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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            srpen 2018 

 

Srpen v naší farnosti 

 

6. srpna v celé církvi slavíme svátek Proměnění Páně.  

 

A právě o tomto svátku si Pán povolal svého služebníka papeže Pavla VI. v roce 1978 

na věčnost. Papež, který poprvé v moderních dějinách navštívil Svatou zemi; po mnoha 

staletích objal pravoslavného patriarchu; za program pontifikátu si zvolil ochranu 

lidského života ve všech jeho formách; podporoval církve v zemích Východního bloku; 

ale především byl mužem, jenž vedl II. vatikánský koncil a uváděl jej následně do praxe. 

Takový byl papež Pavel VI., civilním jménem Giovanni Battista Montini. 19. října 2014 

ve Vatikánu byl prohlášen za blahoslaveného a letos v říjnu by měl být svatořečen. 

 

Událost Proměnění Páně 

obrací náš pohled k Božímu světlu, 

abychom se tak vymanili z temnot života… 

 

Lidská existence se odehrává v přítmí 

Lidská existence je putováním víry a jako taková se odehrává spíše v přítmí než 

v plném světle. K tomu patří i chvíle temnoty a hluboké noci. Dokud pobýváme 

zde na zemi, náš vztah k Bohu je spíše nasloucháním se zavřenýma očima. Uvnitř ale 

máme světlo, které v nás zapaluje Boží slovo. 

http://www.farnostaryknin.cz/
http://www.farnoststaryknin.cz/


Starší čísla zpravodaje naleznete na www.farnostaryknin.cz v sekci Nástěnka – Texty                          2 
 

 

 

Ježíš ukazuje apoštolům svou slávu, aby měli sílu čelit budoucím soužením 

Stejně jako Petr bychom rádi zůstali na hoře proměnění a vychutnávali blaženost 

ráje zde na zemi. Avšak Ježíš nás vyzývá k jiné cestě. Událost proměnění Páně předjímá 

vzkříšení, kterému však předchází smrt. Ježíš ukazuje apoštolům svou slávu, aby měli 

sílu čelit pohoršení kříže a porozuměli tomu, že je třeba projít mnoha souženími a tak 

vejít do slávy Božího království. 

 

Ježíš se noří v Boha, avšak neprchá před svým posláním 

Promění je událost modlitby: Ježíš se ve své modlitbě noří v Boha a jeho tvář září 

jako slunce. Nevystupuje však z dějin a neprchá před posláním, pro které přišel na svět. 

„Pro křesťana tedy modlitba není útěkem před realitou a odpovědností. Je naopak 

důsledným přijetím této zodpovědnosti s důvěrou ve věrnou a nevyčerpatelnou lásku 

Pánovu.  

 

Naslouchejme Kristu, je to jediná cesta k plné radosti a lásce 

Sama Panna Maria kráčela den po dni po cestě víry. Neustále rozjímala o slovech, 

jimiž se na ni Bůh obracel jak skrze Písmo svaté, tak skrze události života jejího Syna.  

 

Naslouchejme proto Kristu jako Maria: 

Naslouchejme jeho Slovu uchovaném v Písmu svatém. Naslouchejme mu v běhu 

událostí našeho života a snažme se v nich číst poselství Prozřetelnosti. Naslouchejme 

mu konečně v bližních, zvláště v těch maličkých a chudých, ve vztahu, k nimž sám Ježíš 

po nás požaduje konkrétní lásku. Naslouchejme Kristu a poslechněme jeho hlas – to je 

hlavní cesta a také jediná, která vede k plné radosti a lásce. 

 

Zpracováno podle slov Benedikta XVI., zdroj: České sekce Radio Vaticana 
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15. srpna je slavnost Panny Marie Nanebevzaté. 

 

Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj 

pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako 

královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů 

a vítězi nad hříchem a smrtí. Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení 

jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů: Ve svém mateřství jsi uchovala 

panenství, ve své smrti (dosl. usnutí — pozn. překl.) jsi neopustila svět, ó Matko Boží; 

dosáhla jsi pramene života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými 

modlitbami naše duše od smrti. (srov. Katechismus čl. 963)  

Nejsvětější Panna Maria byla po skončení svého pozemského života vzata 

s tělem i duší do nebeské slávy, kde se již podílí na slávě vzkříšení svého Syna, 

předjímajíc vzkříšení všech údů jeho Těla. (Katechismus čl. 974)  

 

Pozvánky do naší farnosti i k sousedům 

 

15. srpna (středa) je v Boroticích poutní slavnost  

- v obvyklou dobu (v 16:45 hod.) tam bude slavná poutní mše svatá.  

Hlavním celebrantem bude P. Jan Gernt, farář na Zbraslavi. 

 

18. srpna (sobota) uzavřou v borotickém kostele svátost manželství  

pan Miloslav Tikovský a paní Irena Pánková.  

Blahopřejeme a prosíme o modlitbu. 

 

22. srpna (středa) v klášteře v Poličanech  

bude při mši svaté v 10:00 hod. bude benedikována první abatyše kláštera Naší  

Paní nad Vltavou. Vyprošujeme pro celou komunitu sester Boží požehnání. 
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25. srpna (sobota) slaví v Chotilsku posvícení.  

Mše svatá bude u kaple svatých archandělů v 16:00 hod.  

Po mši svaté bude požehnáno nové hasičské auto. 

 

28. srpna (úterý) přijme jáhenské svěcení  

náš spolubratr MUDr. Martin Moravec O.Cr. z rukou pana biskupa  

Mons. Karla Herbsta, SDB, v 17:00 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu. 

 

1. září (sobota) přijmou kněžské svěcení  

v 10:30 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu naši spolubratři křižovníci  

jáhnové Leo Gallas a Václav Sládek z rukou pana biskupa Františka Radkovského. 

 

 

Přeji Boží požehnání do posledního měsíce prázdnin, a pak také s radostí do nového 

školního roku a připomínám také výuku náboženství.  

 

          Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr. 
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