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Prosinec v naší farnosti
Advent je doba ztišení, modlitby a pokání, čas přípravy na slavení svátků.
Tak vnímáme období, které odvozuje svůj název od latinského slova Adventus,
což znamená Příchod, příchod našeho Vykupitele, Ježíše Krista. Nemá pro nás však
být jen dobou kající, ale také dobou radostného očekávání. Čekání lidských pokolení
na příchod Vykupitele chceme prožívat v adventu ve společenství církve, zejména
při slavení liturgie..

ROK MILOSRDENSTVÍ
Na jaře 13. března vyhlásil Svatý otec Rok milosrdenství.
Začne otevřením Svaté brány v Římě
8. prosince 2015 a bude trvat
do 20. listopadu 2016. Kromě Říma
se poprvé v dějinách otevřou Svaté
brány také v naší diecézi! Svatý otec
takto akcentuje velké téma svého
pontifikátu: Boží milosrdenství.
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Jde o dvacátý devátý Svatý rok, první nastal v roce 1300 za papeže
Bonifáce VIII. vlastně spontánní reakcí poutníků. Nakonec papež vyhlásil, že každých
padesát let bude „svatý rok“ s odvoláním na starozákonní předpis milostivého léta
(Lv 25,10), kdy se měla vyhlásit svoboda všem zajatcům a otrokům a vrátit vše
půjčené. Poslední Svatý rok proběhl v roce 2000 a další řádný by měl být v roce 2025.
V českém jazykovém prostředí se biskupové dohodli nevyužívat pojem „jubileum
milosrdenství“, jak to mají v některých jiných zemích, protože nejde o výročí
nějakého člověka či události.
Duchovní význam této události leží v pojmu „pouť“, tedy cesta za Bohem.
Ať již jde o symbol celého našeho života či o putování za konkrétním cílem.
Proto se po staletí vydávali poutníci nejprve do Svaté země a následně do Říma
k hrobům apoštolů, aby si na těchto posvátných místech vyprosili zvláštní požehnání
od Boha.
Proto i tentokrát budeme putovat na posvátná místa, abychom si zde vyprosili
odpuštění svých hříchů, získali odpuštění trestů za hříchy (odpustky) a modlili se
za Boží pomoc pro naše blízké. Podmínky pro přijetí jsou uvedeny v bule papeže
Františka „Misericordiæ Vultus“: vykonat alespoň krátkou pouť do jednoho
z jubilejních kostelů; slavit zde svátost smíření a účastnit se mše svaté. Papež ale také
žádá, abychom rozjímali nad milosrdenstvím, vyznali víru a připojili modlitbu
na úmysly papeže, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa.
Místa Arcidiecéze pražské, kde bude možné získat tyto zvláštní milosti:
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (otevření Svaté brány 12. prosince 2015
v 10.00), kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, kostel Panny Marie
Vítězné (Pražské Jezulátko), Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kostel
sv. Matouše v Hrádku u Vlašimi a klášterní kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném.
V těchto chrámech se otevřou Svaté brány na svátek Svaté rodiny 27. prosince 2015.
Posledním místem bude bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře,
kde se Brána milosrdenství otevře 29. května 2016 při slavnosti „korunovace“.
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Jako zvláštní jubilejní chrám byl vyhlášen kostel Panny Marie a sv. Benigny
(Svatá Dobrotivá) v Zaječově na období 1. července – 31. srpna 2016, kde nebude
Svatá brána. Jakýmsi duchovním středobodem bude kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
v Praze na Vinohradech, kde bude zvláštní poutní program vždy první pátek v měsíci
od 5. února 2016. Ráno v 8.00 zde bude mše svatá, dále také večer v 18.00,
po ní krátká katecheze a následná adorace s možností svátosti smíření. Významnou
událostí bude také vyslání misionářů milosrdenství papežem či zpovědní čas
„24 hodin pro Pána“ (4. – 5. března 2016 v kostele Panny Marie Sněžné, Praha 1).
(P. Michal Němeček)

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství:
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
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dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. Amen.

Úmysl apoštolátu modlitby na měsíc prosinec:
1. Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy
neunaví nám odpouštět.
2. Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení
pevné naděje.
3. Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my
pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.
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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

Některé bohoslužby v měsíci prosinci v naší farnosti:
5. 12. 2015 v 17 00 hod.
poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně, účast přislíbil pan velmistr
Josef Šedivý O.Cr.
12. 12. 2015 v 17 00 hod.
kostel sv. Mikuláše Nový Knín -bohoslužba pro děti a mládež
Bohoslužby o vánocích ve staroknínské farnosti:
24. 12. 2015

25. 12. 2015

26. 12. 2015

Štědrý den

slavnost Narození Páně

svátek sv. Štěpána

15:00

Živohošť

21:00

Borotice

24:00

Starý Knín

8:30

Borotice

10:30

Starý Knín

10:30

Nový Knín

16:00

Nový Knín - koncert
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27. 12. 2015

28. 12. 2015

neděle, svátek sv. Jana

pondělí

8:30

Borotice

10:30

Nový Knín

15:00

Živohošť

15:00

Libčice - koncert

15:00

Nový Knín, setkání dětí
u jesliček, mše svatá

29. 12. 2015

úterý

15:00

Čelina

30. 12. 2015

středa

15:00

Borotice

31. 12. 2015

čtvrtek

15:00

Nový Knín

1. 1. 2016

pátek, Nový rok

2. 1. 2016

3. 1. 2016

sobota

neděle

8:30

Borotice

10:30

Starý Knín

15:00

Velká Hraštice

17:00

Nový Knín

8:30

Borotice

10:30

Nový Knín

15 00

Živohošť - koncert sboru
sv. Jiří z Vraného

Vyprošuji požehnanou dobu adventní. Přijměme pozvání a prožívejme s celou
církví Rok milosrdenství. Vstupme do dalších let svatou bránou v naší pražské
katedrále a nechme se zasáhnout Boží dobrotou a láskou.
Přeji Vám, abyste nalezli alespoň pár chvilek, kdy budete se svými blízkými.
Nezapomínejme na ty, kteří jsou sami.

Rád Vám žehnám a těším se na setkání s Vámi.

P.Josef Andrejčák O.Cr., farář
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