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Knina
duben 2018

Duben v naší farnosti
Začátek tohoto měsíce je spojen s nejdůležitějšími křesťanskými svátky. Slavíme
Velikonoce a radujeme se z Kristova vzkříšení. O velikonoční vigilii jsme obnovili své
křestní závazky. Od tohoto měsíce budou opět pravidelné bohoslužby v neděli
v 15:00 hod. v živohošťském kostele. Večerní bohoslužby v Novém Kníně ve všední dny
budou po změně času v 18 00 hod. Do naší farnosti 15. dubna zavítá pan biskup Václav
Malý s bohoslovci. Účastní se mše svaté v neděli ve farním kostele ve Starém Kníně
v 10:30 hod.
Velkou událostí tohoto měsíce je návrat
ostatků pana kardinála Josefa Berana. Jeho
ostatky budou uloženy dle jeho přání v pražské
katedrále. Zemřel v exilu a ani jeho tělo
nemohlo být pohřbeno v naší vlasti. Proto
z rozhodnutí papeže Pavla VI. byl pohřben
v bazilice sv. Petra v Římě v blízkosti hrobu
sv. Petra a papežů. Pan kardinál v naší farnosti
30. května 1947 uděloval svátost biřmování.
Biřmoval 530 našich farníků.
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Repatriace J. Em. Josefa kardinála Berana,
arcibiskupa pražského a primase českého

S respektem k jasně formulovanému přání v poslední vůli a na základě
konzultací s jeho rodinou bylo rozhodnuto o repatriaci služebníka Božího Josefa
kardinála Berana. Jeho Svatost papež František tuto repatriaci schválil a povolil
přesun ostatků z krypty svatopetrské baziliky do katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha na Pražském hradě. Ve svatopetrské bazilice bude na trvalou památku
Josefa kardinála Berana péčí Arcibiskupství pražského zřízena pamětní deska.
Vyzdvižení ostatků pana kardinála Berana se uskuteční ve svatopetrské bazilice
ve čtvrtek 19. dubna 2018. S poctami příslušejícími kardinálu Svaté církve římské
budou ostatky převezeny do Papežské koleje Nepomucenum (Kardinál Beran
v Nepomucenu bydlel po dobu svého nuceného exilu od 19.února1965 do své smrti
17.května 1969), kde se večer toho dne uskuteční slavnost za účasti rodáků
a nepomucenských alumnů.

Repatriace
V pátek 20. dubna v odpoledních hodinách budou ostatky pana kardinála
Berana letecky dopraveny do vlasti. Přílet, který bude přenášet TV NOE, je plánován
na 18:00 hod. Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve klérus, věřící
pražské arcidiecéze a všechny, kteří by se chtěli poklonit památce tohoto
statečného kněze a muže, který miloval svou vlast, aby k tomu využili připravované
slavnosti:
V pátek 20. dubna v 19:00 hod. se autokolona s ostatky pana kardinála Berana
zastaví před seminárním kostelem sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. (Kardinál
Beran byl rektorem Arcibiskupského semináře a vyhledávaným duchovním
správcem seminárního kostela v letech 1932 až 1946. Jeho služba rektora byla
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od data 6.6.1942 přerušena vězněním a pobytem v nacistických koncentračních
táborech.) Bohoslovci a společenství věřících při Duchovní správě u kostela
sv. Vojtěcha uctí památku pana kardinála modlitbou nešpor od 19:05 hod.
Předprogram začne již v 18:00 hod. Klérus se nešpor bude účastnit v odpovídajícím
chórovém oblečení. Nešpory bude přenášet TV NOE.
V pátek 20. dubna ve 20:15 hod. se autokolona s ostatky pana kardinála
Berana zastaví před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského kláštera. (Kardinál
Beran pronesl v této bazilice své poslední kázání před zatčením komunistickými
bezpečnostními složkami 18.června 1949.) Královská kanonie premonstrátů
na Strahově uctí následně památku pana kardinála Berana veřejně přístupnou
modlitební vigilií. Ostatky pana kardinála zůstanou v bazilice přes noc. Hlavní den
slavnostního přivítání
V sobotu 21. dubna vyjde v 10:00 hod. po krátké modlitbě procesí s ostatky
kardinála Berana ze Strahovské baziliky přes Pohořelec, Loretánskou ulicí
na Hradčanské náměstí. Rakev s ostatky pana kardinála bude vezena na pohřebním
voze taženém šestispřežím Starokladrubských vraníků. Na Hradčanském náměstí
bude v 10.30 hod. rakev z vozu sejmuta a na krátký čas umístěna na katafalk pod
oblouk mezi prvním a druhým nádvořím Arcibiskupského paláce. Poté, co lid projde
bezpečnostní kontrolou do areálu Pražského hradu, a kněží v Arcibiskupském paláci
přijmou bohoslužebná roucha, vyjde v 10:50 hod. liturgický průvod Bránou gigantů
a přes I. a II. nádvoří Pražského hradu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Rakev s ostatky pana kardinála Berana do katedrály vnesou bohoslovci. (O Božím
Těle 19.6.1949 sloužil kardinál Beran poslední bohoslužbu v katedrále před zatčením
StB. Komunistické bezpečnostní složky tehdy bezprecedentně přerušily důstojný
průběh bohoslužby a pan kardinál Beran musel být bohoslovci eskortován
do Arcibiskupského paláce. Pana kardinála tehdy chránili vlastními těly.)
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V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude od 11.00 hod. sloužena slavná
mše sv. ke cti sv. Vojtěcha. Bohoslužbu bude přímým přenosem vysílat Česká
televize. Během bohoslužby bude v blízkosti oltáře vystavena lebka mučedníka
sv. Vojtěcha. Rakev s ostatky pana kardinála Berana bude umístěna před oltářem.
Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem bude Dominik kardinál
Duka, arcibiskup pražský, budou ostatky pana kardinála Berana přeneseny do kaple
Bartoňů z Dobenína, která od roku 1989 nese titul sv. Anežky České. V kapli bude
rakev vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018, kdy po večerní poutní
bohoslužbě od 18:00 hod.bude uložena v nově zřízeném sarkofágu.

Zemřelí kněží, kteří působili ve zdejší farnosti, a v tomto měsíci
si připomínáme den jejich úmrtí. Pamatujme na ně v modlitbě!
23. 4. 1832

zemřel Václav KLAMMER, farář v Boroticích *1768

R.I.P.

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc duben:
Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii.
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat
ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.

Národní úmysl:
Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

Přeji Boží požehnání do tohoto měsíce a radostné Velikonoce. Žehná Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr.
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