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Únor v naší farnosti 

1. 2. (sobota) oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu 

  15 00 mše sv. ve Velké Hraštici 

  17 00 mše sv. v Novém Kníně 

2. 2.  (neděle) 

    8 30 mše sv. v Boroticích 

  10 30 mše sv. ve Starém Kníně 

Při těchto bohoslužbách budou požehnány svíce.  

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu (2. 2.) 

lidově nazývaný Hromnice, připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 

čtyřicet dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu.  

V chrámě se pak setkali s osmdesátiletou prorokyní Annou a se starcem 

Simeonem. Ten v malém Ježíši rozpoznal „Světlo k osvícení národů“. Proto je tento 

svátek doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení 

svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v těžkých a temných chvílích života, např. i při 

bouřce...  

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude 

mít světlo života. To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5) 
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 Svátek Hromnic vyzdvihuje slova starce a proroka Simeona, který malého Ježíše 

nazval „světlem“. Proto se tento svátek postupně v dějinách vyvíjel ve slavnost světla. 

Teplé světlo svící je výstižným symbolem pro světlo větší, které vychází z Ježíše Krista. 

Světelné procesí – viditelné střetnutí tmy a světla – nám má dodat odvahu, abychom 

setkávání s Bohem vnímali jako jedinou cestu, která může dát každé temnotě 

a chaosu smysl. 

Světlo je podle biblického pojetí všechno, co ukazuje cestu k Bohu. K Bohu, 

ve kterém je plnost života, dobra, radosti a štěstí. Protikladem světlu je tma: symbol 

smrti, slz a neštěstí. Jít ke světlu znamená jít tam, kde je vše jasné. Ale i naše viny. 

A přeci to stojí za to. Protože toto světlo je světlo léčivé. Cílem jeho působení je 

záchrana člověka, ne jeho zničení.  

Ježíš - světlo je vrcholným projevem 

Boží zachraňující lásky. 

Kalendář událostí: 

Bohoslužby ve všední dny 

 v úterý a v pátek od 17 00 hod. a ve středu od 8 00 hod. budou na faře 

 ve  Starém Kníně v teple. 

 

11. 2. Den nemocných: Na Pleši bude pan biskup Karel Herbst 

 

26. 2. vstupujeme do postní doby  - je Popeleční středa, den přísného postu. 

 

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc únor 

 

Všeobecný úmysl: Naslouchat volání uprchlíků  

Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester 

a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů. 
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Národní úmysl:  

Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích 

nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti. 

 

Ještě malé ohlédnutí za rokem 2019: 

Opravy: 

 Kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně 

                   Zhotovení a montáž zvonu v Novém Kníně                     98 615,-Kč 

                   Dokončení rest. prací na kazatelně v Novém Kníně 303 830,-Kč 

                    

 Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti 

                   Truhlářské práce na kazatelně                                        25 320,-Kč 

                   Proběhlo restaurování hlavního oltáře a tří plastik      158 000,-Kč                       

 

Statistika duchovních úkonů: 

 Křty:     8 

 Svatby:    3 

 Pohřby:  28 

 

Do nového roku Vám žehná  

P. Josef Andrejčák O.Cr. 


