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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            prosinec 2018 

 

Prosinec v naší farnosti 

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha svatého.         

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; 

požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. 

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. 

Amen. 

Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. 

Zdrávas, Maria... 

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

Zdrávas, Maria... 

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 

Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; Vlej 

nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě 

vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

Tuto modlitbu Anděl Páně se křesťané modlí třikrát denně a rozjímají o tom, co je 

vlastní době, do které jsme vstoupili-do adventu. Připomínáme si setkání prosté dívky 

s andělem, který ji oslovuje a oznamuje zprávu, že ona je vybrána Bohem, aby se stala 

matkou Boží, matkou slíbeného Mesiáše. Abychom o tomto velikém tajemství rozjímali 

a nezapomněli, vyzývá nás k tomu zvuk kostelních zvonů. Ráno, v poledne a večer nás 

zvon zve k této modlitbě.  
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Jsem velmi rád, že i v našem městě bude zvon, který nese jméno svatý Mikuláš a svatý 

Jan Křtitel, nás zvát k této modlitbě. Koncem měsíce listopadu proběhla elektrifikace 

tohoto zvonu zvonařem a restaurátorem zvonů panem Petrem Rudolfem Manouškem. 

 

Z historie kostelních zvonů v kostele svatého Mikuláše v Novém Kníně:     

     

Z 800let staré historie tohoto kostela se nám dochovala první zmínka o zvonech 

až z r. 1612. Samotná jména, nebo počet zvonů na věži kostela sv. Mikuláše pak 

z r. 1658 kdy byly posvěceny tři nové zvony jmény Maria, prostředního Mikuláše 

a třetího Jiří. Podrobnější pak při rekvizici zvonů v r. 1917.  

Velký zvon – Pana Maria – byla laděna D, 1 metr v průměru, 0,83 metrů vysoký. 

(v soupisu památek Království českého z r. 1901 jsou však uvedeny jiné míry 0,98 m 

v průměru a 0,76 m). Nahoře hrubé barokní mušlové a akanthové ornamenty. Pod ním 

byl nápis: „Transfvsa micro Pragae a Francisco Iosepho Kvhner Anno 1819.“  Na plášti: 

„Raddav Bywaleho P. Kaplana Jozefa Züeber, Krjzownjka s Čerwenav Hwězdav, 

Přiciněnjm P. Predstaweneho Karla Masnera, Též PP. Represetantv za P. Fararže 

Frantisska Wissina též Křížownjka obec nábozná zdeyssi přelytym mym dne 

16. cžerwna rokv 1819 Matjce Bozj na nebe wzate Libav oběť Přinesla. Na plášti byla 

polovypuklina nanebevzetí P. Marie. Pod ní se nacházel nápis „Matko spasytele chraň 

twe tobě wěrne ctitele az na weky.“ Při dolejším okraji se nacházely hrubé prohnuté 

akanthové listy. Zvon byl v r. 1917 sejmut a předán při rekvizici na vojenské účely. 

Prostřední zvon – Svatý Mikuláš a sv. Jan Křtitel – Je laděný do L, 86 cm, 65,5 cm vysoký. 

Nahoře obhroublý barokní ornament. Na plášti v předu krucifix a nápis: „Leta panie 

1759 Tento zwon gest przelitij k tomvto chramv panie ke czti a chwele S. Mikolasse a S. 

Inana Krzititele na naklad vrozeneho a stateczneho ritirze P. I. Inana Ferd. 

Z Ravzenbachv Pana na zrvczi a Krasseniowiczch na Ponizenav ziadost Pana Inana 

Czamskiho za Czasv Primasa pana Francze Masnera.“ (Leta Páně 1759. Tento zvon jest 

přelitý k tomuto chrámu P. ke cti a chvále S. Mikuláše a sv. Jana Křtitele na náklad  
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urozeného a statečného rytíře P. J. Ferdinanda z Raussenbachu, pana na Zruczi 

a Kaseniovicích na poníženou žádost p. Jana Čamskýho, za času primase Františka 

Masnera.)  Na plášti dále polovypuklina sv. Mukuláše, a ze zadu nápis: „Ioan. Christian 

Schvnke Glockengvsermeister (mistr zvonař) zu Prag.“    

Třetí zvon – Sv. Rodička Boží a sv. patronové zemští; Na něm byl nápis: „Oroduj za nás, 

svatá boží rodičko, proste za nás svatí patronové čeští, aby vás pán Bůch ode všech 

neštěstí ochrániti ráčul O.M.Z.L. 1853. Po přelití bylo doplněno: Přelit L.P. 1898 

za úřadování purkmistra Antonína Nešuty od Arnošta Diepolda v Praze.“  Zvon byl 

v r. 1898 přelit, tehdy již po 45 letech, protože puknul, nákladem 200 zl. 

Sv. Bohorodička byla odevzdána během válečné rekvizice v r. 1917 a roztavena. 

Čtvrtý zvon – Sv. Kliment - zvon který se nacházel na malé věžičce kostela a nazýval se 

Sanctus. (Zpěv Sanctus je spojením různých biblických veršů - zvolání anděla před 

prorokem Izajášem a mesiánské verše žalmu 118). Zvon svolával věřící k modlitbám. 

Na zvonu se nacházel nápis „F.M.S.M 1688 S. Clemens“ Zvon byl zasvěcen 

Sv.Klementovi I. čtvrtému papeži.  Původní jméno zvonu bylo zjištěno až když byl 

v r. 1917 sejmut při rekvizici pro válečné účely. Jeho předání rozhodla samotná 

městská rada. Bohužel nikdo z přítomných netušil, že se jednalo o nejstarší zvon 

v Novém Kníně. 

Umíráček se nacházel v takzvané „Lucerně“ na věži kostela sv. Mikuláše. Po sejmutí 

sv. Klementa byl přesunut na věžičku. 

Hřbitovní zvonek – tento zvonek se dříve nalézal na věžičce na obecním domě, radnici. 

Zvonilo se na něj, když před r. 1848 městský primas šel do shromáždění městské rady. 

Zvonek věnovala paní Masnerová na novou hřbitovní kapli, byl tedy obecním 

majetkem a vážil asi 20 kg. Po žádosti faráře Ant. Vanečka, byl ze seznamu vyjmut 

Sv. Mikuláš a přidán hřbitovní zvonek. 

 

Po válce se v rámci repatriace vracely zvony, které nebyly roztaveny, ale bohužel žádný 

ze zvonů z Nového či Starého Knína, mezi nimi nebyl. Snad již během války se rozeběhla 

sbírka na obstarání nového zvonu pro kostel sv. Mikuláše. Přesto až v r. 1937 bylo dost  
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financí, aby se tento zvon mohl pořídit. Při rekonstrukci kostela bylo rozhodnuto 

o koupi i třetího menšího zvonu. Jména nových zvonů byly: Velký zvon – sv. Václav 

a Panna Marie a třetí menší byl pokřtěn sv. Jan Nepomucký a panna Barbora – 

Tónování nových zvonů bylo provedeno podle pokynů a za dozoru chrámového 

družstva v Pelhřimově a jeho hudebního znalce. Samotné zvony odlil a vyrobil mistr 

Perner, zvonař v Suchém Vrbně u Českých Budějovic. Přepravu zvonů zajistil a zaplatil 

farář Josef Pošmourný z Českých Budějovic do stanice Knín-Hraštice, jež činila 300 Kč. 

Obstaral také dopravu zvonů z Hraštice na faru a pak ke kostelu. Křest nových zvonů 

se konal 31. října 1937. Zvony spočívaly na ozdobném voze a byly ozdobeny praporky 

a chvojím. Velkému zvonu Václavu byly kmotrami Ant. Šmuclerová, Marie Oulehlová 

a Růžena Nevařilová. Malému zvonu J. Nepomuckému Marie Nešutová, v zastoupení 

Terezie Schwarzenberková a Františka Masnerová z Krcálu. Při mazání zvonů olejem 

držely kmotry pravou ruku na zvonech. Na věž byl nejdříve tažen malý zvon a pak velký. 

Výtah a upevnění malého zvonu trvalo půl hodiny, u velkého přes hodinu. Potom byly 

jednotlivě zkoušeny a pak se všechny tři rozhlaholily v mocném souzvuku. První 

vyzvánění ve 2 h, bylo ku poctě zemřelého presidenta Osvoboditele, druhé ku poctě 

padlých vojínů a třetí jako vzpomínka na zemřelé dobrodince chrámu i zvonů. Na velký 

zvon se sešlo mnoho peněžních darů, mimo jiné: Antonie Šmuclerová 1300 Kč, 

po 100 Kč věnovali Dr. Ing. Prášek z Prahy, Dr. Václav Trnka, primář nemocnice 

v Příbrami, pan Jaroslav Fon k uctění památky svého strýce Jana Fona, cukráře v Praze, 

Anna Klečková, Antonie Marešová, Vilemína Rysová, Růžena Procházková. Po 20 Kč dali 

Josef Houfek z Obořiště a Jaroslav Koza z Prahy. 

 

Oba zvony i přes přání místních bohužel vydržely na věži kostela sv. Mikuláše bohužel 

jen dalších 5let, než byly v rámci nových válečných rekvisicích v rámci třetí říše v r. 1942 

sejmuty a roztaveny. 
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Bohoslužby o adventních nedělích:      

8 30 hod. mše sv. v Boroticích 

10 30 hod. mše sv. ve Starém Kníně 

 

2. 12. 2018  při nedělních bohoslužbách budou požehnány adventní věnce. 

6. 12. 2018, 17 00 hod., poutní mše svatá o svátku patrona kostela sv. Mikuláše 

v Novém Kníně 

 

Na začátku adventu požehnám stromy v Chotilsku a v Novém Kníně, betlém v Malé 

Hraštici. Omlouvám se těm obcím, které mě také žádaly o účast na rozsvícení stromu 

bohužel v dobu, ve kterou již byla domluvena jiná aktivita. Na všechny obce naší 

farnosti myslím při bohoslužbách a všem vyprošuji Boží požehnání a těší mě, že se lidé 

sejdou. 

Bohoslužby o Vánocích budou podrobně oznámeny v dalším čísle 

Zpravodaje. 

 

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 

 

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry 

Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli 

jazyk vhodný pro naši dobu. 

 

Národní úmysl:  

Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62) 

 

Přeji požehnanou dobu očekávání našeho Pana – dobu adventní.  

 

                                                                                        P. Josef Andrejčák O.Cr., farář 
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Bohoslužby o vánocích ve staroknínské farnosti: 

 
24. 12.   Štědrý den     15:00  Živohošť (z vigilie Božího narození) 

24:00  Starý Knín, půlnoční mše svatá 
Rybova mše vánoční (staroknínský sbor) 

_________________________________________________________________________ 

25. 12.   Slavnost Narození Páně     8:30  Borotice 

10:30  Starý Knín (Missa pastoralis, F. X. Brixi) 

_________________________________________________________________________ 

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

10:30  Nový Knín mše sv. se zpěvem koled 

16:00  Nový Knín, vánoční koncert;  
 (staroknínský sbor) 

_________________________________________________________________________ 

27. 12.    Svátek sv. Jana    15:00  Čelina , mše s žehnáním vína 

_________________________________________________________________________ 

28. 12.   Svátek sv. Betlémských dětí  16:00  Nový Knín, setkání dětí u jesliček 
pak mše svatá 

_________________________________________________________________________ 

29. 12.        15:00  Libčice koncert (Rybova mše vánoční) 

17:00  Nový Knín 

_________________________________________________________________________ 

30. 12.  Svátek Svaté rodiny  mše sv. s obnovou manželských slibů  

          8:30  Borotice 

10:30  Starý Knín 

15:00  Živohošť 

_________________________________________________________________________ 

31. 12.       15:00 Nový Knín; mše sv. na poděkování    

_________________________________________________________________________ 
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