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   Vetero            Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                                  srpen 2014 

 

Srpen v naší farnosti   
 
V měsíci srpnu máme dva krásné svátky:  

 

6. srpna - svátek Proměnění Páně. 

Připomínáme si úžas apoštolů, s kterými Pán Ježíš před svoji smrtí na kříži vystupuje 

na vysokou horu a zjevuje jim svou slávu.  

 

Druhý svátek je v polovině měsíce 15. srpna - slavnost Panny Marie Nanebevzaté. 

Tento svátek je pro nás velikým povzbuzením, ukazuje nám totiž cíl našeho 

pozemského putování. Jak říká apoštol: My máme svou vlast v nebi. 

 

V naší farnosti je jeden kostel, který 

je tomuto tajemství zasvěcen.   

V Boroticích je titul kostela - dříve farního 

kostela - Panna Maria Nanebevzatá. 

Borotice bývaly za starých dob také 

poutním místem. Poutníci zde uctívali 

sochu Panny Marie Borotické, o níž se 

dozvídáme zajímavé zprávy z listů 

staroknínského kaplana a později faráře 

Františka Antonína Krocína z Drahobejle 

(1699-1714).  

http://www.farnoststaryknin.cz/
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Za doby knínského faráře Ferdinanda Ignáce Schönpfluga (1734-1741) vznikl 

spor o to, kterému kostelu náleží socha P. Marie Nanebevzaté v borotickém 

kostele, jelikož původně byla nošena do Borotic ve slavném procesí z Knína. 

P. Krocín, který byl tehdy již komendátorem v Mostě, podal k tomuto sporu 

vysvětlení ve svém listě z 9. ledna 1736. Píše v něm: „Sošku P. Marie Nanebevzaté 

jsem viděl novou v hospitálu sv. Františka v Praze, kde byla svěřena P. Joštu 

Jordánovi, prefektovi sakristie. Ta soška byla poslána do Knína P. Martinovi 

Malému, který byl zdejším farářem a administrátorem statků (do r. 1698). 

Když se stal Krocín kaplanem v Kníně 1689, našel sošku již v Boroticích a lidé mu 

vypravovali, že před několika lety družičky z Nového Knína přenesly při procesí 

sošku do Borotic. I Krocín ve svých listech dosvědčuje, že podle starých pamětníků 

býval borotický kostel poutním místem. Sám pamatoval, jak do Borotic putovali 

lidé z Nového Knína, ze Svatého Pole i odjinud. Novoknínští nosívali s sebou sošku 

P. Marie, ale tento zvyk povstal až za P. Martina Malého (patrně poté, co tuto 

sošku obdržel z Prahy). Jaký však byl původ borotických poutí, nedokázal již tehdy 

nikdo říci. Od svého předchůdce P. Malý slyšel, že se tam putovávalo na svátek 

Nanebevzetí P. Marie, a to i tehdy, když se tam pro nedostatek kněží nemohly 

konat ani bohoslužby. Také prý slyšel, že jednou o svátku Nanebevzetí P. Marie, 

když bylo v Boroticích shromážděno množství poutníků, přestože se tam nekonaly 

bohoslužby, udeřil do kostela blesk. Také mu říkali staří lidé, když přišel do Knína, 

že pod hlavním oltářem borotického kostela je pramen živé vody. Krocín sám nic 

nepozoroval, ale jednou, když byl ještě staroknínským kaplanem, 

byl na borotickém hřbitově hned u zdi po pravé straně oltáře kopán hrob, v němž 

měl být pohřben jakýsi Čámský z Čeliny. Krocín šel pohřbu naproti a díval se 

do čerstvě vykopaného hrobu, který byl úplně bez vody. Zatímco sloužil v kostele 

mši svatou, naplnil se hrob takovým množstvím vody, že zesnulého nebylo možno 

pohřbít a musel být vykopán nový hrob.  
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Mezi lidem vzbudil tento úkaz velký údiv a Krocín pak, narážeje v duchu 

barokního kazatelství na slova velikonoční antifony „Vidi aquam“ - „Viděl jsem 

pramen vody, který vyvěral z chrámu po pravé straně…“ - píše, že byl svědkem, 

jak proudy slz lítosti kanuly za oltářem, kde tehdy byla zpovědnice - kolik lidí se dalo 

na pokání a děkovalo Pánu Bohu a Panně Marii. 

Pak praví jak tyto „vody milosti“ pohnuly i tehdejšího křížovnického velmistra 

Jana Františka Franchimonta z Frankenfeldtu (1699-1707) k tomu, že dal mariánský 

kostel v Boroticích rozšířit o několik sáhů, zvýšit o loket, a pokrýt novou střechou. 

Jedná se nepochybně o onu barokní přestavbu kostela na samém počátku 18. století. 

 

Srdečně zvu na poutní slavnost do Borotic. 

Mše svatá z vigilie bude ve čtvrtek 14. 8. 2014 v 16:45 hod., hlavním celebrantem 

bude pan kanovník Jan Gernt z Prahy. 

Další mše svaté ve stejném týdnu pak budou v Boroticích ještě v pátek 15. 8. 2014 

v 16:45 hod. a v neděli 17. 8. 2014 v 8:30 hod. Při všech těchto bohoslužbách 

vzpomeneme na oběti válek, zvláště 1. světové války. Na padlé vojáky z našich 

vesniček. Na našich webových stránkách jsou uveřejněny zápisy pana faráře 

Kroba O.Cr., týkající se 1. světové války (na „nástěnce“, v rozcestníku v horní části 

stránky vyberte sekci „texty“). 

 

Ve čtvrtek 28. 8. 2014, v den slavnosti sv. Augustina, přijme v řádovém kostele 

sv. Františka v Praze kněžské svěcení David Kučerka O.Cr. Hodina bude upřesněna 

na našich webových stránkách v ohláškách. 

 

V sobotu 30. 8. 2014 budu v Chotilsku slavit v 15:00 hod. eucharistii - při „chotilském 

posvícení“. Vzpomeneme i na tomto místě na všechny oběti válek minulého století 

a budeme prosit o mír. 

 

Přeji všem zvláště dětem a rodinám krásné léto 

                                                            s modlitbou a požehnáním P. Josef Andrejčák O.Cr. 


