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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            březen 2016 

 

Březen v naší farnosti 

V letošním březnu budeme prožívat dvě liturgické doby. Je to pokračující doba 
postní, do které jsme vstoupili na Popeleční středu. A ke konci měsíce budeme slavit 
Velikonoce - svátky Zmrtvýchvstalého Krista Pána. V době postní konáme pravidelně 
pobožnosti křížové cesty před mší svatou ve čtvrtek v Boroticích v 16:45 hod. 
a v pátek v Novém Kníně v 16:30 hod.  

V sobotu před Květnou nedělí 19. března ve farním kostele ve Starém Kníně 
v 15:30 hod. bude koncert našeho sboru: Stabat Mater - srdečně zveme. Přikládám 
také plakátek. Po koncertě oslavíme svátek sv. Josefa mší svatou ve Starém Kníně. 

 Od  neděle Zmrtvýchvstání Páně 27. března budou pravidelně bohoslužby 
odpoledne v 15:00 hod. i v Živohošti.  

Ze soboty 26. 3. na neděli 27. 3. 2016 bezva je změna středoevropského času 
na letní čas! Po této změně večerní bohoslužby v Novém Kníně budou začínat 
v 18:00 hod. 

 
Několik významných dní v měsíci březnu a pozvání na bohoslužby 

v naší farnosti: 
 

2. 3. 2016 svátek sv. Anežky České 
8:00 hod. Nový Knín - mše svatá 
 

5. 3. 2016 první sobota v měsíci 
15:00 hod. Velká Hraštice - poděkování za práci charity 
mše svatá ze svátku svaté Anežky s panem kanovníkem St. Gorou.  
 

19. 3. 2016 slavnost sv. Josefa 
15:30 hod. Starý Knín - koncert Stabat Mater 
16:30 hod. Starý Knín - mše svatá 
 
 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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20. 3. 2016 Květná neděle 
   8:30 hod. Borotice - mše svatá s žehnáním ratolestí a četbou pašijí 
10:45 hod. Starý Knín - mše svatá s žehnáním ratolestí a četbou pašijí 
 

24. 3. 2016 Zelený čtvrtek 
16:00 hod. Starý Knín - mše svatá na památku Večeře Páně 
 

25. 3. 2016 Velký pátek  
16:00 hod. Starý Knín - obřady na památku umučení Páně 
 

26. 3. 2016 Bílá sobota 
19:00 hod. Starý Knín - velikonoční vigilie 
 

27. 3. 2016 neděle - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
   8:30 hod. Borotice 
10:30 hod. Starý Knín 
15:00 hod. Živohošť 
 

28. 3. 2016 pondělí v oktávu velikonočním 
   8:30 hod. Borotice 
10:30 hod. Nový Knín 

 
 

 

 
VELIKONOCE  

 ŠANCE PRO KAŽDÉHO  
 
Jít ve stopách Ježíšových je naším 

povoláním. Je to jediná cesta, která vede 
skrze smrt k životu. 

(Joachim kardinál Meisner) 
 
Kdo mě následuje, nebude chodit v 

temnotě, ale bude mít světlo života, praví 
Ježíš. (Jan 8,12) 
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VELIKONOCE DEN PO DNI 
 
 
KVĚTNÁ NEDĚLE 
 

Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky 
naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, 
abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku 
vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad ratolestmi: „...požehnej také nás, ať s radostí 
jdeme za svým Králem Kristem.“ 

Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. 
Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno... 

 
ZELENÝ ČTVRTEK 
 

Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje 
tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské 
zahradě a jeho zajetí... 

Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak můžeme 
vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a smrti, 
ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je „země“, ze které nebudeme vyhnáni, 
totiž „nové nebe a nová země“ nebeského království. 

 
VELKÝ PÁTEK 
 

Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady 
na památku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu slova (ve které se čtou pašije) 
zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání kříže; přijímání. 

Velký pátek je postním dnem - postem od masa a újmy v jídle. 
Proklet je každý, kdo visí na dřevě (srov. Gal 3,13). Ježíšův spásný čin spočívá 

v tom, že všechen následek hříchu dopadl na něj, místo na nás. Vzal naše prokletí 
na sebe. Na kříži protrpěl to, co způsobuje hřích - ztrátu Boha. Toto největší utrpení 
vytrpěl až do dna. „Bože můj, Bože můj“ - zvolal na kříži - „proč jsi mě opustil?“ 
(Mt 27,6). 

 
BÍLÁ SOBOTA 
 

Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá 
a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. 

Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje 
a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, 
nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. 
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VELIKONOČNÍ NOC 
 

Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, kdy rozlomil 
pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. 

Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento velikonoční 
„přechod“ (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti. 

O celém velikonočním tajemství, vsazeném do plánu spásy, vypráví velkou 
lyrickou básní velikonoční chvalozpěv Exsultet. V mistrné zkratce vidí vzkříšení 
v souvislosti se Starým zákonem i se životem současného křesťana. 

 
KŘESTNÍ OBŘADY 
 

Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost. Tajemství křtu 
vyvěrá přímo z velikonoční události. Skrze něj máme účast na Kristově utrpení, 
smrti a vzkříšení. Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o velikonocích. 

Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Ježíše znamená osobní, 
pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta s Ježíšem a s církví, 
které pro člověka znamená záchranu, péči a vysvobození z neodvratné moci zla. 

„Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus - byli vzkříšeni 
z mrtvých slavnou mocí svého Otce a vstoupili tak na cestu nového života“ (srov. Řím 6,4). 

 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
 

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prvního dne 
po sobotě“ (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). 
Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané 
v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému „lámání chleba“ a tento den 
nazvali „dnem Páně“. Každá neděle v roce je tedy „oslavou velikonoc“ - zpřítomněním 
Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu 
zmrtvýchvstání. 

 
VELIKONOČNÍ DOBA 
 

Slavení velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha 
svatého, jakožto jeden sváteční den, jako „velký den Páně“. 

Milost velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek nezapadá, 
ale vždycky je připraven osvítit toho, kdo po něm touží... Tento svátek nás provází 
těžkostmi, na něž ve světě narážíme; a Bůh nám nabízí radost ze spasení, 
která z tohoto svátku vyzařuje. (podle sv. Atanáše) 

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by 
člověk mohl a musel mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům 
a ženám: „Nebojte se!“. Tato slova potřebujeme na sklonku druhého tisíciletí možná 
více, než kdy jindy. 

(Jan Pavel II.) 
(z webu pastorace-nástěnky) 
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Do nového měsíce, v kterém si připomínáme základní pravdy naší víry 

a obnovujeme svůj křest, Vám vyprošuji od našeho Pána Ježíše Krista sílu překonávat 
překážky. 

Myslím zvláště na všechny, kteří byli pokřtěni, na Vaše děti, na rodiny, 
na nemocné a osamocené a na všechny, kteří prožívají ztrátu blízké osoby. 
Zdravím Vás slovy Zmrtvýchvstalého Pána: Pokoj Vám. Přikládám ještě několik 
myšlenek k velikonocům od kněze Vojtěcha Kodeta z knihy „Hledám tvou tvář“ 
vydané Karmelitánským nakladatelstvím a rád Vám žehnám 

 
                                                                         P. Josef Andrejčák O.Cr., farář 
 
Velikonoce: vstoupil do jejich strachu 
 
Když ustrašení učedníci seděli po ukřižování Ježíše za zavřenými dveřmi, 

asi celou dobu nemlčeli. Možná vzpomínali – vzpomínali, jak to bylo, když ještě 
chodili s Pánem po Galileji a Judsku. Jak uzdravoval nemocné, rozmnožoval chléb, 
oni mu dělali asistenty, poslouchali jeho kázání, dělali mu „ochranku“ před obtížnými 
lidmi… Ale teď? Co jen s námi bude? Co bude dál, když ho takhle zčista jasna 
ukřižovali? A on se ani nebránil?! Vypadalo to, že už nic není a nebude, jak bývalo!  

A jak se tak vzájemně strachovali, stanul Pán mezi nimi a řekl jim: Pokoj vám. 
On sám vstoupil do jejich strachu, do jejich obav a uzavřenosti. A věci zdánlivě 
beznadějné proměnil v něco nového a naprosto netušeného. Živý a vzkříšený Kristus 
může proměnit i to, co je lidsky beznadějné.  

 
Nebojte se!  
 
Když Ježíš stanul uprostřed vyděšených učedníků v zamčeném večeřadle, 

neřekl jim: „Jen se dál strachujte – však já sám mám strachu dost!“ Ani se nepřidal 
k jejich vzpomínání na staré dobré časy. Ani jim neradil: „Přijměte realitu, ty krásné 
časy už se nevrátí. Občas se potěšte světlou vzpomínkou na mé mocné činy, na mou 
někdejší přítomnost mezi vámi, ale pochopte, teď už jste na to prostě sami…“ Naopak 
jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha 
svatého!“ (Jan 20,21.22). Náš Bůh není Bohem nostalgických vzpomínek, 
natož truchlivého pláče nebo strachů z budoucnosti. Náš Bůh je stále činný a stále 
nový. Pro něj neexistuje něco ztraceného. To jen my máme tendenci spřádat 
katastrofické vize o budoucnosti.  

Když Ježíš předal Ducha svatého apoštolům, začal konat veliké dílo záchrany 
a obnovy celého světa. A nás k tomu přizval. Nejde tedy na prvním místě o to, 
co máme v církvi dělat my, ale co on chce dělat mocí Ducha skrze nás. Jde o to, 
abychom nezůstali ochromení stát na místě, ale dívali se dopředu. Dívali se s nadějí 
a touhou na něho, který dává svého Ducha i dnes: „Hle, já dělám věci nové…“ 
(Iz 43,19).  
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