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Únor v naší farnosti
Dne 18. ledna, o svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, jsem na základě
voleb v naší farnosti ustanovil Pastorační radu farnosti Starý Knín ve složení:
Pavel Svoboda, MUDr. Věra Fialová, Ing. Bohumil Zbíral. Za farní charitu jsem
ustanovil: RNDr. Stanislava Žáka CSc., za zpěváky a varhaníky: MgA. Michaela
Havlíčka, za webové stránky: Ing. Miroslavu Šašmovou. Do Pastorační rady jsem dále
jmenoval Jana Krejčíka. Ke stejnému dni jsem jmenoval novou Ekonomickou radu
farnosti ve složení: Ing. Petr Matějíček a Bc. Stanislava Krejčíková. Prosím o modlitbu
za naši farnost i za tento tým lidí, kteří mi mají ve farnosti pomáhat.
V úterý 23. ledna jmenoval papež František novým pomocným biskupem
pražské arcidiecéze dosavadního generálního vikáře Mons, ThLic. Ing. Zdeňka
Wasserbauera Th.D. Blahopřejeme a provázíme modlitbou!
Vstoupili jsme do roku 2018 a prožíváme po slavnosti Božího narození všední
dny. Vánoce nám připomínala jen výzdoba v našich knínských kostelích, která byla
zachována do 2. února, kdy slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu a také se ten
den světí svíce, které symbolizují Krista, který je pravé Světlo k osvícení všech národů.
Svátek Uvedení Páně do chrámu jsme prožili 2. února v novoknínském kostele,
protože byl také první pátek v měsíci, po mši svaté byl výstav Nejsvětější svátosti,
adorace, litanie a svátostné požehnání.
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V zimním období nebudou pravidelné bohoslužby v kostele sv. Fabiána
a Šebestiána v Živohošti. Tam se setkáme 1. dubna o Božím hodu velikonočním
v obvyklou dobu v 15:00 hod. odpoledne a od tohoto dne opět pravidelné
bohoslužby každou neděli.
11. února je Den nemocných. V sobotu 10. února jsme zváni od dobříšské farnosti
do Pastoračního centra, kde v 9:30 hod. v teple této budovy bude slavena
bohoslužba, při které nemocní mohou přijmout svátost nemocných.

Na popeleční středu 14. února vstoupíme opět do postní doby – přípravy
na velikonoční svátky a obnovu našich křestních slibů. Mše svatá na Popeleční středu
bude 14. února v 17:00 hod. v Novém Kníně. Byl bych rád, kdybychom alespoň v době
postní našli čas na pobožnost křížové cesty. Možnost společně projít čtrnáct obrazů
křížové cesty a rozjímat o kříži našeho Pána bude v Boroticích ve čtvrtek v 16:30 hod.
a v Novém Kníně v pátek v 16:30 hod.
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Dobříšská farnost nabízí účast na postní duchovní obnově s Vojtěchem Kodetem

V sobotu 3. března společně s panem kardinálem Dominikem Dukou v našem
farním kostele sv. Františka ve Starém Kníně při mši svaté v 10:30 hod. oslavíme
svatou Anežku Českou a poděkujeme za 25 let činnosti naší farní charity.

Přeji požehnanou dobu postní. Všem Vám žehná P. Josef Andrejčák O.Cr.
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