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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            červen 2016 

 

 

Červen ve farnosti 
 

 

Upozornění na některé významné bohoslužby a změny v měsíci červnu 

 

sobota 4. června      15:00 hod mše svatá z neděle u zvoničky v Milině 

                          18:00 hod. mše svatá z neděle ve Velké Hraštici 
 

 

V neděli 5. června v naší farnosti nebudou bohoslužby. Účastníme se pouti 

na Svatou Horu, kde poděkujeme za opravený poutní areál Svaté Hory. 

Společně s panem kardinálem Dominikem Dukou budeme v 9 00 hod, slavit 

mši svatou a projdeme Branou milosrdenství, kterou pan arcibiskup otevře. 
 

 

sobota 11. června   10:30 hod. mše svatá, při které poděkujeme Pánu za 20 let  

manželství 

                         14:00 hod. poutní mše svatá v Nechalově 
 

 

sobota 18. června   15:00 hod. poutní mše svatá v Záborné Lhotě 
 

 

čtvrtek 23. června    9:00 hod. mše svatá ve Starém Kníně  

   za požehnávání práce charity  - Stanislav Gora 
 

 

sobota 5 června      10:00 hod. kněžské svěcení v pražské katedrále 

                        17:00 hod. poutní mše svatá u kapličky v Drhovech 
 

 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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neděle 26.června   10 30 hod. poutní mše svatá v Libčicích 

                        (ve farním kostele tuto neděli bohoslužba nebude) 
 

 

Je dobré se podívat na stránky farnosti, kde každý týden je uveden aktuální pořad 

bohoslužeb  (www.farnoststaryknin.cz). 

 

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc červen 

 

1. Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, 

našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.  

 

2. Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory,  

kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.  

 

3. Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, 

farnosti a rodiny. 

 

 

 

Úmrtí kněží, kteří působili v naší farnosti R.I.P. 

 

7. června 1767 zemřel František Václav Steinmetz - první lokalista na Živohošti 

                                                                                  *1729 Praha 

 

8. června 1900 zemřel Jan Hlaváč farář ve Starém Kníně, *1828 Praha 

                                                       

19. června 1749 zemřel Bernard Quodvultdeus Olbricht infirmář ve Starém Kníně 

                                                                                 *1719 Konopiště 

 

27. června 1734 zemřel Josef Ferdinand Wallesch farář ve Starém Kníně,  

                                                                                 *1682 Březnice 
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CO MI VADÍ NA KATOLICKÉ MŠI 
 

Jeden kamarád mi řekl: 

„Povím Ti, co mi vadí na katolické mši.   

Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic 

a já z toho nic nemám.“ 
  

Na to jsem mu odpověděl: 

„Mně se na katolické mši líbí to, 

že i když hudba nebo kázání nestojí za nic, 

stejně přijímám Krista.“ 
  

O věci okrajového významu nejde. 

To je jen ciferník kompasu. 

Kristus je střelka, která ukazuje k Bohu. 
 

Mše je větší než lidé s ní spojení. 

Jestli kněz někdy řekl něco, co vás urazilo, odpusťte mu. 

Jestli hudebníci berou liturgii spíš jako představení než jako modlitbu, 

promluvte si s nimi pokorně a laskavě v soukromí. 

Pokud zvuky linoucí se ze sboru 

připomínají spíš mrouskání koček než kůry andělů, 

přidejte se ke sboru nebo zpívejte hlasitěji. 

Pokud vám vadí lektorův styl čtení, nabídněte se jako lektoři sami. 
 

Příležitost se definuje jako „příznivá šance pro náš vlastní rozvoj“. 

Samotné chození na mši z vás světce neudělá. 

Můžu celý den sedět v garáži a mechanik ze mě nebude. 

Ale ti, kdo chodí na mši každý týden nebo každý den, 

mají neuvěřitelnou příležitost růst ve víře 

a nechat se postupně proměnit k obrazu Božímu. 
  

zpracováno podle knihy Crash test, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství,  

převzato z webových stránek www.pastorace.cz. 

 

Přeji, abychom rostli ve víře a nechávali se proměnit k Božímu obrazu. 

Vyprošuji všem Boží požehnání.  

                     P. Josef Andrejčák O.Cr., farář 


