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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            leden 2016 

 

Leden v naší farnosti 

Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, 

které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na 

Jeho tvář a učili se od Něho.  

Nový rok začal pohledem na Matku Boží 

Pannu Marii, kéž nás neustále provází její mocná přímluva. 

Prožívejme s Ježíšem i Marií Svatý rok milosrdenství!  

 

V měsíci lednu chceme pamatovat na kněze, kteří z naší farnosti vyšli 

nebo zde působili a tento měsíc mají výročí svého úmrtí: 

  2. 1. 1874 zemřel Josef Cerha, farář *1842 v Praze 

  3. 1. 1716 zemřel Bernard Bojan, farář a administrátor 

22. 1. 1978 zemřel v Senohrabech Zdeněk Kopáček, senior řádu *1899 v N. Kníně 

28. 1. 1868 zemřel Jan Pelikán, farář *1800 v Praze 

31. 1. 1937 zemřel v nemocnici na Pleši Josef Paukner, klerik *1914 v Zahořanech 

 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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Jsem rád, že mnozí v naší farnosti se zapojují do apoštolátu modliteb. 

Jsou to především ti, kteří se každý den modlí desátek svatého růžence.  

Možná jste si všimli na stolečku takové kartičky, kde jsou úmysly apoštolátu modlitby 

na tři měsíce. Tak můžeme být zapojeni do starostí papeže i našich biskupů. 

První dva úmysly jsou věnovány papeži - všeobecný úmysl a misijní úmysl, 

třetí pak je věnován naší české církvi. 

Co je apoštolát modlitby? 

Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk 

bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se 

legitimace, neplatí se členské příspěvky.  

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob jak ovlivňovat prosazování 

dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá 

a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem 

a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám 

v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí 

a velmi si toho cení.  

Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi 

na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. 

Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na hodnotě.  

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, 

i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci 

nebo tělesné slabosti moc nepočítá.  

V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj 

zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém 

světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.  

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, 

odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.  



3 
 

 

Denní modlitba apoštolátu modlitby 

„Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím 

své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým 

průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou 

našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště 

na úmysly Svatého otce.“  

ÚMYSLY  APOŠTOLÁTU  NA LEDEN: 

1. Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru 

a spravedlnosti. 
 

2. Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého 

překonala rozdělení mezi křesťany. 
 

3.  Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit s nekatolickými 

křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím vlastních chyb a hříchů 

a s lítostí nad nimi. 

 

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ  

Svatý rok milosrdenství (začal 8. prosince 

2015) se má stát velkou příležitostí k setkání 

každého člověka s Božím milosrdenstvím, 

„živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož 

něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, 

a aby se tak posilovala víra každého věřícího 

a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví.“ (Dopis papeže Františka 

předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupu Rino Fisichellovi)   

Zdroj http://www.apha.cz/odpustky-v-roce-milosrdenstvi 
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Několik myšlenek ke Svatému roku milosrdenství: 

Vnímejme milosrdenství, kterým nás Bůh zahrnuje  

Nenechme uplynout příležitost, abychom v každodenním životě vnímali 

milosrdenství, kterým nás Bůh zahrnuje. On nám nikdy nepřestává opakovat, 

že nás má rád a že s námi chce sdílet svůj život. A náš první úkol, zejména v naší době 

plné silných protikladů, spočívá v uvedení ostatních lidí do tohoto úžasného 

tajemství. 

Milosrdenství je shrnutím křesťanské víry 

Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Podstata křesťanské víry je shrnuta 

právě v těchto slovech. Milosrdenství se stalo viditelným a dosáhlo svého vrcholu 

v Ježíši Kristu. Nekonečně milosrdný Bůh dával v dějinách poznávat své milosrdenství 

různými způsoby. Když bylo pak všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného 

z Panny Marie, aby nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Ježíše, ten vidí Otce. 

Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží 

milosrdenství. 

Milosrdenství je zdrojem radosti 

Potřebujeme stále o milosrdenství rozjímat. Je totiž pro nás zdrojem radosti, 

vyrovnanosti a pokoje. Milosrdenství je slovo, které zjevuje podstatu samého Boha. 

Milosrdenstvím nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je i základním zákonem, 

který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímně na bližní. 

Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, 

že jsme milováni navždy i přes omezení svého hříchu. 
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Zapojme se i my do milosrdenství 

Vroucně si přeji, aby křesťané hlouběji pronikali k jádru evangelia, ve kterém 

jsou chudí božským milosrdenstvím upřednostňováni. Zapojme se proto i my 

a objevujme znovu skutky milosrdenství: dávat najíst tomu, kdo má hlad, napít 

žíznivým; odívat toho, kdo nemá, co na sebe; přijímat cizince, pomáhat nemocným, 

navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé. A nezapomínejme: radit pochybujícím, učit 

neznalé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě snášet 

protivné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé. 

(Zpracováno podle buly papeže Františka „Misericordiae Vultus“ vyhlašující mimořádný Svatý rok 

Milosrdenství. Převzato z webu Radiovaticana.cz.) 

 

První pouť naší staroknínské farnosti  

v letošním roce bude v Živohošti - 

v kostele svatých mučedníků Fabiána a 

Šebestiána 24. 1. 2016 v 15:00 hod. 

Připomeneme si tam také narození svaté 

Anežky České * 21. 1. 1211. 

 

 

Žehná Vám  

                        P. Josef Andrejčák O.Cr. 

 


