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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            březen 2017 

 

 

Březen ve farnosti 
 

1. března ve středu vstupujeme do postní doby. Čtyřicet dní přípravy 

na Velikonoce, na obnovu našich křestních závazků. Tedy celý měsíc březen je 

ve znamení postní doby.  Ta bude přerušena třemi slavnostmi:  

 

2. března si připomeneme úmrtí svaté Anežky České,  

20. března je slavnost sv. Josefa (přeložena z neděle na pondělí) a  

25. března slavnost Zvěstování Páně.  

 

Postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli: 

k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy 

na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení: křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil 

k Bohu „ celým srdcem“ (Joel 2,12), neuspokojoval se průměrným životem, ale aby 

ve svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, 

a přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se k němu vrátíme. Tímto očekáváním 

projevuje svou vůli k odpuštění. Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil 

duchovní život prostřednictvím posvátných prostředků, které církev nabízí: půst, 

modlitba a almužna. V základě toho všeho spočívá Boží slovo, k jehož vytrvalejšímu 

poslechu a meditaci jsme v tomto období zváni. 

(Z Poselství Svatého otce Františka k postní době 2017). 

 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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Pravidelné bohoslužby :  

 

úterý, pátek, sobota  17:00 hod. mše sv. v Novém Kníně 

středa      8:00 hod. mše v. v Novém Kníně, 
           po mši sv. půlhodinová adorace 

čtvrtek    16:45 hod. mše sv. v Boroticích 

neděle      8:30 hod. mše sv. v Boroticích, v 10:30 ve Starém Kníně 

 

Bohoslužby (nejen) v naší farnosti, na které je dobré upozornit: 

  2. 3.   17:00 hod. mše sv. ke cti Anežky České  
  v  kostele sv. Františka v Praze u Karlova mostu  

  4. 3.   15:00 hod. mše sv. ve Velké Hraštici 
- poděkování za charitní službu v naší farnosti 

20. 3.   17:00 hod. mše sv. v Novém Kníně 

 

Změna času 

ze soboty 25. 3. na neděli 26. 3. se mění čas 

 

Křížová cesta 

V postní době se každý čtvrtek v 16:45 v Boroticích a pátek v 16:30 v Novém Kníně 

před mší svatou modlíme křížovou cestu.  

 

Postní neděle 

16:00 hod.  Nový Knín adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí 

 

Úmysly apoštolátu modlitby 

Evangelizační úmysl: Podpora pronásledovaných křesťanů  

Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze modlitbu 
i hmotnou pomoc. 
 

Národní úmysl: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia 
(EG, č. 43). 
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Výročí úmrtí kněží, kteří působili v naší farnosti 

3. 3. 1826 zemřel knínský farář František Xaver Wischin, rodák z Unhoště *1751  R.I.P. 

 

Přeji požehnanou svatopostní dobu.  

Žehná P. Josef Andrejčák O.Cr. 

                       

 

                                

      


