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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            duben 2019 

 

Duben v naší farnosti 

Začátek tohoto měsíce je ještě ve znamení postní doby, připravujeme se 

na velikonoční svátky, obnovu našich křestních závazků.  

Svatý týden 14. - 21. 4. tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, 

ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin, Ježíšovo utrpení, smrt 

a zmrtvýchvstání. 

 

Květná neděle 

Vzpomínáme na den, kdy Ježíš slavným způsobem vjel do Jeruzaléma 

a zveřejnil tak svoje mesiášské poslání. Velké množství lidí mu vyšlo naproti, mávalo 

ratolestmi. Tak také křesťané vycházejí naproti Kristu se svěcenými ratolestmi. 

Vyjadřují tak ochotu zemřít tomu, co není Boží, aby to, co Boží je, v nás zvítězilo. 

 

Z promluvy papeže Františka na Květnou neděli, 24.3.2013 

Ježíš probudil v srdci lidí mnohé naděje. 

Zvláště mezi lidmi, se kterými svět nepočítá. 

Ježíš vstupuje do Jeruzaléma. Zástup učedníků jej slavnostně doprovází. Rozprostírají 

před Ním pláště, mluví o zázracích, které učinil, a zvedá se volání: „Požehnaný, který 

přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ (Lk 19,38). 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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Zástup, oslavy, chvály, dobrořečení, pokoj: je cítit atmosféra radosti. Ježíš probudil 

v srdci mnohé naděje zvláště mezi skromnými, obyčejnými, nemajetnými, 

opomíjenými lidmi, se kterými svět nepočítá. Uměl chápat lidskou ubohost, ukázal 

milosrdnou tvář Boha, který se sklání, aby uzdravil tělo i duši. 

Toto je Ježíš. To je Jeho srdce, které hledí na nás všechny, na naše choroby, naše 

hříchy. Ježíšova láska je obrovská. A s touto láskou vstupuje do Jeruzaléma a hledí na 

nás všechny. Je to nádherná scéna plná světla, světla Ježíšovy lásky, která vychází z 

Jeho srdce. Scéna plná radosti a sváteční nálady. 

 

Ježíš je přítomen v nás a mezi námi jako přítel, jako bratr jako král, 

jako zářivý maják našeho života. 

 

Na začátku dnešní mše jsme to zopakovali také my. Pozvedli jsme svoje palmové 

a olivové ratolesti. Také my jsme přijali Ježíše; také my jsme projevili svoji radost 

z toho, že jej doprovázíme, víme, že je nám nablízku, je přítomen v nás a mezi námi 

jako přítel, jako bratr jako král, tedy jako zářivý maják našeho života. Ježíš je Bůh, 

ale snížil se, aby putoval spolu s námi. Je naším přítelem, naším bratrem. Osvěcuje 

naše putování. A takto jsme Jej dnes přijali. 

 

Naše radost se nerodí z toho, že vlastníme spoustu věcí, 

ale rodí se z toho, že jsme se setkali s Ježíšem 

 

A to je slovo, které bych vám chtěl zdůraznit: radost! Nikdy nebuďte smutnými lidmi, 

to křesťan nikdy nemůže být! Nenechte se nikdy pohltit sklíčeností! Naše radost 

se nerodí z toho, že vlastníme spoustu věcí, ale rodí se z toho, že jsme se setkali 

s Ježíšem, který je mezi námi; rodí se z poznání, že s Ním nejsme nikdy sami, ani 

v těch nejtěžších chvílích, když na životní cestě potkáváme problémy a překážky, 

které se zdají nepřekonatelné a je jich mnoho!  
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V těchto chvílích přichází nepřítel, ďábel, často přestrojený za anděla světla, 

a zákeřně nám podává svoje slovo. Nenaslouchejte mu! Následujme Ježíše! 

Doprovázíme a následujeme Ježíše, ale především víme, že On doprovází nás a nese 

nás na svých ramenou. V tom spočívá naše radost, naděje, kterou máme vnášet 

do tohoto světa. Prosím vás, nenechte se okrást o naději! Nenechte ukrást naději, 

kterou nám dává Ježíš. 

 

Jakým typem krále je Ježíš? 

Jede na oslátku, nemá dvořany, kteří jej následují, není obklopen šikem  

symbolizujícím moc. 

 

Proč jde Ježíš do Jeruzaléma? Nebo možná lépe: jak vstupuje Ježíš do Jeruzaléma? 

Zástup jej provolává králem. A On se proti tomu nestaví, nezakazuje to (srov. 

Lk 19,39-40). Jakým typem krále však Ježíš je? Podívejme se na něj: jede na oslátku, 

nemá dvořany, kteří jej následují, není obklopen šikem symbolizujícím moc. 

Je přijímán skromnými, jednoduchými lidmi, kteří v Ježíši spatřují něco více, mají 

smysl pro víru, která říká: To je Spasitel. Ježíš nevstupuje do Svatého města, aby přijal 

pocty vyhrazené pozemským králům, těm, kdo mají moc, těm kdo panují; přichází, 

aby byl bičován, inzultován a vysmíván, jak předpovídá Izajáš v prvním čtení (srov. 

Iz 50,6); vstupuje, aby přijal trnovou korunu, rákosovou hůl a nachově rudý plášť; 

jeho království bude zesměšněno; vstupuje, aby vyšel na Kalvárii obtížen dřevem. 

A to je to druhé slovo: kříž. 

 

Ježíšův trůn je kříž. Proč? 

Ježíš na sebe bere zlo, špínu, hřích světa, také náš hřích, nás všech, a smývá jej,  

smývá jej svojí krví… 
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Ježíš vstupuje do Jeruzaléma, aby zemřel na kříži. A právě tady božsky září Jeho 

královská existence. Jeho královský trůn je dřevem kříže! Vybavují se mi slova, která 

řekl Benedikt XVI. kardinálům: „Jste knížaty, avšak Ukřižovaného krále. Ježíšův trůn je 

takovýto. Proč kříž? Ježíš na sebe bere zlo, špínu, hřích světa, také náš hřích, 

nás všech, a smývá jej, smývá jej svojí krví, milosrdenstvím, Boží láskou. Dívejme se 

kolem: kolik ran zasazuje lidstvu zlo! Války, násilí a ekonomické konflikty, které 

zraňují ty nejslabší, žádost po penězích, které si pak nikdo nemůže vzít s sebou, musí 

je opustit. Moje babička říkávala nám dětem: Rubáš nemá kapsy. Láska k penězům, 

moci, korupce, rozdělení, zločiny proti lidskému životu a proti stvoření! A také – 

každý z nás to ví a zná, naše osobní hříchy: nedostatek lásky a úcty k Bohu, k bližnímu 

a k celému stvoření. A Ježíš na kříži cítí veškerou tíži zla a přemáhá ji silou Boží lásky, 

vítězí svým Zmrtvýchvstáním. To je dobrodiní, které nám všem Ježíš prokazuje z trůnu 

kříže. Kristův kříž objatý s láskou nevede ke smutku, nýbrž k radosti, k radosti z toho, 

že jsme spaseni a odhodláni učinit alespoň trochu z toho, co učinil On v den svojí 

smrti. 

 

 

Zelený čtvrtek 

 

V tento den si připomínáme den ustanovení Nejsvětější svátosti a ustanovení 

kněžství.  

V liturgii se objevuje obřad mytí nohou. Je to vnější vyjádření rozhodnutí 

napodobovat Kristovu pokoru a ducha služebné lásky bez ohraničení. 
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Velký pátek 

 

Těžko lze lidskými slovy vyjádřit jeho otřesnost: Smrt Božího Syna, způsobená 

lidmi, ale i jeho útěšnost: naše vykoupení.  

 

Nepatrným projevem naší účasti na Kristově utrpení je náš dnešní půst. 

Na začátku obřadů padá kněz před oltářem na tvář, aby tak vyjádřil náš zármutek 

nad Kristovým utrpením, ale i naši ochotu nést životní kříž a tak Ježíše následovat.  

 

Bílá sobota 

 

Ztracené naděje. Mrtvé tělo leží pohřbeno s mnohými (falešnými) očekáváními. 

 

Noc ze soboty na neděli nazýváme: Velká noc, velikonoční vigilie 

 

Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem zmrtvýchvstalého Krista, 

vítěze nad smrtí a nad temnotami zla. Křesťan, který je včleněn do Krista - světla, 

se ovšem stává také celou svou bytostí pramenem světla pro ostatní. 

Při liturgii slova rozjímáme o velikých a obdivuhodných činech, které Bůh vykonal 

od počátku světa, aby připravil a uskutečnil naši záchranu - spásu. 

Při liturgii křtu obnovujeme svůj křest, při kterém jsme se sjednotili s Kristem, vstali 

jsme do nového života a se svící - světlem v ruce si uvědomujeme poslání, které 

z toho plyne. 

Při eucharistické liturgii tvoříme rodinu dětí Božích kolem jednoho stolu. Abychom se 

mohli rozvíjet, růst, potřebujeme výživu. Jsou jimi Tělo a krev velikonočního Beránka, 

Krista. Eucharistie je nám pokrmem na cestě až k branám věčnosti, k branám našeho 

Domova. 
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Bohoslužby v naší farnosti ve Svatém týdnu 

 

14. 4.   Květná neděle      8 30   Borotice 

                                     10 45   Starý Knín 

 

15. 4.   pondělí      zpovědní odpoledne: od 15 00 hod.  

v Pastoračním centru na Dobříši 

 

16. 4.  úterý                   18 00  Nový Knín 

 

17. 4.  středa                    8 00  Nový Knín 

 

18. 4.  Zelený čtvrtek      9 30  katedrála sv. Víta, Václava  

a Vojtěcha v Praze                       

                                     18 00   Starý Knín 

 

19. 4.   Velký pátek      15 00   Starý Knín 

 

20. 4.   Bílá sobota         9 00 hod.  -  12 00 hod.  

možnost adorace u Božího hrobu 

                                     20 00 hod.  Velikonoční vigilie 

 

Od Božího hodu velikonočního budou opět pravidelné bohoslužby i v Živohošti 

v kostele sv. Fabiána a Šebestiána každou neděli v 15 00 hod. 

 

Na Velikonoční pondělí jsou bohoslužby v Boroticích v 8 30 hod. a v Novém Kníně 

v 10 30 hod. 
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc duben 

Všeobecný úmysl: Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech 

Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří 
nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.  

Národní úmysl: Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval 
svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí. 

 

Přeji požehnané prožití ještě postní času, načerpání nových sil zvláště 
ve Svatém týdnu a Radost, kterou dává Zmrtvýchvstalý Pán. 

 

 


