
1 
 
 

 

    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            červen 2019 

 

Červen v naší farnosti 

Kalendář událostí: 

 1. 6. 2019   v Živohošti uzavřou svátostné manželství Katarina Kačmarová  

a Karel Mráz. Blahopřejeme! 

            v 15 00 hod. mše sv. ve Velké Hraštici 

 

 2. 6. 2019  v Živohošti dvě děti budou u prvního svatého přijímání 

 

 8. 6. 2019  v 14 00 hod. poutní mše sv. v Nechalově 

           v 20 00 hod. Svatodušní vigilie v Živohošti 

 

 9. 6. 2019  ve Starém Kníně dvě děti budou u prvního svatého přijímání 

           v 15 00 hod. poutní mše svatá v Županovicích 

 

15. 6. 2019   v 11 00 hod. MUDr. Martin Moravec O.Cr. přijme kněžské svěcení  

v kostele sv. Františka v Praze u Karlova mostu. 

 

20. 6. 2019  Slavnost Těla a Krve Páně 

            v 17 00 hod. v Boroticích po mši svaté eucharistický průvod obcí 

 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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22. 6. 2019  v 10 00 hod. přijmou v pražské katedrále čtyři jáhni kněžské svěcení 

            v 15 00 hod. poutní mše sv. v Libčicích 

            v 18 00 hod. poutní mše sv. na Pouštích 

 

28. 6. 2019  v 11 00 hod. uzavřou svátostné manželství Kateřina Zemanová  

          a Patrik Janok. Blahopřejeme! 

       

 

  Dne 17. května uplynulo 50 let od úmrtí kardinála Josefa Berana,  
 

zároveň si letos připomínáme 

události, které před 70 lety 

předznamenaly internaci a perzekuci 

kněží v komunistickém režimu. Jako 

připomínka těchto událostí se bude 

v Praze konat mimo jiné arcidiecézní 

eucharistický kongres 2019 s názvem 

„Eucharistia et labor“. 

„Připravovaný Beranův eucharistický kongres v pražské arcidiecézi, 

soustředěný na katedrálu sv. Víta a vycházející z Beranova hesla Eucharistia et labor, 

je jednou z forem odpovědi, ale i řešení sjednocení v Kristově oběti s vědomím, 

že usilovná práce na sobě samých je potřebnou cestou k ozdravění naší církve. 

Tato cesta není možná bez odvahy, protože láska, která se sama vydává za druhé, 

je jediným řešením. Spojení s připomínkou bolestné události Božího Těla v roce 1949 

je dobrou příležitostí, ale i přípravou na světový eucharistický kongres, který se bude 

konat v příštím roce za účasti Svatého otce v Budapešti,“ uvedl pražský arcibiskup 

kardinál Dominik Duka OP. 
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Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně 18. června 1949 

ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, 

ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu 

v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla.  

Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup 

se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace. 

Nadcházejícím kongresem chce Arcibiskupství pražské vzdát Bohu chválu 

a vyjádřit vděčnost a uznání všem kněžím, kteří s láskou a neúnavně den za dnem 

slaví mši svatou a umožňují věřícím přístup k hostině Páně. 

Slavnost Těla a krve Páně se bude konat ve čtvrtek 20. června v 17:00 hod. 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, celebrovat bude arcibiskup pražský Dominik 

kardinál Duka. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod do baziliky 

Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se vzpomínkou na kardinála Josefa Berana. 

 

  Slavnost Těla a krve Páně  

 

ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku 

v Bolseně. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil 

zvyk konat eucharistické procesí. 

  

Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále naplňuje 

Kristův příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). 

V eucharistii se církev raduje z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť chléb 

a víno se proměňují v tělo a krev Pána. Když o Letnicích církev, lid nové smlouvy, 

začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně 

doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus nám skrze přijímání 

svého těla a krve předává také svého Ducha. 
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Eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. „Vždyť 

nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého, našeho 

velikonočního Beránka a živý chléb. Skrze své tělo, Duchem svatým oživované  

a oživující, dává lidem život“. Proto církev stále upírá svůj pohled na Pána ve Svátosti 

oltářní, v níž odhaluje plné vyjádření jeho nesmírné lásky. 

Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti: 

má jej už na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti. 

V eucharistii totiž dostáváme také záruku tělesného vzkříšení na konci světa: „Kdo jí 

mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54). 

  

                                                                    (Vybráno z encykliky Jana Pavla II.)  

  

BENEDIKT XVI. ODPOVÍDÁ DĚTEM na téma eucharistie 

 

PROČ JE PRO NORMÁLNÍ ŽIVOT DOBRÉ CHODIT NA MŠI A K PŘIJÍMÁNÍ? 

 

Umožňuje to dostat náš život do rovnováhy. Obklopuje nás totiž spousta věcí. A lidé, 

kteří nechodí do kostela, nevědí, že je to právě Ježíš, co jim chybí. Cítí ale, že jim 

v životě něco chybí.  

 

Jestliže v mém životě není Bůh,  

jestliže v mém životě není Ježíš,  

chybí mi velmi důležitý přítel,  

chybí mi důležitá radost pro život,  

chybí mi síla růst po lidské stránce,  

chybí mi síla překonat slabosti  

a zrát jako lidská bytost.  
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Výsledky života bez Ježíše a bez sv. přijímání neuvidíme hned. Ale jak jdou týdny 

a roky, nepřítomnost Boha, nepřítomnost Ježíše začíná být citelná. Je to jakási 

podstatná a zničující neúplnost. Mohl bych povídat o zemích, kde dlouhá léta panoval 

ateizmus: jsou tam zničené duše lidí, ale i zničená země. Z toho můžeme vidět, 

jak je důležité, a řekl bych nejpodstatnější, být řízen Ježíšem.  

 

Je to On, kdo nás osvěcuje,  

kdo nám nabízí životní doprovázení,  

doprovázení které potřebujeme. 

 

(Zpracováno na základě textů ze setkání papeže Benedikta XVI. s dětmi,  

které byly u prvního svatého přijímání. 15.10.2005) 

 

Vyprošuji všem Boží požehnání  

                                                         P. Josef Andrejčák O.Cr. 

 

 


