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Květen v naší farnosti
Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými
a barvitými květy; klima je vhodné na procházky a výlety.
V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období,
doby, ve které zní "aleluja" a Kristovo mystérium se
vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to
i doba očekávání Ducha svatého, který o Letnicích s mocí
sestupuje na rodící se církev. S oběma těmito kontexty,
"přirozeným" a liturgickým dobře ladí církevní zvyklost
zasvětit měsíc květen Panně Marii. Ona je vlastně tím
nejkrásnějším květem stvoření, "růže", jež se rozvinula
v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval
světu nové jaro. A současně je pokornou a diskrétní
protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství:

Maria je jeho duchovním srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed učedníků je
živou pamětí Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha.
(Benedikt XVI. 9.5.2010)
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V měsíci květnu před bohoslužbami zazní litanie k Panně Marii, také budou
bohoslužby u kapliček v našich obcích.

1. května

bude mše sv. u kaple v Malé Hraštici v 18 00 hod.

4. května

jsme zváni na Svatou Horu 11 30 hod. - mše sv. za povolání
(kardinál D. Duka)
poutní mše sv. ve Velké Hraštici 15 00 hod.

6. - 12. 5. Týden modliteb za povolání
Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční,
která se nazývá nedělí Dobrého pastýře (dle liturgických čtení Jan 10,1-30).
Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky
na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ Každý rok k tomuto tématu vydává své
poselství papež.
Můj Pane,
mé oči vidí hlavně zlo, které zaplavuje náš svět
a ztrácím mnohdy naději na světlo,
které by proniklo tyto temnoty.
Pane, ty sám si volíš a povoláváš své spolupracovníky.
Ty jsi dokázal proměnit pronásledovatele církve Šavla
v neúnavného misionáře! Ty můžeš i v dnešní době
probouzet nové osobnosti schopné nést tvé světlo
a tvou radostnou zvěst do všech koutů světa
a společnosti.
Pane prosím tě, obnov v našem středu
své mocné působení, projev svou moc
a vzbuzuj si uprostřed nás nové hlasatele evangelia.
A prosím tě, používej i mně ke zvěstování
své radostné zvěsti mému okolí.
Dobrý pastýři, pečuj o své stádo a posílej nadále
dělníky na svou žeň!
Amen
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bohoslužby u kapliček v našich obcích
8. května

mše sv. u kaple na Chramištích 15 00 hod.

13. května

Den nemocných 10 00 hod. Nový Knín
- mše sv. s pomazáním nemocných

18. května

poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého v Čelině 15 00 hod.

25. května

poutní mše sv. u kaple Navštívení Panny Marie
ve Slovanské Lhotě 15 00 hod.

30. května

Borotice slavnost Nanebevstoupení Páně 17 00 hod. mše sv.

Bohoslužby v týdnu 14. - 18. 5. budou oznámeny na nástěnkách u kostela i na našich
webových stránkách: www.farnoststaryknin

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc květen

Evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy
a znamením naděje pro celý tento světadíl.

Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti
a vzájemného přijetí.

Přeji všem požehnanou velikonoční dobu a dobře prožitý měsíc květen s P. Marií.

Žehná P. Josef Andrejčák O.Cr.
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