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Březen v naší farnosti
Prožíváme dobu postní, kdy dojdeme ke slavení velikonočních svátků.
Jsou to nejdůležitější události Ježíšova života a naší víry. Máme možnost je hlouběji
prožít a uchopit. V době postní rozjímáme křížovou cestu a uvědomujeme si velikou
lásku Krista Pána ke všem lidem. Na kříži Ježíš Kristus umírá. Je pohřben a třetího dne
slavně vstává z mrtvých. To je nejstarší vyznání víry. Křížovou cestu se ve farnosti
modlíme v postním čase ve čtvrtek v Boroticích v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a v pátek v Novém Kníně v kostele svatého Mikuláše – tyto pobožnosti začínají
v 16:30 hod. Mám radost, že věřící ve Velké Hraštici v kostele sv. Zikmunda sami
podle svých možností konají tuto pobožnost.
Doba postní nás také zve k obnovení
našeho vztahu k Bohu i lidem.
Proto se také zříkáme různých milých věcí,
abychom správně viděli. Proto také
necháváme zaznít do našeho nitra Boží
slovo a necháváme se jím utvářet. Sousední
farnost dobříšská nabízí účast na postním
semináři, který vede biblista P. Jaroslav
Brož ThD. Zamýšlí se nad biblickými texty
postní doby. Jednotlivé přednášky jsou
každou středu od 21. února do 21. března
(pět přednášek)
od
19:00
hod.
v Pastoračním centru na Dobříši.
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3. března se těšíme na návštěvu pana kardinála Dominika Duky, který přijal
naše pozvání a spolu s námi ve farním kostele sv. Františka bude slavit eucharistii
ze slavnosti sv. Anežky České, která je zakladatelka Řádu křižovníků s červenou
hvězdou. Tento řád působí v naší farnosti ve Starém Kníně od roku 1669 a některá
místa naší farnosti jsou přímo spojená se sv. Anežkou a její matkou Konstancií
Uherskou. Sv. Anežka je také patronkou charity, a právě při této bohoslužbě chceme
poděkovat za 25 let činnosti naší farní charity Starý Knín. Poděkovat za všechno,
co se podařilo, a vyprosit Boží požehnání do dalších let. Těšíme se také na pana
velmistra Josefa Šedivého O.Cr., spolubratry křižovníky, na biskupského vikáře
pro charitu Stanislava Goru a na našeho vikáře Jana Dlouhého, kteří přislíbili účast na
mši svaté.

S panem kardinálem Dominikem
Dukou se budeme moci setkat ještě
ve středu 21. března v Poličanech.
Sestry trapistky z kláštera Naší Paní
nad Vltavou nás zvou na postní pouť
u příležitosti svátku Transitu sv. Benedikta
(*480 - +547) a 920. výročí založení kláštera
v Citeaux, počátku cisterciáckého řádu.
Mše sv. bude v 10:00 hod. dopoledne
v klášterním kostele Panny Marie Matky
jednoty křesťanů v Poličanech.
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Poslední týden v měsíci březnu je vyvrcholení postní doby:
25. března – Květná neděle
mše svatá

8:30 hod. Borotice
10:45 hod. Starý Knín

29. března – Zelený čtvrtek
dopoledne v pražské katedrále kněží obnoví své sliby a budou posvěceny oleje
mše sv. na památku večeře Páně
17:00 hod. Starý Knín
30. března – Velký pátek - den přísného postu
pobožnost křížové cesty
12:00 hod. Starý Knín
Velkopáteční obřady
17:00 hod. Starý Knín
31. března – Bílá sobota
možnost adorace u Božího hrobu
možnost adorace u Božího hrobu
Velikonoční vigilie

9:00 – 11:00 hod. Starý Knín
14:00 – 16:00 hod. Starý Knín
20:00 hod.
Starý Knín

1. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
slavná mše svatá
8:30 hod. Borotice
10:30 hod. Starý Knín
15:00 hod. Živohošť
Od neděle Zmrtvýchvstání Páně budou opět pravidelné bohoslužby v neděli
v Živohošti v 15:00 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc březen:
Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování,
na osobní i komunitní rovině.
Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného
od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89).
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Zemřelí kněží, kteří působili ve zdejší farnosti, a v tomto měsíci
si připomínáme den jejich úmrtí. Pamatujme na ně v modlitbě!
3. 3. 1826 zemřel knínský farář František Xaver Wischin, narozen 1751 v Unhošti R.I.P.

Pozvání na postní koncert Stabat Mater (G. B. Pergolesi)
v provedení stroknínského chrámového sboru v neděli 18. března 2018 v kostele
sv. Petra a Pavla po pobožnosti křížové cesty, která začíná v 16:00 hod.

Přikládám článek k dobrému prožití postní doby a přeji všem, abychom se alespoň
o kousek přiblížili našemu Pánu.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.
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POSTNÍ DOBA JE DUCHOVNÍM BOJEM
Ježíš jde na poušť.
Nepotřebuje obrácení, ale musí jako člověk projít touto zkouškou
První neděli postní poukazuje evangelium na témata pokušení, obrácení
a dobré zvěsti. Evangelista Marek píše: »Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti
čtyřicet dní a byl pokoušen od satana« (Mk 1,12-13). Ježíš jde na poušť, aby se
připravil na svoje poslání ve světě. Nepotřebuje obrácení, ale musí jako člověk projít
touto zkouškou jednak kvůli Sobě, aby splnil vůli Otce, a jednak kvůli nám, abychom
obdrželi milost přemoci pokušení.
Čelit Zlému pomocí modlitby
Tato příprava spočívá v boji proti duchu zla, tzn. proti ďáblu. Také pro nás
je postní doba duchovním „zápasem“, duchovním bojem. Jsme povoláni čelit Zlému
pomocí modlitby, abychom jej byli s Boží pomocí schopni přemáhat ve svém
každodenním životě. Víme, že zlo je bohužel, činné v našem bytí i kolem nás, kde se
projevuje násilím, odmítáním druhého, uzavřeností, válkami a nespravedlností.
To všechno jsou skutky Zlého, zla.
Nikdy nejsme dostatečně orientováni směrem k Bohu
Hned po pokušeních na poušti začíná Ježíš hlásat evangelium, tedy dobrou
zvěst, která vyžaduje od člověka obrácení a víru. Říká: »Naplnil se čas a přiblížilo se
Boží království« a potom nabádá: »Obraťte se a věřte evangeliu« (v.15), to znamená
věřte této dobré zprávě, že se přiblížilo Boží království. Ve svém životě potřebujeme
obrácení neustále, každý den, a církev nás vybízí, abychom se za to modlili.
Nikdy totiž nejsme dostatečně orientováni směrem k Bohu a svoji mysl a srdce
musíme neustále směřovat k Němu. K tomu je třeba odvahy odmítnout všechno to,
co nás odvádí z cesty, totiž podvržené hodnoty, které nás matou a lstivě vtahují
do našeho sobectví. Máme naopak důvěřovat Pánu, Jeho dobrotě a plánu, který má
Jeho láska s každým z nás. Postní doba je časem pokání. Ano, ale nikoli dobou
smutku! Je časem pokání, není časem smutku, zármutku. Je to radostné a seriózní
úsilí, abychom se svlékli ze svého sobectví, ze starého člověka, a obnovili se podle
milosti svého křtu.
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Jedině Bůh nám může darovat pravé štěstí
Jedině Bůh nám může darovat pravé štěstí. Marné je ztrácet čas a hledat je
jinde: v bohatstvích, rozkoších, moci, kariéře.... Boží království je realizací všech
našich tužeb, protože je současně spásou člověka i slávou Boha. Tuto první neděli
postní jsme povoláni vyslyšet a přijmout tuto Ježíšovu výzvu k obrácení a víře
v evangelium. Jsme vybízeni vydat se na usilovnou pouť k Velikonocům, abychom
stále více přijímali milost od Boha, který chce proměnit svět v království
spravedlnosti, pokoje a bratrství.
Nejsvětější Maria ať nám pomůže žít tuto postní dobu ve věrnosti Božímu Slovu
a v ustavičné modlitbě, jako to činil Ježíš na poušti. Není to nemožné! Jde o to
prožívat každý den s přáním přijmout lásku, která přichází od Boha a chce proměnit
náš život i celý svět.
Převzato z webu České sekce Radio Vaticana, přeložil Milan Glaser
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