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Listopad ve farnosti
Listopad začíná svátkem Všech svatých a hned druhý den následuje Památka
zemřelých (dušiček). Vzpomínáme na naše zemřelé a vyprošujeme jim život věčný,
který dává Zmrtvýchvstalý Pán Ježíš Kristus.
13. listopadu si také připomínáme svatou Anežku Českou zakladatelku našeho Řádu.

Odpustky - od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek
(svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se
tam třeba jen v duchu za zemřelé.

O slavnosti Ježíše Krista Krále 20 listopadu skončí Svatý rok milosrdenství uzavřením
Svaté brány v bazilice sv. Petra. Předcházející neděli, 13. listopadu (33. neděle
v mezidobí), z rozhodnutí papeže, skončí svatý rok v místních církvích. Eucharistie
na závěr svatého roku v místních církvích bude jediná a bude se slavit v katedrále.
Je symbolické, že v tento den si náš národ připomíná památku sv. Anežky České,
která vynikala skutky milosrdenství.
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Arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka
OP

proto

srdečně

zve

věřící

pražské

arcidiecéze, aby připutovali do katedrály
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde při slavné
eucharistické bohoslužbě v neděli 13. listopadu
2016 v 10.00 hod. poděkujeme Bohu za všechna
dobrodiní a milosti, kterých se nám během
svatého roku dostalo a zároveň si připomeneme
světici a mocnou přímluvkyni našeho národa sv. Anežku Českou.

Změnou času se mění i večerní bohoslužby v novokníském kostele. Večerní mše svaté
začínají ve všední dny v úterý, pátek a sobotu v 17 00 hod.

Mám velkou radost, že se v živohošťském
kostele

podařilo

a presbytář.
oltářní

vymalovat

Očekáváme,

obraz

svatých

sakristii

že restaurovaný
patronů

kostela

se v nejbližší době vrátí do chrámu a bude
umístěn v čistém prostředí. Moc děkuji všem,
kteří pomohli s úklidem po malování, zvláště
manželům Krejčíkovým.

Bohoslužba

zde

bude

6.

listopadu,

kdy vzpomeneme na naše zemřelé a potom
až tradičně na Štědrý den 24. 12. v 15 00 hod.
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Vybrané bohoslužby v měsíci listopadu v naší farnosti:
1. listopadu - slavnost Všech svatých
16:00 hod. farní kostel ve Starém Kníně
2. listopadu - Památka zemřelých
10:00 hod. farní kostel ve Starém Kníně - po mši svaté na hřbitově
pobožnost a modlitba za zemřelé, vykropení hrobů
16:45 hod. Borotice
5. listopadu (sobota)
15:00 hod. Velká Hraštice -- po mši svaté na hřbitově pobožnost
a modlitba za zemřelé, vykropení hrobů
17:00 hod. Nový Knín
6. listopadu (neděle)
15:00 hod. Živohošť- po mši svaté na hřbitově pobožnost a modlitba
za zemřelé, vykropení hrobů
27. listopadu 1. adventní neděle

V tomto měsíci mají výročí svého úmrtí kněží - rodáci z naší farnosti a ti,
kteří zde působili. Vzpomínáme a modlíme se za ně!
2. 11. 1852 si připomeneme Jana Nep. FISCHERA rodáka ze Starého Knína (*1785),
zemřel 2. 11. 1852 ve Veroně jako vojenský duchovní.
18. 11. 1946 zemřel Josef POŠMOURNÝ staroknínský farář (*1900 Milín)
25. 11. 1808 zemřel Jan Karel SCHOENPFLUG staroknínský farář (*1739Praha)
1858 zemřel Josef KONČZICKÝ kaplan v Kníně (*1779 Chlumec)
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc listopad

1. Aby země, které se ujímají velkého počtu uprchlíků a běženců, byly podporovány
ve svém úsilí být solidárními.
2. Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch společenství
a nepodléhali pokušení malomyslnosti.
3. Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o jedinečnosti každého
lidského života a jeho věčné perspektivě v Boží lásce.
Vyprošuji všem Boží ochranu a požehnání.

P. Josef Andrejčák O.Cr., farář
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