Vetero
www.farnoststaryknin.cz

Knina
září 2017

Září ve farnosti
Skončila doba prázdnin. Snad se podařilo si odpočinout, poznat nová místa,
něco pěkného prožít…. A opět nastává doba povinností, jak pro školáky, studenty,
tak i pro jejich učitele. My budeme vyprošovat požehnání do nového školního roku
při mši svaté na začátku měsíce září - 2. září v 15:00 hod. v kostele sv. Fabiána
a Šebestiána v Živohošti (jak bylo upozorněno v minulém čísle tohoto Zpravodaje).
Také budu v tomto roce učit náboženství. Je důležité, aby se člověk vzdělával i v této
oblasti, seznámil se s knihou, která je pro křesťany tak vzácná - s Biblí, s osobou Ježíše
Krista Božího Syna, s krásou liturgie a modlitby. Učit budu na faře ve Starém Kníně.
Den a hodina budou upřesněny podle rozvrhů přihlášených dětí. Rodiče dětí, které
mají o náboženství zájem, ať se kontaktují se mnou.

V letošním roce je 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Zjevení v portugalské
Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové,
devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým. Po této duchovní přípravě
docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie.
Tento cyklus 6 zjevení byl ukončen slunečním zázrakem. I když dětem zpočátku nikdo
nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, díky ochraně Panny Marie byly všechny
komplikace a pomluvy překonány a tato mariánská zjevení po důkladném
teologickém šetření byla uznána Církví jako pravá dne 13. 10. 1930.
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Od 15. září do 7. října bude putovat socha Panny Marie Fatimské po diecézích Čech
a Moravy. Putování bude zahájeno 15. září v katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze. Od 16:00 hod. se bude konat společná modlitba, v 17:00 hod. mše sv.
celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou. 27. září bude socha putovat na Svatou
Horu, 28. září pak do Staré Boleslavi.
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Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc srpen
Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a
svědectví lásky.
Národní úmysl:
Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství
byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).

Vybrané bohoslužby v měsíci září v naší farnosti
1. září

17:00 Živohošť - mše sv.
18:00 Živohošť - koncert - Vernercollegium

2. září

15:00 Živohošť - mše sv. s panem velmistrem Josefem Šedivým O.Cr.

9. září

14:00 Dražetice - poutní mše sv. u kaple Narození P. Marie

27. září

17:00 Mokrovraty - poutní mše sv. u kaple sv. Václava

28. září

10:00 Drevníky - poutní mše sv. u kaple sv. Václava

Upozorňuji také na říjnovou již tradiční farní pouť k svatému Františku.
4. října v 17:00 hod. budeme slavit mši sv. společně s panem biskupem
Karlem Herbstem. Program třídenní pouti 6. - 8. října bude oznámen na našich
farních stránkách.

Vyprošuji všem Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Žehná P. Josef Andrejčák O.Cr.
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