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Prosinec v naší farnosti 

 

Vážení spoluobčané, milí farníci,  

 

       rád bych se s Vámi podělil o zážitek ze společné národní pouti v polovině 

listopadu, kterou jsem mohl díky Řádu křižovníků prožít. Před třiceti lety byla 

svatořečena Anežka Přemyslovna a letos jsme chtěli papeži poděkovat za svatou 

Anežku i za život ve svobodě. Prožili jsme s velkou intenzitou tři dny v Římě v hlavních 

papežských bazilikách, kde bylo přítomno kolem čtyř tisíc poutníků z naší země asi tři 

sta kněží a téměř všichni čeští a moravští biskupové. Při bohoslužbách jsme děkovali 

za dar víry a prosili za naši zem. Pamatoval jsem v modlitbě na Vás na všechny, 

zvláště na nemocné. Ve svatopetrské bazilice jsem se pomodlil u oltářů, 

kde odpočívají svatí papežové nedávné doby: svatý Jan XXIII. a svatý Jan Pavel II. 

V této bazilice na závěr bohoslužby jsme před oltářem svatého Václava prosili za naši 

vlast. Zazněl zde Svatováclavský chorál i naše a slovenská hymna. Krásné bylo setkání 

s papežem Františkem při generální audienci na svatopetrském náměstí. Obdivoval 

jsem mladé rodiny i s malými dětmi, které i přes nepřízeň počasí se s úsměvem 

účastnily náročného programu. Některé větší děti se mohly s papežem projet 

na papamobilu. Děkuji Vám, kteří jste mě na této pouti provázeli modlitbou.  

http://www.farnoststaryknin.cz/
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Při letu zpět jsem viděl z výšky Nový Knín. Někdy by bylo dobré podívat se na to, 

co prožíváme z větší výšky z nadhledu a možná bychom pochopili, že mnohé, co nás 

sužuje, není žádným problémem.   

 

1. 12. 2019 

začínáme nový liturgický rok. Vstupujeme do adventu, období, které nás připraví 

na slavení Vánoc. Advent je však nejen přípravou na slavení tajemství Božího vtělení, 

ale je také odkazem na poslední příchod Pána na konci věků, kdy se uzavřou dějiny 

světa a přijde poslední soud. Před očima máme adventní věnec (symbol vítězství), 

který čeká na každého, když vstoupí do Božího království. Velké téma adventu je 

připravenost na příchod našeho Boha. 

6. 12. 2019 v 17 00 hod.  

poutní mše svatá v Novém Kníně s panem biskupem Zdeňkem Wasserbaerem. 

9. 12. 2019 

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 

11. 12. 2019 v 18 00 hod.  

v Novém Kníně předvánoční koncert dětí z novoknínské školy. 

 

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších 

Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti 

nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají. 

Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré 

ovoce Božího Ducha pro tento svět. 

       

Vyprošuji všem Vám požehnaný adventní čas. Žehná Vám  

                                                                                                    P. Josef Andrejčák O.Cr.  
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