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srpen v naší farnosti
Prázdniny a dovolené jsou znát v našich kostelech, které se právě v letních
měsících zaplňují rekreanty, chataři a hosty z jiných farností. Jsme za to vděčni,
ale je i trochu smutno, že nám zde chybí místní lidé ...

Začátkem měsíce si opět vzpomeneme na zemřelého pana kardinála
Františka Tomáška - zemřel 4. 8. 1992.

Ve čtvrtek 6. 8. 2015 je svátek Proměnění Páně. Mše svatá
bude v Boroticích v 16:45 hod.
V roce 1978 zemřel 6. 8. blahoslavený papež Pavel VI.

V sobotu 15. 8. 2015 je slavnost Nanebevzetí P. Marie. Je to i poutní
slavnost v borotickém kostele - mše svatá poutní bude 15. 8. 2015 v 10:30 hod.
V Novém Kníně v kostele sv. Mikuláše je tento den slaveno posvěcení chrámu.
Mše svatá bude v obvyklou dobu v 18:00 hod.
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V sobotu 29. 8. 2015 bude v Chotilsku při „Chotilském posvícení“ slavena
mše sv. u kapličky svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela v 16:30 hod.
Poděkujeme za čas prázdnin a poprosíme o požehnání v novém školním roce.
Tuto sobotu také dopoledne v 10:00 hod. vzpomeneme při mši svaté v Unhošti
na zemřelého P. Františka Krbu O.Cr.

Vzpomínka na P. Františka Krbu
V letošním roce je kulaté výročí úmrtí kněze Františka Krby O.Cr., který působil
jako mladý kněz v naší farnosti. Kaplanoval zde u P. Aloise Boreckého O.Cr.,
a po odchodu P. Josefa Semráda O.Cr., posledního faráře v Živohošti, byl ustanoven
administrátorem excurrendo této farnosti (1947 - 1958). Poté z Knína odchází
na samostatné místo do Unhoště. Vzpomínám, jak manželé Hlávkovi vypravovali,
že je právě v Unhošti oddával. Do Unhoště za ním jezdilo z Knína více lidí. Na tomto
křižovnickém místě působil požehnaně až do své smrti. Zemřel při ranní mši svaté
zvané „pěkná“ v kostele sv. Bartoloměje v Hostouni. Tato mše svatá byla sloužena
za všechny zemřelé. V závěru eucharistické modlitby, kdy kněz drží bohoslužebné
nádoby a říká slova: Skrze něho a s ním a v něm, je tvoje všechna sláva a čest na věky
věků..., mu nádoby vypadly z rukou a on se skácel pod oltář mrtev. Odpočívá
na unhošťském hřbitově. Právě Unhošť byla prvním místem, kde jsem se dozvídal více
o Řádu, který založila svatá Anežka Česká. Doprovázel jsem totiž na nedělní
bohoslužby našeho pana faráře Jaroslava Baštáře, který tam po smrti otce Františka
jezdil z Rozdělova. Nástupce otce Krby Jaroslav Ptáček O.Cr. každý rok ve výroční den
úmrtí sezval kněze, kteří otce Krbu znali, aby slavili mši svatou a pomodlili se u jeho
hrobu. V době minulého režimu to byla příležitost k setkání a vzájemnému
povzbuzení, k duchovní obnově pro farnost. V této tradici se pokračovalo i po roce
1989. Také letos se někteří křižovníci vydají do Unhoště, abychom společně
vzpomněli na tohoto vzácného kněze a za něj se pomodlili. Prosím také Vás,
kteří ho pamatujete z jeho začátků zde v Kníně, abyste v modlitbě vzpomněli.
Poprosil jsem pana Ing. P. Matějíčka, aby pár řádek o jeho působení zde v Kníně
napsal a podělil se s námi:
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„Otec František Krba se zapsal do paměti především těm "Kníňákům",
kteří v té nepříznivé době pravidelně navštěvovali mše svaté v obou knínských
kostelech a v Živohošti. Pamětníci vzpomínají hlavně na jeho "májové",
kdy měl v "Novém" plno - hlavně farnic.
Při těchto pobožnostech měl nádherné promluvy, třeba o sv. Bernardetě,
na které se vzpomíná dodnes. Často jsem ministroval na pohřbech, které jako kaplan
odsloužil. V neděli sloužil v Živohošti, kam jezdil v malé pragovce, která se cestou
zaplnila farníky. Jinak byl příznivcem sportu: kopané, na kterou se (dle mého bratra)
chodil dívat k Sokolovně. Také každý rok, spolu se svými vrstevníky byl v převleku
čerta o Mikulášské nadílce.
Myslím, že byl velmi vstřícný, a dokázal i přiložit ruku k dílu. Já mám v paměti
jeho děkovnou modlitbu, při které se spolu všemi farníky v Novém Kníně modlil za dar
společně prožité doby, kdy se loučil před odchodem do Unhoště. Myslím, že to bylo
o večerní pobožnosti. Jinak jistě i pí Vršecká má více pěkných vzpomínek,
nebo pan Koza, který ministroval ve Starém Kníně dřív než já, a zažil jistě pěkné chvíle
s Otcem Františkem.

P. František Krba O.Cr.
* 1921 Poříčí u Českých Budějovic
+ 26. 8. 1985 zemřel u oltáře při mši svaté v Hostouni a je pohřben na hřbitově
v Unhošti
Další kněží, kteří v tomto měsíci mají výročí úmrtí a sloužili naší farnosti:
9. 8.1 859 zemřel borotický farář Antonín GUNNER, narodil se 1814 v Sobotce
28. 8. 1785 zemřel staroknínský farář Rudolf Ignác KAWKA de Birkenthal,
narodil se 1707 ve Velvarech
Lehké odpočinutí, dej jim Pane a světlo věčné, ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen!
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc srpen:

1. Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným.
2. Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí
na okraji mezilidských a společenských vztahů.
3. Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli
své pozemské pouti.

Vyprošuji všem spoluobčanům i našim farníkům pokojné dny.

Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.
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