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    Vetero             Knina 
 

  

         www.farnoststaryknin.cz                            září 2020 

 

Září v naší farnosti 

 Všem dětem, rodičům a učitelům vyprošuji požehnání do nového školního 

roku. Také v tomto školním roce bude výuka náboženství na faře ve Starém Kníně. 

Kdo by měl o výuku zájem, ať mne kontaktuje. 

 

V září nás čekají poutní mše svaté u kapliček v našich obcí: 

12. září ve 14 00 hod.  

 bude poutní mše svatá u kaple Narození P. Marie v Dražeticích. 

 

26. září v sobotu  

 bude poutní mše svatá u kaple sv. Václava v Drevníkách. Hodina bude 
upřesněna po domluvě s farníky 
 

28. září v 17 00 hod.  

 bude mše sv. u kaple sv. Václava v Mokrovratech. 

 

Upozorňuji také na národní pouť 28. září 2020 ve Staré Boleslavi, v 10 00 hod. bude  

hlavní poutní mše sv. za účasti J. Em. Marc kardinála Ouelleta, prefekta Kongregace 

pro biskupy (viz přiložený plakátek). 

 

 

http://www.farnoststaryknin.cz/


2 
 
 

Úmysly apoštolátu modliteb na měsíc září: 

 

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety 

Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě 
a ohleduplně. 
 

Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií 

Modleme se, ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro 
všech. 
 

Přikládám plakátek s pozváním na naši farní pouť ke svatému Františku a srdečně zvu. 

Na závěr přijměte modlitbu za náš národ, v které se obracíme k hlavnímu patronu 
české země k svatému Václavu: 
 

Všemohoucí věčný Bože, 
na přímluvu svatého Václava, dědice české země, 

přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: 
dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; 

ať respektují Tvůj spravedlivý řád, 
hájí lidskou důstojnost a život každého člověka 

od početí až do přirozené smrti; 
ať podporují zdravou rodinu  

založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy; 
ať poctivě spravují svěřený majetek 

a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti; 
ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, 

probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. 
Nás pak naplňuj Svatým Duchem 

a veď ke svědomitosti, 
abychom svým životem přispívali 
ke šťastné budoucnosti národa 

a zodpovědně rozhodovali. 
O to prosíme skrze Krista, 

našeho Pána. 
Amen. 

 

Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr. 

 

                                                      P. Josef Andrejčák O.Cr. 

 



3 
 
 

 

 

Pouť k patronu farního kostela 

ve Starém Kníně 

sv. Františku z Assisi 

2. - 4. října 2020 
 

Pátek 2. října, první pátek v měsíci 

                            
        15,00       -   výstav Nejsvětější svátosti, adorace 

        17,30       -   litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně    
      18,00       -   mše svatá ke cti Andělů strážných   
                                                     
         Výstav i mši svatou vede P. David Horáček, CSsR, možnost svátosti smíření. 
                                          

Sobota 3. října 

  9,00    - ranní chvály 

  9,15            - poutní mše svatá  

                           hlavní celebrant P. Krzysztof Jozef Strzelczyk CSsR                                                       

Po skončení mše svaté (cca v 10:15) odchod na dvě poutní trasy doprovázené kněžími P. 
Petrem Benešem CSsR a P. Krzysztofem Jozefem Strzelczykem CSsR. 

 
17,30      -   Koncert bratří Ebenů 

Koncert se koná v novoknínské sokolovně, vstupné 300,- Kč, pro poutníky zajištěn 
částečný sponzoring (podrobnosti na další straně).  
 
 

Neděle 4. října, slavnost sv. Františka 

    
  9,50    - křížová cesta 

10,3o   - slavná poutní mše svatá    hlavní celebrant   P. David Horáček CSsR  15,00   
- svátostné požehnání   P. David Horáček CSsR 

                                  

Všechny bohoslužby se konají v kostele sv. Františka z Assisi ve Starém Kníně.                         

  -------------------------------------------- 

Obvyklé mše sv. v sobotu ve Velké Hraštici a v Novém Kníně a v neděli na Staré Živohošti nebudou, mše 
svatá v neděli v 8:30 v Boroticích zůstává zachována 
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Sobota 3. října 2020 

 

                                 

 
 
 

Koncert se koná v novoknínské sokolovně, vstupné 300,- Kč. 
 
Předprodej od 1. 9. 2020 na radnici v Novém Kníně v úředních   hodinách u paní Jany 
Rambouskové nebo po telefonické domluvě na čísle 724 236 152 v kancelářích Charity Starý Knín 
na adrese Nový Knín 278 (bývalý technický areál směrem na Libčice). Cena vstupenky za dospělou 
osobu 300 Kč (doprovázející děti zdarma). 
 
Pro účastníky poutě zvláště z větší vzdálenosti možno zamluvit vstupenky na telefonním čísle 606 
128 036 nejpozději do 20. 9., raději dříve. Po tomto datu nemůžeme vstupenky zaručit. Vstupenky 
budou vydány dopoledne v rámci poutě u kostela sv. Františka případně až v sokolovně. 
Pravděpodobně nutné roušky budou v prodeji v sokolovně. 
 

 

 


