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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                                 červen 2015 

 

červen v naší farnosti 

Na začátku měsíce června  slavíme slavnost Těla a krve Páně. 

 

Boží Tělo je svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější 

Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.  

Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek 

nazývá slavnost Těla a krve Páně. 

Svátek zavedl Urban IV. roku 1264 

po zázraku v Bolseně. Tehdy se kněz 

Petr z Prahy vydal do Říma k Urbanu IV. 

V naději, že setkání mu pomůže rozehnat 

pochybnosti o přítomnosti Krista 

v eucharistii. Cestou se stal svědkem toho, 

jak se při proměňování hostie zbrotila krví 

a potřísnila purifikatorium a korporál. Kněz poté navštívil papeže, který zrovna 

pobýval v Orvietu. Již rok poté ustanovil papež Urban IV. svátek Božího Těla. 

Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk - 

procesí.  

Pro věřící křesťany je velkou příležitostí k tomu, aby veřejně vyjádřili svoji víru 

a lásku ke Kristu přítomnému tajemným způsobem v kousku nekvašeného chleba, 

který je nesen ulicemi měst i nejmenších vesniček ve zvláštní schránce "monstranci".  

http://www.farnoststaryknin.cz/
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V dějinách lidstva odkazoval průvod slavnostního rázu vždy k něčemu jinému, 

vyššímu. Nejedná se zde v žádném případě o pouhou procházku, ale má věřícím spíše 

připomínat, že každý člověk je na zemi jen poutníkem. Každý člověk na tuto zemi 

přichází i odchází, takže země není jeho stabilním domovem. Ale podstatné na této 

životní cestě je to, že během tohoto putování nemusí jít osamocen. Je tu Bůh sám, 

který člověka doprovází. U Něho může každý najít oporu, sílu a povzbuzení. 

Křesťanská tradice během staletí učinila z této slavnosti jedno z nejpůsobivějších 

projevů víry, neboť eucharistický Kristus, jež je tímto jedinečným způsobem přítomen 

v ulicích, jakoby žehnal lidem i celému městu. 

                      Letošní slavnost Těla a Krve Páně (4. června) je zároveň hlavním dnem 

farností Národního eucharistického kongresu. Aktivity ve farnostech či diecézích 

potom vyvrcholí na podzim, kdy 15. až 17. října 2015 v Brně proběhne národní části 

programu NEKu. Zejména k jejímu zajištění pak bude sloužit celonárodní 

kostelní sbírka, která se uskuteční následující neděli, 7. června 2015.  

 

V tomto měsíci zveme: 

4. června v 16:00 hod.  

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Boroticích  -  

slavnost Těla a Krve Páně  

po mši svaté eucharistický průvod obcí u čtyř oltářů 

 

13. června  

ve 14:00 hod. poutní mše svatá u kapličky                                                      

sv. Antonín  a v Nechalově 

v 16:00 hod. poutní mše svatá u kapličky  

sv. Antonína v Záborné Lhotě 

(večerní mše svatá v Novém Kníně nebude) 
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18. června v 9:00 hod. 

kostel sv. Františka ve Starém Kníně  

- mše svatá za pracovníky farní charity 

se Stanislavem Gorou 

 

 

20. června v 15:00 hod. 

poutní mše svatá u kapličky Narození  

sv. Jana Křtitele na Pouštích  

 

27. června 

v 10:00 hod. kněžské svěcení v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 

v 17:00 hod. poutní mše svatá u kapličky  

sv. Petra v Drhovech   

(večerní mše svatá v Novém Kníně nebude) 

 

 

28.června v 10:30 hod.  

kaple sv. Jana a Pavla v Libčice   

- poutní mše svatá  

(nedělní mše sv. ve Starém Kníně nebude) 

 

 

 

Přeji požehnaný čas a rád žehnám všem ve farnosti 

 

P. Josef Andrejčák O.Cr. 


