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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                                 květen 2015 

 

květen v naší farnosti 

Květen bývá spjat s postavou Panny Marie.  

Starší vzpomínají právě v tomto 

měsíci na májové pobožnosti u kapliček 

i v kostelech. Měsíc květen je měsíc květin, 

měsíc krásy. A čím jiným je Maria, 

ne-li nejkrásnějším květem celého 

stvoření?  

A zvláště v době, která 

je poznamenaná mezinárodním napětím, 

je pro nás Panna Maria opěrným bodem, 

společenstvím lásky, vzorem intenzivní 

modlitby. Ona nás vede ke smíření, 

sjednocení světa v míru a povzbuzuje nás, 

abych se nasadili za lepší budoucnost. 

Ona je naše naděje, ona  nás neopustí, 

ona nás vede ke Kristu.  

 

Proto jí budeme věnovat i v naší farnosti chvíli času a před bohoslužbami 

ji pozdravíme v loretánských litaniích. 

Se sochou, pocházející z pražského kostela 
sv. Františka, chodila v 17. století procesí 
ze Starého Knína do Borotic, neboť Borotice 
byly v té době významným poutním místem. 

 
 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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V tomto měsíci bude i více změn v pravidelných bohoslužbách: 

  

 

1. května zveme ke kapličce do Chramišť v 15:00 ke společné 

modlitbě a mši svaté (v Novém Kníně mše svatá nebude). 

 

 

2. května jsme zváni na Svatou Horu, kde budeme prosit s celou arcidiecézí za nová 

duchovní povolání. V 11:00 hod. bude poutní mši svaté předsedat pražský arcibiskup 

Dominik kardinál Duka.  

 

 

2. května bude v 15:00 hod. ve Velké Hraštici poutní mše svatá. 

(Večerní mše svatá v 18:00 hod. v Novém Kníně bude.) 

 

 

3. května zveme na mši svatou v 18:00 hod. ke kapličce 

do Malé Hraštice. 

(Obvyklé nedělní bohoslužby budou zachovány.) 

 

 

8. května  o svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí bude v Boroticích 

vikariátní setkání dětí.  

Program pod vedením katechetů začne v 9:00 hod. 

na místním hřišti. V 15:00 hod bude bohoslužbě 

v borotickém kostele předsedat pan biskup Karel Herbst 

společně s naším p. velmistrem Josefem Šedivým O.Cr.  

Mši svatou bude doprovázet kapela z Mníšku pod Brdy.  

 (V Novém Kníně obvyklá mše sv. ten den nebude.) 
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9. května zveme na mši svatou od 10:00 hod. ke kapličce 

do Velké Lečice.  

 

 

Poutní týden v Novém Kníně (12. – 16. května) 

Mše svaté v tomto týdnu budou v kostele sv. Mikuláše vždy ráno v 8:00 hod.: 

            v úterý 12. 5. 2015 

            ve středu 13. 5. 2015 

            v pátek 15. 5. 2015 

            v sobotu 16. 5. 2015 

 

 

16. května zveme na poutní mši svatou v 15:00 hod. do kaple 

sv. Jana Nepomuckého v Čelině. 

 

 

19. května bude v Živohošti vikariátní setkání kněží příbramského vikariátu, 

od 9:00 hod. zde bude mše svatá. 

(V Novém Kníně obvyklá mše svatá nebude.) 

 

23. května bude od 20:00 hod. mše svatá 

s lucernáliem před slavností Seslání Ducha svatého 

v Živohošti. 

(Nedělní bohoslužba 24. 5. v Živohošti nebude.) 
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24. května bude v 15:00 hod. poutní mše sv. v kapličce 

Svatého Ducha v Županovicích, vzpomeneme na všechny 

zemřelé rodáky. 

 

 

Noc kostelů v Novém Kníně 29. května 2015.  

Srdečně zveme do kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně. 

Program:  

16:00 až 17:30 kostel otevřen pro veřejnost (možnost seznámení se s prostorem 

chrámu a varhanami, k rozhovorům připraven pan varhaník M. Havlíček 

i pan farář J. Andrejčák) 

17:50   zvonění 

18:00   mše svatá za oběti světových válek 

19:00   koncert staroknínského chrámového  

sboru (M. Havlíček) 

20:00   místní kronikář Josef Mácha vypráví:  

     Historie kostela v Novém Kníně 

     Významní rodáci 

     Historie měšťanských domů na náměstí 

22:00   modlitba za město i farnost 
 

 

30. května v 15:00 hod. bude poutní mše svatá 

u kapličky ve Slovanské Lhotě 

 

 

 

Vyprošuji všem občanům našeho města i farnosti pokojné májové dny. 

 

Žehná                                                                          P. Josef Andrejčák O.Cr. 

Kostel v Novém Kníně kolem roku 1900 


