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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            leden 2019 

 

Leden v naší farnosti 

Ohlédnutí za rokem 2018 v naší farnosti 

  7. 1.   proběhly ve farnosti volby do Pastorační rady farnosti 

18. 1.  byla ustanovena Pastorační a Ekonomická rada farnosti 

Tříkrálová sbírka farnosti vynesla 102.515,- Kč. 

3. 3.  jsme při mši sv. ke cti sv. Anežky České poděkovali s panem kardinálem 

Dominikem Dukou a panem velmistrem Josefem Šedivým za 25 let trvání 

knínské charity. 

Od 1. března 2018 byl jmenován na jeden rok Zbigniew Grzyb charitním kaplanem  

Farní charity Starý Knín. 

15. 4.   zavítal do farnosti pan biskup Malý s pražskými bohoslovci a účastnil se 

nedělní bohoslužby ve farním kostele. 

20. 4.   se vrátily ostatky pana kardinála Josefa Berana do vlasti. V sobotu 21.4. 

byly ostatky pana kardinála vneseny do pražské katedrály a 23.4. byla 

rakev s ostatky pana kardinála Josefa Berana uložena do sarkofágu 

v kapli sv. Anežky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

30. 4.   jsme se účastnili na mši svaté na Svaté Hoře s italskými přáteli z Ledra. 

  1. 5.   mše sv. u kaple v Malé Hraštici společně s panem vikářem J. Dlouhým 

  8. 5.   mše sv. na Chramištích 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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12. 5.   jsme se účastnili na mši svaté na Svaté Hoře při pouti za duchovní 

povolání 

16. 5.   jsme se účastnili na mši sv. v sousední farnosti u kaple v Nové Vsi p. Pleší 

19. 5.   přijal biskupské v pražské katedrále svěcení Zdeňek Wasserbauer. 

25. 5.   noc kostelů ve Velké Hraštici 

26. 5.   mše svatá ve Slovanské Lhotě 

31. 5.   Boží tělo v Boroticích 

  2. 6.   mše sv. na Milině u zvoničky 

  9. 6.   mše sv. v Nechalově 

16. 6.  jsme se účastnili mše svaté na Svaté Hoře při pouti  

                       Na křídlech pomoci pro nemocné a ty, kteří se o ně starají. 

16. 6.   mše sv. v Záborné Lhotě 

24. 6.   mše sv. v Libčicích  

30. 6.   mše sv. v Drhovech 

13. a 14. 7.  koncerty na Staré Živohošti v kostele sv. Fabiána a Šebestiána, 

vystupoval Jaroslav Svěcený, Ladislav Horák a Dětská opera Praha. 

V červenci byl na třítýdenní bohoslovecké praxi student 2. ročníku Michal 

Hladík. 

21. 7.   jsme se účastnili pouti na Skalce u Mníšku. Hlavním celebrantem byl 

nový pan opat břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek OSB. 

29. 7.   přechod komunity sester v Poličanech ze stavu převorství na opatství. 

V pondělí byla volba první abatyše kláštera Naší Paní nad Vltavou, stala 

se jí sestra Lucie Tartara. 

15. 8.   poutní mše sv. v Boroticích – účastnil se Jan Gernt, po mši sv. nabídl malý 

varhanní koncert. 

22. 8.   benedikce první abatyše sestry Lucie v Poličanech. Benedikci udělil 

pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer 
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25. 8.   Chotilské posvícení – po mši svaté požehnání nového hasičského auta. 

28. 8.   jáhenské svěcení spolubratra Martina Moravce O.Cr.  

  1. 9.   kněžské svěcení: Lea Gallase O.Cr. a Václava Sládka O.Cr. 

  8. 9.   mše sv. v Dražeticích 

28. 9.   mše sv. v Drevníkách a Mokrovratech 

29. 9.   pohřeb emeritního velmistra Jiřího Kopejska O.Cr. na Chlumu sv. Máří 

  4. 10.  poutní mše sv, ve Starém Kníně za účasti Karla Satorii 

  6. 10.  na pouť do Starého Knína přijel autobus rozdělovských poutníků se svým 

farářem Jaroslavem Kučerou, který byl hlavním celebrantem sobotní 

bohoslužby a doprovázel poutníky na trase. Dalším doprovázejícím 

knězem byl Petr Beneš CSsR.  

  7. 10.  uděloval v našich kostelích novokněžské požehnání P. Leo Gallas O.Cr. 

14. 10.  jsme vzpomněli 30. výročí úmrtí P. Josefa Malinského O.Cr., z Řádu byl 

přítomen jáhen Martin Moravec O.Cr. 

21. 10.   uděloval v našich kostelích novokněžské požehnání P. Václav Sládek O.Cr. 

Na začátku adventu jsem požehnal lidem vánoční stromy v obci Chotilsko 

a v Novém Kníně. V Malé Hraštici byl požehnán nový betlém. 

Chrámový sbor o vánočních svátcích vystoupil v našich chrámech 

ve Starém a Novém Kníně, v Libčicích a v sousední farnosti ve Slapech. 

 

Opravy: 

Farní kostel sv. Františka ve Starém Kníně    

- díky Řádu se zrestaurovala tři okna ve farním kostele 

- provedl se archeologický průzkum v kostele a také průzkum 

vlhkosti nutný k dalším opravám. 
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Kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně 

- pokračovala restaurace kazatelny v Novém Kníně (zrestaurovala se 

spodní část kazatelny, včetně ozdob a andělů. Zbývá ještě horní 

část) 

- provedla se elektrifikace půdy, příprava na el zvonění. 

- restauroval se starý zvon (pan R. Manoušek provedl el. zvonu. 

Pravidelně zvon zvoní ráno v 7 hod. v poledne ve 12 hod. a večer 

v 19 hod.) 

 

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti 

- proběhlo restaurování stropu presbytáře 

- oprava venkovních omítek 

 

Kostel P. Marie Nanebevzaté v Boroticích  

- ladění varhan 

 

Statistika duchovních úkonů: 

Křty:   9 

Svatby:  4 

Pohřby:  25 

 

 

Žehná Vám  

        P. Josef Andrejčák O.Cr. 
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Bohoslužby v novém roce ve staroknínské farnosti: 

 
1. 1. 2019  Slavnost Matky Boží, Panny Marie   8:30 Borotice 

                                                                                        10:30 Starý Knín 

_________________________________________________________________________ 

5. 1. sobota       15:00 Velká Hraštice 

17:00 Nový Knín 

_________________________________________________________________________ 

6. 1. neděle Slavnost Zjevení Páně      8:30  Borotice 

10:30 Starý Knín 

požehnání vody u studny ve Starém Kníně,  

pak následuje mše svatá  

                                                                                        15:00 Živohošť 

_________________________________________________________________________ 

13. 1. neděle  Svátek Křtu Páně     8:30 Borotice 

10:30 Starý Knín 

15:00 Živohošť 

 

Touto nedělí končí vánoční doba i vánoční výzdoba, bohoslužby o všedních dnech vánoční 

doby budou v obvyklém pořádku. V Živohošti budou bohoslužby o nedělích v 15:00 hod. 

do 20. ledna, kdy se slaví první pouť ve farnosti v novém roce. 
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