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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            prosinec 2016 

 

 

Prosinec ve farnosti 
 

Začínáme novou liturgickou dobu - dobu adventní.    

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... Několik 

myšlenek z knihy J. Ratzingra Boží světlo 

v naší době - meditace k církevnímu roku, vydalo nakladatelství Paulinky ... 

 

Advent – převlek pro stres a kšeft?!               (Benedikt XVI.) 

 

Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, 

že to vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, 

který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří.  

http://www.farnoststaryknin.cz/
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V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem 

také zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa 

stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk. 

Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo 

je stále na cestě k nám. Také každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje 

pro ty, kteří už nedokážou věřit. Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se 

mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet 

na druhé a dobro jim prokazovat.  

Francouzský spisovatel Julien Green vypráví, že v mládí, přestože si hověl 

v požitcích a odsuzoval církev, existovalo něco zvláštního: čas od času zašel do kostela 

s nepřiznanou touhou, aby se stal zázrak, který by jej rázem propustil na svobodu 

z jeho „vězení“. „Zázrak se nekonal,“ pokračuje Green ve své zprávě, „ale z dálky jsem 

vnímal jakousi zvláštní Přítomnost.“ To, co vypráví Julien Green o svém bouřlivém 

mládí, překvapivě připomíná zápas, kterému, jak se zdá, je vystavena naše doba. 

Projevuje se zde podoba moderního života, který nám na jedné straně připadá jako 

neodmyslitelný rys naší svobody, na druhé straně jej však chápeme jako otroctví, 

z něhož by nás měl vysvobodit nejlépe nějaký zázrak. 

Ochota otevřít se tajemné Přítomnosti, pomalu ji přijímat, dovolit jí, aby do mě 

mohla pronikat, to je to, co se děje v adventu – první záblesky světla v ještě tolik 

temné noci. Až se nám podaří sestoupit z trůnu své namyšlenosti, stane se to, o čem 

v Bibli žalmista říká, že srdce se pozvedne, nabere výšku a skrytá Boží přítomnost 

začne pronikat hlouběji do našeho zmateného života. 

 

Advent není žádný náhlý div či zázrak. 

Bůh s námi jedná zcela lidsky, krok za krokem nás vede a čeká na nás. 

Dny adventu se podobají tichému klepání na naše nitra, 

abychom se odvážili hledat tajemnou Boží přítomnost, 

která jediná může člověka opravdu osvobodit. 
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Před sedmdesáti lety 8. prosince 1946 byl vysvěcen na biskupa Josef Beran. 

Jedná se o jeho blahořečení. Dne 8. 12. 2016 v 18:00 hod. bude v pražské katedrále 

pan kardinál Dominik Duka slavit mši svatou, kde si tohoto mučedníka připomeneme. 

Pan kardinál Dominik srdečně zve na tuto bohoslužbu. 

Kardinál Josef Beran, arcibiskup pražský 

Narodil se 29. prosince 1888 v Plzni. Doktorát teologie získal v Římě a na kněze byl 

vysvěcen v r. 1911. Působil v duchovní správě v pražské arcidiecézi, později 

jako ředitel Dívčího učitelského ústavu v Praze, docent pastorální teologie a rektor 

pražského kněžského semináře. 

V r. 1941 byl zatčen a deportován do Terezína, později do koncentračního tábora 

Dachau, kde zůstal až do konce války. Dne 8. prosince 1946 byl vysvěcen 

na pražského arcibiskupa. Po komunistickém převratu se razantně postavil proti 

pokusu odtrhnout českou katolickou církev od papeže – jeho kázání na slavnost 

Božího Těla r. 1949 však přerušili najatí provokatéři a arcibiskup byl internován 

a zcela izolován od veřejnosti. Bylo mu zcela znemožněno spravovat pražskou 

arcidiecézi, kterou se souhlasem stranických a státních orgánů řídil představitel 

„Mírového hnutí katolického duchovenstva“. Beran byl postupně převezen 

na nejrůznější místa, např. Liberec, Roželov u Příbrami nebo Mukařov. 25. ledna 1965 

byl jmenován kardinálem – to mu umožnilo odjet do Říma a zúčastnit se části II. 

vatikánského koncilu, na kterém pronesl zásadní proslov o náboženské svobodě. 

Podmínkou odchodu do Říma byl jeho závazek, že se vzdá řízení pražské arcidiecéze 

a již se nevrátí do Československa. Beran si uvědomil, že jde vlastně o jeho vyhoštění 

z vlasti; k souhlasu ho přiměl (s ohledem na dobro diecéze) až příslib, 

že československá vláda bude souhlasit se jmenováním řádného administrátora 

arcidiecéze místo představitele Římem neschváleného kolaborantského mírového 

hnutí. Stát svůj slib tentokrát dodržel a Svatý otec jmenoval apoštolským 

administrátorem „sede plena“ (tj. aniž by Berana z pražského stolce sesadil) biskupa 

Františka Tomáška, pozdějšího arcibiskupa a kardinála. 
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Beran působil v Římě: založil České náboženské středisko Velehrad, navštěvoval 

krajany v Evropě i Americe a pro styk s vlastí využíval vatikánský rozhlas. V letech 

1968-69, kdy se znovu zvažovala možnost jeho návratu do Prahy, však těžce 

onemocněl a 17. května 1969 zemřel. 

Československý režim nedovolil převoz rakve do vlasti. Na přímý pokyn papeže Pavla 

VI. byl tedy tento arcibiskup pražský pohřben mezi římské biskupy v podzemí 

svatopetrské baziliky, nedaleko hrobu svatého Petra.        

(z webových stránek Arcibiskupství pražského) 

 

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 

 

1. Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí 
k vojenské službě. 

2. Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, 
které dává životu radost a naději.  

3. Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně 
bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu 
a k bližnímu. 

 

 

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 
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Některé aktivity a bohoslužby v adventu a v měsíci prosinci: 

(kompletní program bohoslužeb v čase vánočním je k vytištění na str. 6 zpravodaje) 

 

Je více žádostí ze stran obecní úřadů o požehnání stromu, který v době adventní 
zdobí jejich obec a také slouží jako místo k sekávání:  
 

26. 11. 2016  v 17 00 hod.  v Libčicích  

27. 11. 2016  v 17 00 hod.  v Chotilsku  

  2. 12. 2016  v 18 00 hod.  v Novém Kníně 

  4. 12. 2016  v 16 00 hod.  v Drevníkách 

10. 12. 2016  v 15 00 hod.  v Županovicích 

*** 

  6. 12. 2016  v 17 00 hod.  Nový Knín 
poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně 
poděkujeme za restaurování části kazatelny, které by mělo být 
dokončeno. Protože sv. Mikuláš je oblíbený svatý zvláště dětí, zvu děti 
na tuto bohoslužbu  
 

18. 12. 2016  v 18 00 hod.  kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně 
předvánoční koncert dětí ZŠ Nový Knín 
 

24. 12. 2016  ve 24 00 hod. kostel sv. Františka ve Starém Kníně 
půlnoční mše svatá s Českou vánoční mší J. J. Ryby 
 

26. 12. 2016  v 16 00 hod.  kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně 
vánoční koncert  novoknínského chrámového sboru (plakát v příloze) 
 

27. 12. 2016  v 15 00 hod.  kaple sv. Jana Nepomuckého v Čelině 
požehnání vína  
 

28. 12. 2016  v 15 00 hod.  kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně 
setkání dětí u jesliček přede mší svatou (plakát v příloze) 
 

30. 12. 2016  v 15 00 hod.  kaple Jana a Pavla v Libčicích 
koncert - Česká vánoční mše J. J. Ryby (plakát v příloze)  

 

 
Přeji všem našim občanům požehnanou dobu adventní. 
 

Žehná Vám  
                                                                                                           P.Josef Andrejčák O.Cr. 
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Plán bohoslužeb o vánocích ve staroknínské farnosti: 

 

Štědrý den  24. 12. 2016  15:00  Živohošť 

21:00  Borotice 

24:00  Starý Knín 

 

Narození Páně 25. 12. 2016    8:30  Borotice 

10:30  Starý Knín 

 

sv. Štěpána  26. 12. 2016    8:30  Borotice 

10:30  Nový Knín 

16:00  Nový Knín - koncert 

 

sv. Jana  27. 12. 2016  15:00  Čelina - požehnání vína 

 

svátek Mláďátek 28. 12. 2016  15:00  Nový Knín - setkání dětí u jesliček,  
mše svatá    

 

čtvrtek  29. 12. 2016  15:00  Borotice - ze svátku Svaté rodiny, 
 obnova manželských slibů 

 

svátek Sv. rodiny 30. 12. 2016  10:30  Starý Knín - obnova manželských slibů 

15:00  Libčice - koncert 

 

sobota  31. 12. 2016  15:00  Nový Knín 

 

neděle  1. 1. 2016    8:30  Borotice 

10:30  Starý Knín 

15:00  Živohošť 
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