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Červenec ve farnosti
Letní měsíc je ve znamení prázdnin a dovolených. Všem dětem i jejich rodičům
přeji, aby si odpočinuli a načerpali novou sílu a inspiraci. Učitelům děkuji za jejich
náročnou práci během školního roku.

Vítám v naší farnosti „letní hosty“, kteří tvoří nezanedbatelnou část
návštěvníků našich obcí i našich kostelů. Ať se jim u nás líbí!

Začátek měsíce je spojen se jmény svatého Cyrila a Metoděje, dvou bratří,
vzdělanců, které nazýváme věrozvěsty. Přináší na Velkou Moravu slovanskou liturgii.
Překládají Písmo svaté a tak víra v našem prostoru zapouští kořeny.

V tomto měsíci si také připomeneme významné výročí našeho města 830 let od první zmínky.
Naše

město

může

být

hrdé

na množství památek.
Máme zde dva kostely. Kostel svatého
Mikuláše na našem náměstí je svědkem
rozvoje, ale i úpadku a různých pohnutých
časů - zvláště válečných.
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Naše město je silně spojeno s českým řádem Křižovníků s červenou hvězdou.
Jsem velmi rád, že přijal pozvání na naše oslavy pan velmistr PharmDr. P. Josef Šedivý
O.Cr. a bude společně se mnou prosit za požehnání pro naše město při mši svaté
v neděli 24. 7. 2016 v 10:30 hod. na náměstí u kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně.
Také pan kardinál Dominik Duka nás
navštíví a 7. 8. 2016 v 10:30 hod.
budeme slavit mši svatou v našem
farním kostele sv. Františka ve Starém
Kníně. Srdečně zvu všechny občany
na tyto bohoslužby.
Naši italští přátelé di Ledro přislíbili
koncert v pátek 22. 8. v 18:00 hod.
ve Starém Kníně.
Přeji Městu Nový Knín, ať nezapomíná na skvělou historii, ať se společně snažíme
vytvářet dobré podmínky k životu.
Žehná všem občanům P. Josef Andrejčák O.Cr.

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro červenec 2016
1. Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití a ohroženým
v jejich sebeuvědomění.
2. Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a novým nadšením
hlásala evangelium v této části světa.
3. Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a přijmout
povolání, které jim vložil do srdce.
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