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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            listopad 2018 

 

Listopad v naší farnosti 

1. listopadu slavíme svátek Všech svatých.  

Dívám se na ty, kteří již dosáhli svého cíle a jsou v nebi. 

 

2. listopad patří všem našim zemřelým, na které pamatujeme v modlitbě. U hořící 

svíce se upevňuje naše víra v život, který dává Zmrtvýchvstalý Pán Ježíš Kristus.  

 

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná 

při každém slavení bohoslužby (eucharistie).  

 

Vybrané bohoslužby v listopadu: 

1. 11.   10 30 hod. v kostele sv. Františka ve Starém Kníně 

             16 45 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Boroticích 

2. 11.        8 30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Boroticích 

             10 30 hod. v kostele sv. Františka ve Starém Kníně 

             17 00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně 

3. 11.    15 00 hod. v kostele sv. Zikmunda ve Velké Hraštici slavíme posvícení 

 

Se změnou času budou večerní bohoslužby ve všední dny v úterý, pátek a v sobotu 

začínat v 17 00 hod. v Novém Kníně. 

http://www.farnostaryknin.cz/
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4. 11.   15 00 hod. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána vzpomeneme na naše 

zemřelé. Pak na nějaký čas v tomto kostele bohoslužby nebudou a 

sejdeme se zde v době vánoční 24.12. v 15 00 hod. 

25. 11.  je slavnost Ježíše Krista Krále – je to poslední neděle liturgického roku.  

V neděli jsou pravidelné bohoslužby v Boroticích 8 30 hod. a ve Starém 

Kníně v 10 30 hod. 

 

                                   ------------------------------------------------------- 

 

28. 10. 2018 jsme si připomněli 100 let trvání našeho státu.  

Při nedělních bohoslužbách jsme děkovali za naši vlast a vyprošovali Boží požehnání 

pro všechny spoluobčany. Pan kardinál Dominik Duka k tomuto dni vydal pastýřský list, 

s kterým je možné se seznámit na našich stránkách farnosti. 

 

Na závěr bohoslužby zazněla naše hymna i tato modlitba: 

Všemohoucí Bože, 

stojíme dnes před tebou s vděčností za zemi, ve které můžeme žít. Děkujeme ti za ni. 

Děkujeme ti za její přírodní bohatství a pestrost. Děkujeme ti za všechna úrodná místa, 

za vodu, za hory, za všechny krásné či romantické kouty. 

Děkujeme ti za naše předky, kterým nebyla tato země lhostejná, kteří vydali své síly 

nebo dokonce život pro její svobodu a rozvoj. 

 Děkujeme ti, že smíme žít v podmínkách velké ekonomické a technické konjunktury 

světa, že můžeme okoušet svobodu, právo a že již po řadu desetiletí žijeme bez válek 

a rozbrojů. 

Děkujeme ti za možnost být mezi svými blízkými a sdílet s nimi lásku, pochopení 

a přijetí. Děkujeme ti za možnost vzdělání pro děti a mladé lidi. 

 Dobrý Bože, děkujeme ti, že můžeme žít a přes všechny těžké momenty objevovat 

velikost a hloubku, kterou jsi vtiskl do člověka a jeho duše. 

http://www.farnostaryknin.cz/
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Svěřujeme ti dnes tuto zemi, její křehkost i velikost, její budoucnost, všechny, kdo v ní 

žijí, kdo do ní přicházejí i ty, kdo se do ní narodí. 

 Bože, s nadějí celé tvorstvo k tobě vzhlíží, neboť z tebe všichni žijeme. Ty otevíráš svou 

ruku a sytíš nás dobrem.  Odejmeš-li nám svého ducha, hyneme a v prach se 

navracíme.  Sesíláš-li svého ducha, dostáváme život, a tak obnovuješ tvář země. 

Tobě buď chvála a sláva na věky věků. 

Amen 

 

Úmysly apoštolátu modliteb na měsíc listopad 

 

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje 

Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní. 

 

Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu 

a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b). 

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2018: 

abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází 

 

Život je pro všechny neustálým povoláním k vyjití: z mateřského lůna, z rodného domu, 

z dětství k mladosti, z mladosti k dospělosti až k vyjití z tohoto světa. Také 

pro služebníky evangelia je život neustálým vycházením: z rodinného domu tam, kam 

nás pošle církev, od jedné služby do druhé; neustále jsme na cestě k cíli, kde jsme 

vyhlíženi. Evangelium nás neustále povzbuzuje jít vstříc ženichovi. Žijme zvěstí, která 

se rozezní i v noci a kterou budeme moci plně přijmout ve chvíli smrti: „Ženich je tady! 

Jděte mu naproti!“ (Mt 25,6). Jako je setba posuzována podle sklizně, tak je životní 

cesta určována cílem. Život, je-li cestou vstříc ženichovi, je tedy časem, který je nám 

dán, abychom rostli v lásce. Život je každodenní přípravou ke svatební hostině, velkými 

zásnubami. Ptejme se: Žiju jako někdo, kdo se připravuje na setkání s ženichem?  
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Nezůstala za všemi těmi setkáními, organizačními aktivitami a jednáními naší služby 

zapomenuta niť, která tvoří celé tkanivo, totiž očekávání ženicha? Středem nemůže být 

nic jiného než srdce milující Pána. Pouze tak bude viditelné tělo naší služby neseno 

neviditelnou duší. Neulpívejme na pozemských kalkulech, nýbrž hleďme dál. V životě 

je podstatné naslouchat hlasu ženicha. Ten nás vybízí, abychom dennodenně vyhlíželi 

Pána, který přichází, a proměňovali veškerou činnost na přípravu svatby s Ním.  

 

Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr. 
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