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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            září 2018 

 

Září v naší farnosti 

Po prázdninách vstupujeme do měsíce svaté Ludmily a svatého Václava - do září.  

 

Myslíme na začátku nového školního roku na děti, jejich rodiče a učitele. Vyprošujeme 

jim dary Ducha svatého. 

 

      1. září přijmou kněžské svěcení dva řádoví spolubratři: Leo Gallas a Václav Sládek. 

Pan biskup František Radovský udělí kněžské svěcení těmto jáhnům v našem řádovém 

kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze v 10:30 hod.  

Prosíme o modlitbu za tyto novokněze a těšíme se, že v říjnu budou udělovat své 

novokněžské požehnání i v naší farnosti. 

http://www.farnostaryknin.cz/
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      1. září vysloví svůj manželský slib při mši svaté v Hubencově Bartoloměj Kučera 

a Jana Neckářová před panem farářem Stanislavem Gorou. Blahopřejeme! 

 

      1. září se také setkáme při pravidelných bohoslužbách ve Velké Hraštici (15:00) 

a v Novém Kníně (18:00). 

 

      2. září slavíme v Živohošti Posvěcení chrámu v 15 00 hod. 

 

      8. září bude poutní mše svatá ze svátku Narození Panny Marie ve 14:00 hod. 

u kapličky v Dražeticích. Po mši svaté společně s hasiči u památníku padlých uctíme 

památku všech obětí válek. 

 

      14. září skládá v 16:00 hod. v Praze slavné sliby náš spolubratr Tomáš Gregůrek 

 

      16. září skládá v 11:00 hod. ve Vídni náš spolubratr Petr Fiala jednoduché řádové 

sliby 

 

      28. září o slavnosti sv. Václava bude v 17:00 hod u kapličky v Mokrovratech poutní 

mše svatá a modlitba za náš národ. 

 

      29. září bude mše sv. u kaple sv. Václava v Drevníkách v 14:30 hod. 

 

Pravidelné bohoslužby jsou:  

 

v úterý, pátek a v sobotu v 18:00 hod. v Novém Kníně 

                                              ve středu v 8:00 hod. v Novém Kníně 

                                              ve čtvrtek v 16:45 hod. v Boroticích 

                                              v neděli    8:30 hod. v Boroticích 

                                                             10:30 hod. ve Starém Kníně 

                                                             15:00 hod. v Živohošti 
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Bože, Otče nás všech, 

děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. 

Děkujeme Ti, 

žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i 

škůdcům vnitřním. 

Prosíme Tě, 

dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. 

Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, 

abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě 

po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol. 

Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

 

Do svatováclavského měsíce vyprošuji všem farníkům požehnání 

 

                                                                                          P.Josef Andrejčák O.Cr., farář 
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