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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            září 2016 

 

 

Září ve farnosti 
 

        Mimořádné bohoslužby v měsíci září: 

 
10. 9. 2016 ve 14 00 hod.  

poutní mše svatá z Narození P. Marie v Dražeticích u kapličky, 

po mši svaté pobožnost u pomníku padlých za + vojáky 1. světové války 

28. 9. 2016 ve 14:00 hod.  

poutní mše sv. ze svátku sv. Václava v Drevníkách u kapličky 

28. 9. 2016 ve17:00 hod.  

poutní mše sv. ze svátku sv. Václava v Mokrovratech u kapličky 

 

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro září 2016 

 
1. Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení společnosti, v níž lidská 

osoba bude středem pozornosti.  

 

2. Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, stále více 

uvědomovali své poslání šířit evangelium.  

 

3. Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím 

a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání. 

 

http://www.farnoststaryknin.cz/
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Výročí úmrtí kněží, kteří působili v naší farnosti 

 

15. 9. 1780 zemřel Václav František POSPISCHIL lokalista v Živohošti, *1737 v Unhošti 

16. 9. 1733 zemřel v Praze Václav Vít SVOBODA, dříve farář v Boroticích,  

*1689 v Praze 

 

Ohlednutí za oslavami našeho Města ve farnosti 

 

Oslavy 830 let od první zmínky o Knínu proběhly dobře. Hlavní část oslav 

se uskutečnila v závěru měsíce července. V našem městě jsme přivítali italské přátele 

z Valle di Ledro, s kterými má naše město družbu. Toto přátelství trvá od první 

světové války, kdy lederští  vysídlenci nalezli zázemí v knínských rodinách. Vzniklo tak 

přátelství, které trvá dodnes. Díky italským přátelům, kteří v pátek 22. 7. 2016 

po bohoslužbě ve farním kostele sv. Františka ve Starém Kníně měli koncert, 

byla páteční bohoslužba navštívena trochu více než jiné všední dny. Mši svatou jsem 

obětoval za všechny zemřelé knínské občany. Koncert Italů Corpo Bandistico 

byl zahájen státními hymnami - českou a italskou. Posluchači byli za vystoupení Italů 

rádi. V sobotu 23. 7. 2016 byla večerní mše obětována za zemřelé kněze , kteří v naší 

farnosti působili. Účast na této bohoslužbě byla nepatrná.  

Vyvrcholení oslav byla neděle 

24. 7. 2016, kdy jsme společně 

s italskými přáteli slavili mši 

svatou na náměstí v Novém 

Kníně. Hlavním celebrantem 

této slavné bohoslužby byl 

velmistr Řádu křižovníků 

s červenou hvězdou P. Josef 

Šedivý O.Cr., který svým klidným přístupem vnesl pokoj i všem, kteří nesli tíhu 

organizace těchto tří dní. Na závěr bohoslužby požehnal prapor města Nového Knína. 
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Těšili jsme se na další pokračování oslav, které byly naplánovány na 7. 8. 2016 

s panem kardinálem Dominikem Dukou.Bohužel pan kardinál si poranil nohu 

na celosvětovém setkání mládeže v Polsku a lékař mu nařídil týden být v klidu. 

Tak jsme mohli v našem farním kostele uvítat želivského pana opata P. Jáchyma 

Jaroslava Šimka O.Praem, který důstojně slavil bohoslužbu. Vzpomenul na „knínský 

smír“, poukázal na důležitost milosrdenství a na krásných a dojemných příkladech 

povzbudil k odpuštění. Jsem vděčný sekretáři pana arcibiskupa Duky, že zajistil zástup 

za pana kardinála.  

Z této slavnosti je možno si prohlédnou fotografie - odkaz na fotografie. 

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/aefe475d-e220-469c-adb7-3963bb872d48 

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/d4274f16-69d0-42d6-991c-837377a61716 

Přeji městu Nový Knín Boží požehnání a vědomí svých duchovních kořenů. 

 

Všem školákům i učitelům přeji dobrý start do nového školního roku. 

Připomínám rodičům, že je možné přihlásit své dítě na výuku náboženství. 

Náboženství se bude u nás učit ve středu na faře v 15:30 hod. 

 

Požehnání do svatováclavského měsíc září. 

Žehná všem P. Josef Andrejčák O.Cr. 

 

 

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/aefe475d-e220-469c-adb7-3963bb872d48
http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/d4274f16-69d0-42d6-991c-837377a61716
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Pouť k patronu farního kostela 

ve Starém Kníně  

sv. Františku z Assisi 

v ROCE MILOSRDENSTVÍ 

4. října 2016 a 7. - 9.října 2016 

 
Úterý 4. října 

18,00 - poutní mše svatá  
 

Pátek  7. října 
17,15   - růženec Božího milosrdenství         

     18,00  -  mše svatá 
                         - výstav Nejsvětější svátosti a adorace,  celebruje P. Mgr. Karel Satoria 

   

Sobota  8. října 
 9,00   - ranní chvály 

 9,15    - poutní  mše svatá ,  hlavní celebrant  P. Mgr. Karel Satoria                                          

                              
         Po skončení mše svaté (cca v 10:15) odchod na dvě poutní trasy doprovázené kněžími 

redemptoristy P. Petrem Benešem CSsR a P. Davidem Horáčkem CSsR. Dále bude 
organizována trasa pro méně pohyblivé s dopravou automobily. Trasy vedou přírodou, 
cestou modlitby a rozjímání. Putování se uskuteční za každého počasí, cestou je zajištěno 
občerstvení. Trasy končí na faře ve St. Kníně. 

17,30   - přednáška  dr. Romana Jocha, ředitele Občanského institutu 
                           Evropa a islám 
  

Neděle  9. října 
  9,50      - křížová cesta 

10,30      - slavná poutní mše svatá, hlavní celebrant   P. Josef Andrejčák, O.Cr. 

                                  farář staroknínský 

  15,00   -  kostel sv. Zikmunda ve Velké Hraštici - výstav Nejsvětější svátosti,   

                      eucharistická pobožnost, závěr pouti, poděkování  

 

Všechny bohoslužby i přednáška se konají v  kostele sv. Františka z Assisi ve Starém 
Kníně, pokud není uvedeno jinak. 

Obvyklé mše sv. v sobotu v Novém Kníně a v neděli ve Staré Živohošti nebudou, mše svatá 
v neděli v 8:30 v Boroticích zůstává zachována. 

 

http://www.google.cz/url?url=http://www.farnostroznov.cz/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D137:svat%25C3%25BD-rok-milosrdenstv%25C3%25AD%26catid%3D17:aktuality%26Itemid%3D192&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj_1ozby-3OAhXHESwKHWxVDUwQwW4IFjAA&usg=AFQjCNHtqlWZYmIdd76ZgBSbYI_JHItuEQ

