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Srpen v naší farnosti 

         V minulém čísle Novoknínského zpravodaje byl otištěn krátký článek paní 

Kateřiny Amortové: Návrat milostné sošky Panny Marie Svatohorské ze sloupku 

Na salaši. Paní Amortová popisuje význam těchto Božích muk i sošky Panny Marie 

pro Knín:  

„Návrat milostné sošky Panny Marie Svatohorské ze sloupku Na salaši v Novém Kníně. 

Sloup se soškou P. Marie Svatohorské byl postaven jako poděkování Matce Boží 

za zastavení požáru. Podle záznamu v kronikách mělo dojít kolem roku 1648 

k roztržce mezi obyvateli Knína a ustupujícími švédskými vojáky, kteří město zapálili. 

Lidé utíkali před ohněm do kopce k salaši a tam prosili o pomoc Matku Boží a byli 

vyslyšeni, oheň ustal. Sloupek s P. Marií přečkal hrůzy druhé světové války i rok 1948. 

V padesátých letech můj otec Čestmír Amort, rodák z Nového Knína, sošku ze sloupku 

sundal a přinesl ji domů. O jeho činu se mohu domnívat, že ji chtěl uchránit před 

zničením. Před svou smrtí otec chtěl, aby soška Panny Marie, Ochránkyně města 

Knína, byla vrácena na své místo. Pan starosta Tomáš Havlíček byl tomu nakloněn 

a nápomocen. Z originálu sošky byla zhotovena kopie, která bude opět osazena 

na sloupek. Původní dřevěná zrestaurovaná soška bude vrácena do kostela 

sv. Mikuláše v Novém Kníně.“ 
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Jsem rád, že originál sošky bude umístěn v našem kostele sv. Mikuláše v Novém 

Kníně. Stane se tak při bohoslužbě o posvěcení chrámu 17.8. v 18 00 hod. Srdečně 

zvu na tuto bohoslužbu, kdy budeme prosit o ochranu Boží pro naše město i pro 

všechny, kteří zde žijí a všem našim zemřelým budeme vyprošovat lehké odpočinutí. 

 

Významné bohoslužby pro naši farnost 

  4. 8. 2019 

do naší farnosti přijede novokněz P. MUDr. Martin Moravec O.Cr. 

          Po nedělních bohoslužbách v Boroticích, Starém Kníně a Živohošti udělí 

          novokněžské požehnání. 

  6. 8. 2019 

o svátku Proměnění Páně v 10 hod. při mši sv. v Poličanech složí slavné  

         sliby sestra Eliška. 

15. 8. 2019  

Borotice: slavnost Nanebevzetí P. Marie, v 17 hod. v poutní mše svatá 

17. 8. 2019 

Nový Knín: v 18 hod. v kostele sv. Mikuláše mše sv. z posvěcení chrámu. 

          Při bohoslužbě bude přijatá „ztracená“ socha P. Marie a umístěná v kostele. 

18. 8. 2019 

Borotice: v 8:30 hlavní pouť v borotickém chrámu Nanebevzetí Panny Marie 

24. 8. 2019 

Chotilsko: mše sv. v 16 hod. při „Chotilském posvícení“ 

28. 8. 2019 

v 16 hod. v kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze přijme jáhenské 

         svěcení klerik Řádu Tomáš Gregůrek O.Cr. 
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc srpen 

 

Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání 

Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ 

skutečného lidského zrání. 

 

Národní úmysl: Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně 

jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách. 

 

 

Jedním z dávno uctívaných Mariiných obrazů je tzv. Hodégetria (průvodkyně 

na  cestě). Je pojmenován podle byzantského kostela v Istanbulu, který stál na trase 

karavan. Než se vůdci karavan vydali na nebezpečnou službu průvodců pouští, 

předstoupili před tento mariánský obraz a vyprošovali si Boží požehnání.  

Na obraze Maria drží dítě Ježíše na levé ruce a pravou rukou na něho ukazuje. Udává 

tak směr cesty. Maria totiž není cestou, cestou je sám Kristus (viz bible, Jan 14,6)... 

Ona je ale znamením na cestě: Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne. (slova Marie, 

srov.: bible, Jan 2,5). A Maria tou cestou sama šla. (Kardinál Joachim Meisner) 

 

 

Vyprošuji do nového měsíce pomoc Boží a ochranu Matky Boží Panny Marie. 

Požehnaný čas odpočinku dětem i rodinám. Žehná Vám  

                                                                       P. Josef Andrejčák O.Cr., farář 

 

 


