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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            duben 2016 

 

Duben v naší farnosti 

V měsíci dubnu prožíváme velikonoční 
dobu, do které jsme vstoupili koncem měsíce 
března. Velikonoční doba trvá 40 dní.  

Prožíváme radost učedníků Krista Pána, 
kteří se setkali se Vzkříšeným Pánem. Děkujeme 
za dar víry a za první svátost - svatý křest. 
O velikonoční vigilii jsme obnovili své křestní 
závazky.  

Právě o Velikonocích by se měl udílet svatý 
křest. Jsem rád, že i v naší farnosti budou 
2. 4. 2016 dva křty dětí.   

 
 

     
V pondělí 4. dubna oslavíme slavnost 

Zvěstování Páně. Tato slavnost se nemohla konat 
v obvyklém čase - 25. března byl Velký pátek. 
Mše svatá bude 4. dubna v borotickém kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v obvyklou odpolední 
dobu (v 16:45 hod). Je tam první jarní pouť - srdečně 
zveme! 

 
Se změnou času jsou i změny bohoslužeb: 

Večerní mše svaté v Novém Kníně budou v úterý, 
pátek a sobotu začínat v 18 00 hod. Každou neděli 
se nyní setkáváme v 15:00 hod. v kostele sv. Fabiána 
a Šebestiána v Živohošti. 

 
 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom",  
obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství.  
Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán  
a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.  
(Jan Pavel II.) 
 
Radost, jakou svět nemůže dát, naplňuje o Velikonocích křesťany, protože 

Kristus opravdu vstal z mrtvých. Po velkém a dlouhém utrpení a smrti na kříži je nyní 
živý navždy a smrt nad ním nemá žádnou moc. 

Ze společenství věřících ve všech částech světa se zvedá k nebi chvalozpěv 
a díkůvzdání Tomu, který osvobodil člověka z otroctví zla a hříchu. To přiléhavě 
vyjadřuje 135. Žalm. Je to jakýsi úchvatný hymnus na dobrotu Pána. Milosrdná láska 
Boží se plně a definitivně zjevuje ve velikonočním tajemství. 

Pán se po zmrtvýchvstání vícekrát zjevuje učedníkům a několikrát se s nimi 
setkává. Evangelisté nám uvádějí různé příhody, z nichž vyzařuje úžas a radost svědků 
tak zázračných událostí. Zvláště Jan vyzdvihuje první slova, jimiž se vzkříšený Mistr 
obrátil na své učedníky. 

"Pokoj vám," říká, když vstupuje do Večeřadla, a opakuje tento pozdrav třikrát 
(srov. Jan 20, 19.21.26). Můžeme říci, že výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", 
obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, 
který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho 
zmrtvýchvstáním. 

Pokoj se tedy identifikuje jako "novost" vložená do příběhu Kristovy Paschy 
(Velikonoc). Vyvěrá z hluboké obnovy lidského srdce. Není tedy výsledkem lidských 
námah, ani jej nelze dosáhnout pouze díky dohodám mezi osobami a institucemi. 
Je spíše darem, který je třeba velkomyslně přijímat, pečlivě se o něj starat 
a s odpovědností a zralostí mu umožnit, aby přinášel plody. Ať jsou situace jakkoliv 
pohnuté a napětí a konflikty jakkoliv silné, nic nemůže odolat účinné obnově, 
již přináší zmrtvýchvstalý Kristus. On je náš pokoj. Jak čteme v listu Efezským, 
On svým křížem zrušil příčinu nepřátelství, "vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí 
jediného nového člověka a tím zjednal pokoj" (Ef 2, 15). 

Velikonoční oktáv, zalitý světlem a radostí, bude zakončen následující neděli 
"Dominica in albis", nazývanou také nedělí "Božího milosrdenství“. Velikonoce 
dokonalým způsobem ukazují toto milosrdenství Boha, "který má soucit se svými 
služebníky" (Ž 135, 14). 

Kristus nás svou smrtí na kříži smířil s Bohem a položil základy světa bratrského 
soužití všech. Křehká a po štěstí dychtící lidská bytost byla v Kristu vykoupena 
z otroctví zlého ducha a ze smrti, která plodí smutek a bolest. Krev Vykupitele omyla 
naše hříchy. Tak jsme zakusili obnovnou moc jeho odpuštění. Boží milosrdenství 
otevírá srdce k odpuštění bratřím a s odpuštěním, které je nabídnuto a přijato, 
se buduje mír v rodinách a v každém jiném životním prostředí. 

 

                           (Zpracováno podle textu Jana Pavla II. na generální audienci 23. dubna 2003) 
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc duben: 
 
1. Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou 

práci.  
 
2. Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali 

svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.  
 
3. Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, 

konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj 
domov. 

 
 
Výročí úmrtí kněží působící v naší farnosti 

 
23. 4. 1832 zemřel Václav KLAMMER, farář v Boroticích *1768             R.I.P. 

 
 
 
Přeji Vám všem požehnanou dobu velikonoční. Žehnám Vašim rodinám, 

zvláště dětem a nemocným    
 

P.Josef Andrejčák O.Cr., farář 
 

 

 


