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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            květen 2017 

 

 

Květen ve farnosti 
 

         Prožíváme velikonoční dobu a květen je měsícem Panny Marie.  

 

Na některých místech v naší farnosti zvony zvou k modlitbě ráno, v poledne a večer. 

Věřící rozjímají v modlitbě Anděl Páně o tajemství Vtělení Božího Syna Ježíše. 

Máme před očima setkání Panny Marie s andělem, který jí přináší zprávu, že právě 

ona byla vybrána za matku Ježíše Krista. Anděl očekává odpověď a Maria říká: 

Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova…. 

V době velikonoční tato modlitba je nahrazena modlitbou: Raduj se… 

 

Povzbuzujeme Matku Boží k radosti. Viděla umírat svého syny, doprovázela ho 

na křížové cestě, stála pod křížem, držela jeho mrtvé tělo a ukládala ho do hrobu. 

Ten, který byl mrtev - její syn Ježíš - třetího dne vstal z mrtvých. Ježíš žije! V modlitbě 

prosíme Matku Boží Pannu Marii, aby se za nás přimlouvala, abychom dosáhli cíle 

našeho života. 

 

Raduj se, Královno nebeská, aleluja,  

protože splnil Pán slova svá, aleluja, z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja: 

u něho za nás oroduj, aleluja.  
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K: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,  

L: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.  

 

K: Modleme se:  

Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána 

Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu 

jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme 

radosti života věčného. Skrze Krista, našeho 

Pána.  

L: Amen 

 

 

V tomto měsíci se před bohoslužbami budeme obracet k Panně Marii litaniemi, 

Budeme ji vzývat, aby se za nás u Boha přimlouvala. Také jsou četná setkání 

u kapliček v naší farnosti. A jsem rád, když se u „své“ kapličky sejdete, pomodlíte se 

a zazpíváte. Můžeme mít na paměti slova Pána Ježíše: „Kde jsou dva nebo tři 

shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“  

 

Místa, kde se v tomto měsíci bude slavit eucharistie: 

 

1. května v 18:00 hod. bude májová pobožnost a mše svatá v Malé Hraštici 

6. května v 15:00 hod. bude májová pobožnost a poutní mše sv. ve Velké Hraštici 

8. května v 15:00 hod. bude májová pobožnost a mše svatá u kapličky na Chramištích 

13. května (v sobotu) se připojíme k pouti za duchovní povolání na Svaté Hoře; 

od 11 00 hod. je slavná mše svatá 
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Poutní týden v Novém Kníně 15. - 21. 5. 2017 

16. 5.  2017 (úterý)  v 17:00 hod. poutní mše sv. na Nové Vsi pod Pleší 

17. 5. 2017 (středa) v 8:00 hod mše sv. v Novém Kníně 

19. 5. 2017 (pátek) v 18:00 hod. mše sv. ve Starém Kníně 

20. 5. 2017 (sobota) v 15:00 hod. poutní mše sv. v Čelině 

 

25. května 2017    slavnost Nanebevstoupení Páně  

v 16:45 hod - májová a mše sv. v Boroticích 

 

27. května 2017   v 10:00 hod. mše sv. ve Velké Lečici 

                    v 15:00 hod. mše sv. ve Slovanské Lhotě 

 

---------------------------------------- 

 

Výročí úmrtí kněží působící v naší farnosti 

 

12. 5. 1834 zemřel v Praze PhDr. JAN PODLESKÝ, rodák z Knína 1755 

 

28. 5. 1950 zemřel na Pleši STANISLAV PELČÍK, komendátor a probošt na Chlumu 

                 narozen 1874 v Příbrami  

 

1. 5. 1967  zemřel v Senohrabech komendátor, bývalý živohošťský farář  

                VÁCLAV BĚLOHLÁVEK, narozen 1870 v Ouhrově. 

 

R.I.P. 

------------------------------------------------- 
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Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby  

 

Evangelizační úmysl: Křesťané v Africe  

Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a 

pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.  

 

Národní úmysl:  

Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží lásku a 

neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39). 

 

-------------------------------------------------- 

 

Přeji všem občanům našeho města i naší farnosti radostné prožívání velikonoční doby 

i mariánského měsíce května. Vyprošuji Boží požehnání a rád Vám žehnám. 

 

 

Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr. 

 


