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červenec v naší farnosti 

Červenec a srpen je dobou dovolených a prázdnin. Přeji tedy všem dětem 

a rodinám naší farnosti, aby dobře využily tento čas volna a načerpaly nové síly. 

 

Začátek měsíce je ve znamení našich národních světců - svatého Prokopa 

a svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V letošním roce si připomínáme  600 let 

od smrti Mistra Jana Husa. 11. července je svátek svatého Benedikta - otce západního 

mnišství.  

V měsíci červenci slavíme svátek sv. Máří Magdalény (22. 7.). Této ženě 

je zasvěcen kostel na Skalce u Mníšku a také u našich sousedů přes vodu v Bělici. 

Jsme zváni na již tradiční pouť na Skalku, kde 18. 7. 2015 v 10:00 hod. bude slavena 

mše svatá.Bohoslužbě bude předsedat Vojtěch Eliáš. Na Skalce i ve městě v Mníšku 

pod Brdy je bohatý kulturní i duchovní program – plakát je přiložen na konci 

zpravodaje. 

V měsíci červenci se slaví také svátek sv. Anny – sejdeme se opět u svaté Anny 

na Kozích Horách. Loňského roku mne oslovil jeden osadník s otázkou: 

„Proč na Kozích Horách u kapličky se neslouží mše svatá?“ A tak jsem mu vysvětlil, 

že kaplička  je  obecní  a  předchozí  léta si  vzal za  své  starost o tuto  kapli pan Krotil,  
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který přijížděl až z Německa a před poutí kapli vyvětral, vyčistil a připravil 

k důstojnému slavení eucharistie. Měl vždy ohromnou radost, že na tomto místě 

je slavena bohoslužba.Pan Krotil ale v roce 2004 zemřel a od té doby je kaple 

uzavřená a již zde nebyla mše svatá. 

Místní osadník mi řekl, že není problémem kapli připravit k důstojnému slavení 

bohoslužby.Když jsme se letos opět setkali, tak mi znovu připomněl, 

abych s bohoslužbou počítal.Vnímám tato setkání jako vanutí Ducha, který vane 

jak a kam chce. 

Srdečně tedy zvu ke svaté Anně na Kozí Hory, kde v sobotu 25. 7. 2015 v 16:00 hod. 

budu slavit mši svatou za rodiny naší farnosti (plakát je přiložen na konci zpravodaje). 

 

Pohled do minulosti dle zápisů ve farních kronikách 

 

Jak slavila poutní slavnost bělická farnost v době války, to popisuje ve farní kronice 

bělický pan farář: 

„Na popud důstojného pana faráře ze Živohoště oslavili jsem pouť svaté 

Máří Magdalény - pouť Bělickou v Živohošti dne 23. 7. 1944. Poněvadž 

v té době nebylo možno bez propustky s fotografií jeti do vojenského 

cvičiště 44, jel jsem do Prahy a odtud parníkem do Štěchovic a odtud 

za ohromného horka pěšky do Živohoště. jen jsem přicházel do Živohoště, 

povstala veliká bouře a začalo pršeti, po celou noc lilo jako z konve. 

Byl jsem mile přijat a starostí jsem nemohl ani spáti, jak se nám ta naše 

pouť nevydaří a zatím - hle! Blížila se hodina určená pro služby Boží. 

Z oken Živohošťské fary je viděti nádherné panorama: děti, věrné děti svaté 

Máří Magdalény jdou za ní tam, kde dočasné dlí, jeden po druhém 

se trousí po skalnatém návrší - i menší děti - z blízkého okolí, ale i ze zdáli 

bývalí osadníci vystěhovalí - nedbaje obtíží cesty, bláta, kamení – 

a celý kostel Živohošťský je zaplněn Bělickými osadníky.  
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Měl jsem slavnou mši svatou za živé i zemřelé osadníky a poté kázání, 

kterým jsem hleděl povzbuditi, potěšiti a posíliti přítomné osadníky a při 

němž jsem vzpomněl všech osadníků, kteří rozptýleni po Čechách nemohli 

osobně mezi nás, ale kteří jistě v duchu byli mezi námi. Všichni jsem chovali 

tehdy jediné přání ve svém srdci, abychom příští pout mohli slaviti ve svém 

kostelíčku Bělickém a všichni na svých místech v této osadě. Tenkráte jsme 

šli k patronce našeho chrámu Páně do Živohoště. Po slavnosti poutní jsem 

se potěšil s osadníky, pobyl mezi nimi, navštívil Bělický kostel a faru, vše 

bylo, jak jsme opustili… Jen po cestách, ve dvorech, na hřbitově, všude 

kopřivy zvýší člověka, bílý jetel o cestách, kde se dříve jezdilo. Jak brzy 

opuštěná vesnice pustla.“ 

 

Chci citovat ještě jednu kroniku farní, tentokrát staroknínskou. Podnětem je mi 

pohled na lípy v našem farním dvoře - tři krásně zelené a jedna suchá. Nejdříve 

ale vyjádření pana Ing.Václava Hrocha, který je pověřen dohledem nad lesy našeho 

Řádu: 

„Ve Starém Kníně v letošních jarních měsících neznámý pachatel zahubil 

77 letou lípu rostoucí před vstupem do areálu bývalého velkostatku 

ve Starém Kníně. Příčinou úhynu je zatím neznámá chemikálie, aplikovaná 

ke kořenům toho krásného a zdravého stromu. Na základě ocenění podle 

metodiky AOPK byla lípa oceněna na 142 767,- Kč. Toto ocenění je však 

pouze peněžním vyjádřením hodnoty stromu, který po desetiletí 

obohacoval životní prostředí našeho města. Vztah lidí ke stromům 

je po staletí vyjádřením jejich přístupu k prostředí, ve kterém žijí, k odkazu 

našich předků, naší historii, které jsou tyto mimořádné organismy tichým 

svědkem. Je velmi smutné, že řada stromů, ke kterým naši předkové 

chovali úctu a dokázali ocenit jejich blahodárný vliv na životní prostředí, 

je dnes zdrojem nenávisti. Nejen stín v letních vedrech, ale i příznivé 
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mikroklima poskytují stromy lidem od nepaměti. Právě nejvíce lidé, 

kteří žili v bezprostřední blízkosti stromů, měli k nim ten nejvřelejší vztah. 

„Trendem“ poslední doby je bohužel (i sdělovacími prostředky často 

podporovaný) pocit ohrožení lidí pádem větví či celých kmenů 

nebo „nepříjemný“ podzimní opad listí či stín. Tak jako budovy a veřejná 

prostranství vyžadují stromy alespoň minimální péči v podobě úklidu 

spadaného listí či ořezu suchých větví. Zato nám však stromy poskytují 

těžko vyčíslitelné propojení lidských sídlišť s historií, tradicemi a přírodou. 

Nedopusťme, prosím, další likvidaci nejen zeleně, ale i našich historických 

kořenů. Hodnota, kterou nám tyto stromy poskytují, není jen záležitostí 

krátkozrakého pohledu naší generace, ale především odkaz generacím 

příštím.“    

 

A nyní slibované zápisy ze staroknínské farní kroniky:  

zápis z roku 1937 

„V noci ze soboty 12. června na neděli 13. června1937 se ulomila a spadla 

na zem velká těžká větev staré lípy ve zdejším dvoře u domku vodárny. 

Byla to větev, která visela s lípy směrem k brance mezi „starým pivovarem“ 

a farní budovou přes cestu po dvoře. Díky Bohu, že se to stalo v noci. 

Mohlo ve dne snadno dojíti k neštěstí, protože na lavičce pod větví 

si hrávají děti a po cestě se chodí do farní kanceláře. Tak má nyní ta naše 

stará lípa jen dutý kmen a jednu velikou větev. Vršek ji srazil blesk a větve 

odraly bouře. Stáří této lípy odhadují znalci na 500 (pět set) let, 

tedy opravdu „pamatuje Žižku“. Dá-li nám Pán Bůh zdraví a v klidu 

dožijeme, zasadíme na jaře vedle ní do trojúhelníku mladé lipky. 

Poručil jsem, aby kusy ulomené větve, které by mohl potřebovati řezbář, 

byly uchovány a v případě, že ani poslední větev by nevydržela, 
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a lípa by již nevegetovala, nevykopeme jí, ale konservujeme kmen 

a přeměníme jej na kapličku, do níž bychom dali křížek a snad i sošku 

blah. Anežky a sv. Františka, vyřezané ze dřeva naší lípy.“ 

 

Nyní po této prastaré  lípě není ani památky. Jak prozřetelné bylo vysazení nových lip 

jako symbolu státnosti, když se nad naší zemi rozprostíral mrak nastupující totality 

nejdříve fašistické a po krátkém vydechnutí i komunistické. 

 

zápis z roku 1938 

„Naše stará lípa ve dvoře ve  Starém Kníně dostala letos na jaře mladé 

družky - čtyři mladé lipky. Jsou z Mokrovrat, dal je zdejšímu faráři pan řídící 

učitel školy v Mokrovratech Vojtěch Muzikář - farářův bratranec.  

A zasadil jsme je takto: dvě jako asistenci staré lípy - jednu vlevo 

a druhou vpravo a dvě jako stráž před starou lípu směrem ke vratům 

vjezdu do dvora. Za nimi je rozvodní kašna dvorského vodovodu 

a za tu kašnu jsme současně zasadili jednu moruši. 

Tady, ty stará lípo, vyprávěj svým družkám o starých časech 

a vyprávěj jim i o tom, že my jsme milovali lípy, stromy vonné a stiné, 

v jejichž stínu rád si každý dobrý člověk odpočine, že jsme milovali lípy, 

které se za našich časů staly stromy slovanskými. Dej Vám Pán Bůh dobrý 

vzrůst, vy naše slovanské stromky, a ať se vás nikdy nedotkne ruka, 

která by na potupu českého slovanského jména vám chtěla uškodit. 

A kdyby, tak ať ta ruka zprašiví!“ 

 

Tento zápis svědčí o lásce k přírodě i k vlasti. Bylo by přání, abychom znovu objevili 

tyto hodnoty. 

 
Ještě jednou přání požehnané doby odpočinku - doby prázdnin a dovolených. 

 

Žehná P.Josef Andrejčák O.Cr., farář 
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