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     Vetero            Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                                 prosinec 2014 

 

prosinec v naší farnosti 

Milí přátelé,     

Na začátku adventu pár myšlenek papeže Františka: 
 

Advent nám vrací horizont naděje  

První neděli adventní začínáme nový liturgický rok, tedy novou cestu Božího 

lidu s Ježíšem Kristem, naším Pastýřem, který nás vede dějinami k naplnění Božího 

království. Tento den má proto zvláštní půvab, dává nám hluboce zakusit smysl dějin. 

Znovu objevujeme krásu toho, že jsme všichni na cestě. Církev se svým posláním 

a svou misí i celé lidstvo, národy, civilizace, kultury, všichni se ubírají stezkami času. 

Avšak: na cestě kam? Je nějaký společný cíl? A jaký je tento cíl? Pán nám odpovídá 

skrze proroka Izaiáše a říká: „Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora 

s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit 

všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: »Vzhůru, vystupme 

na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme 

po jeho stezkách!« (Iz 2,2-3). To říká prorok Izaiáš o cíli, ke kterému se ubíráme. 

Jde o všeobecnou pouť ke společnému cíli, kterým je ve Starém zákoně Jeruzalém, 

kde se tyčí Hospodinův chrám, protože odtamtud, z Jeruzaléma, přišlo zjevení Boží 

tváře a Jeho zákona. Zjevení dosáhlo v Ježíši Kristu své plnosti a On sám, 

Slovo učiněné tělem, stal se „Hospodinovým chrámem“.  

http://www.farnoststaryknin.cz/
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On je v čele a je zároveň cílem naší pouti, pouti veškerého Božího lidu. V jeho světle 

mohou také ostatní národy putovat ke království spravedlnosti a pokoje. Prorok dále 

praví: „Zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ 

proti národu, válce se již nebudou učit“ (Iz 2,4). Dovolím si tato slova opakovat: 

„Zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ 

proti národu, válce se již nebudou učit“. Ale kdy se to stane? Jak krásný to bude den, 

ve kterém budou zbraně rozloženy a přeměny na pracovní nástroje! Jak krásný 

to bude den! A je to možné! Vsaďme na naději, na naději pokoje a bude to možné! 

Tato cesta nikdy nekončí. Jako v životě každého z nás je třeba se neustále znovu 

vydávat na cestu, pozvedat se a opětovně nacházet smysl cíle vlastní existence, 

tak je pro velkou lidskou rodinu nezbytné neustále obnovovat společný horizont, 

ke kterému se ubíráme.  Horizont naděje!  Toto je horizont dobré cesty. 

Adventní doba, kterou dnes začínáme, nám navrací horizont naděje, která neklame, 

protože je založena na Božím Slovu. Naděje neklame jednoduše proto, že Pán nikdy 

neklame! On je věrný! On neklame! Mysleme na tuto krásu a vnímejme ji. 

                                                                                                        Papež František 1. 12. 2013 
                                                                          Převzato z webu České sekce Radio Vaticana 

 
                                Adventní věnec v kostele sv. Františka z Assisi ve Starém Kníně 

http://www.radiovaticana.cz/
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V letošním roce je výročí 100 let bratrstva svatého růžence, které s určitými 

přestávkami funguje do dnešních dob. Děkuji všem, kteří se modlí svatý růženec. 

V den počátku tohoto bratrstva budu sloužit mši svatou za všechny zemřelé členy 

tohoto bratrstva. Předkládám záznam z farní kroniky o této události.... 

 

Bratrstvo svatého růžence 

Ku žádosti Staroknínského faráře ze dne 7. září 1914 č. exh. 443 udělil Nejdůstojnější 

knížecí arcibiskupský Ordinariát v Praze dne 28. října 1914 kanonický souhlas, 

aby ve Staroknínském kostele zřízeno bylo od řádu dominikánského bratrstvo svatého 

růžence. 

Na základě tohoto kanonického souhlasu požádán byl dne 5. listopadu 1914 

č. exh. 533 veledůstojný pan provinciál řádu Dominikánského v Praze, aby vymohl 

u nejdůstojnějšího pana velmistra řádu Dominikánského v Římě fakultu ku zřízení 

tohoto bratrstva. 

Nejdůstojnější pan velmistr řádu Dominikánského tuto fakultu udělil dne 12. listopadu 

1914, a ku zřízení  tohoto bratrstva delegován byl veledůstojný pán pan P. Jindřich 

Saip, Ord. Praed., podpřevor pražského kláštera a farář u sv. Jiljí v Praze. 

Tento veledůstojný pán zavítal do Starého 

Knína dne 8. prosince zřízeno bylo bratrstvo 

svatého růžence při Staroknínském kostele. 

Ve svátek Neposkvrněného početí Panny 

Marie bylo u hlavního oltáře vzývání Ducha 

svatého „Veni Creator“, načež veledůstojný 

pan delegát měl kázání o užitku modlitby 

svatého růžence, načež u oltáře svaté 

Barbory zřídil bratrstvo svatého růžence. 

                                                                                                                        

(z farní kroniky) 
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Cesty důvěry - evropské setkání mladých 

Na konci tohoto roku přijedou 

desetitisíce mladých lidí ze všech 

evropských zemí i z dalších světadílů 

do Prahy a zúčastní se zde evropského 

setkání mladých, které se uskuteční 

od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015. Komunita 

Taize toto setkání připravuje na pozvání 

církví zastoupených v Praze 

a ve spolupráci s nejrůznějšími místními 

křesťanskými společenstvími i s dalšími 

obyvateli Prahy a jejího okolí. V minulých 

letech byli všichni nebo téměř všichni 

účastníci ubytováni v rodinách města, 

které setkání hostilo, nebo v jeho okolí. 

Tato velká otevřenost a pohostinnost obyvatel dává vzniknout krásným vztahům 

s mladými, kteří přijíždějí z velmi rozmanitých prostředí, a pomáhá nám všem vnímat, 

že v této různorodosti může být skryté bohatství. Všichni obyvatelé Prahy a jejího 

okolí budou zváni, aby otevřeli své domovy a aby zažili společné momenty s mladými. 

Obyvatelé Prahy a okolí se budou se moci také zapojit do programu, a to bez ohledu 

na věk, aniž by potřebovali vstupenky nebo se museli předem někde přihlašovat.  

Také v naší farnosti chceme přijmout mladé lidi a budeme vděčni, 

když jim poskytnete ve svých rodinách ubytováni. Mladí účastníci si přivezou spacáky 

a karimatky, mohou spát i na zemi. Vřelé přijetí je důležitější než fyzické pohodlí. 

Potřebují jenom jednoduchou snídani každé ráno. Celý den budou venku 

na evropském setkání, vracet se budou po večerní modlitbě (v Letňanech) 

kolem 22:00 hodiny.  1. ledna je můžete pozvat na oběd.  

Kontaktujte paní Stanislavu Krejčíkovou 724 236 152. 
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Zemřelí kněží, kteří působili ve zdejší farnosti, a v tomto měsíci si připomínáme 
den jejich úmrtí.   Pamatujme na ně v modlitbě! 
 

18. 12. 1730 zemřel v Praze František Julius POPPE, předtím ve Starém Kníně,  
                        rodák z Opole ve Slezku 
24. 12. 1961 zemřel Alois BORECKÝ, farář ve Starém Kníně a generální konzultor, 
                        narodil se 1907 v Zelenči 
28. 12. 1800 zemřel lokalista v Živohošti Václav Florián LUKESCH, 
                        narodil se 1739 v Libáni 
31. 12. 1771 zemřel lokalista v Živohošti Jan Josef FUSCHNER, 
                        narodil se 1738 v Plzni 
 
Bohoslužba k poctě sv. Anežky České 
 
Ve středu 3. prosince 2014 bude v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Anežském 
klášteře velmistr Křižovníků s červenou hvězdou P. Josef Šedivý sloužit 
od 18:00 hodin mši svatou k poctě sv. Anežky České. Bohoslužba připomene 
140. výročí Anežčina blahořečení, které se odehrálo v roce 1874. 
 
Upozornění na některé bohoslužby a aktivity v naší farnosti v době adventní: 
 

6. 12. 2014 
v 17:00 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně,  
pan vikář Jan Dlouhý posvětí restaurovaný oltář sv. Mikuláše, po mši svaté se budeme 
těšit na „mikulášskou nadílku“ - zveme děti! 
 

8. 12. 2014 
v 9:00 hod. mše svatá ve farním kostele sv. Františka ve Starém Kníně ze slavnosti 
P. Marie za zemřelé členy růžencového společenství 
                                

13. 12. 2014 
v 8:00 hod. roráty v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně 
v 17:00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně - modlitba za setkání mládeže 
 

18. 12. 2014 
v 18 00 hod. předvánoční setkání školních dětí a rodičů v novoknínském kostele 
 

20. 12. 2014 
v  17 00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně - mše svatá pro děti a mládež 
 
Přeji požehnanou adventní dobu - dobu přípravy na svátky Božího narození. 
Děkuji všem, kteří na naši farnost pamatují ve svých modlitbách. Děkuji také těm, 
kteří otevřeli své příbytky mladým lidem a přijmou je koncem roku i v našem městě. 
 
Myslím na Vás v modlitbě a žehnám Vám 
                                                                                           P. Josef Andrejčák O.Cr., farář  


