnuli. Po komunistickém puči v roce 1948 mnozí prorokovali komunismu jeden,
maximálně dva roky. Přesto se ani po měnové reformě v roce 1953, která nebyla
ničím jiným než státním bankrotem zapříčiněným politickým i hospodářským
diletantismem, ani po řadě stávek a nepokojů komunismus nezhroutil. Jako každý jiný
totalitní režim totiž věnoval veškeré úsilí holdování svým idolům, které mělo svádět
masy obyvatelstva k neustálému nadšení. Tak frenetických oslav se nedostalo
ani mužům 17. listopadu ani sv. Anežce České kanonizované roku 1989.
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Byla to opravdová víra, co spojovalo Jana Pavla II., Ronalda Reagana a Margaret
Thatcherovou, tedy jakýsi duchovní a politický motor demokratizace ve světě
a zároveň opora pro nesehnuté, kteří nepodlehli totalitním lžím. Společný zápas
o svobodu nakonec vyústil v to, že u nás téměř milión občanů, věřících
i sympatizujících, mohl přivítat na Letenské pláni polského papeže Jana Pavla II.
Nepochybuji o tom, že to byl zázrak, že to byl dar svobody, za který vděčíme Bohu
a přímluvě sv. Anežky, o které pověst vyprávěla, že její svatořečení bude znamenat
návrat dobra do naší vlasti.
Jedinečné setkání křesťanské mládeže pořádané v roce 1990 komunitou Taizé,
kdy mohlo naše hlavní město uvítat desetitisíce ideologií nepokřivených mladých lidí,
bylo radostným potvrzením, že Evropa znovu začíná hovořit společnou řečí, že má
jedno srdce a jednu duši. Letošní setkání mládeže organizované po čtvrtstoletí opět
v Praze je příslibem do budoucna, že Evropa i dnes, kdy čelí novým nebezpečenstvím,
zůstane jednotná. Zajisté, že duch tohoto setkání bude jiný, ale věřím, že se neztratí
vědomí odpovědnosti za dar svobody.
Můžeme se připojit ke slovům, která nám zanechal Václav Havel: „Milá Anežko,
děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela 25. listopadu. Prosím,
měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat…“
kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup

Připomínám, že změnou času večerní bohoslužby ve všedních dnech budou začínat
v 17:00 hodin vždy v úterý, v pátek a v sobotu v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně.

V listopadu kromě 2. 11. 2014 nebudou v Živohošti bohoslužby.

Přeji vše Dobré, myslím v modlitbě a žehnám Vám.
P. Josef Andrejčák O.Cr., farář
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