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1          Květen 2014 

 

Květen v naší farnosti   
 

Milí přátelé, 

opět stojíme na začátku nového měsíce. Po celý měsíc květen prožíváme 
velikonoční období a zvláště uctíváme Marii - matku Pána Ježíše. Bývalo starým 
zvykem setkávat se u kapliček k společné modlitbě, zpívání mariánských písní a jsem 
rád, že většina obcí se snaží podle svých možností kaple, které vlastní, udržovat 
a alespoň několik lidí se domluví, kapli otevřou vyčistí, ozdobí a pomodlí se. Můžeme 
mít na paměti Kristova slova: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam 
jsem já uprostřed nich. 

Připomínám jen, že od Hodu Božího velikonočního jsou opět pravidelné 
bohoslužby v neděli na Staré Živohošti v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v 15:00 hod. 

Dne 3. 5. 2014 jsme zváni na Svatou Horu na arcidiecézní pouť za duchovní 
povolání; v 11:00 hod. bude na Svaté Hoře slavit eucharistii pan arcibiskup kardinál 
Dominik Duka. 

 

 
 



 
 
Mimořádné či významné bohoslužby v měsíci květnu: 

 

  
1. května 2014 v 18:00 hod.  

 Mariánský měsíc začneme u kapličky v Malé Hraštici.  
Od 18:00 hod. bude mariánská pobožnost - litanie a hned bude následovat 
mše svatá. Pozvání přijali i naši sousedé - z Mníšku pod Brdy pan vikář 
Jan Dlouhý a z Neveklova Jindřich Brandejs. 
 

3. května 2014 v 15:00 hod.  

Poutní mše  svatá v kostele sv. Zikmunda  ve Velké Hraštici. 
 

8. května 2014 v 15:00 hod.  

Mše svatá u kapličky  na Chramištích. 
 

10. května 2014 v 15:00 hod.  

Mše svatá u kapličky  ve Velké Lečici. 
 

13. května 2014 v 16:45 hod.  

Mše svatá v kostele v Boroticích. 
 

  Poutní týden v Novém Kníně 14. – 16. 5. 2014 

          mše svaté v kostele sv. Mikuláše  
   
ve středu    14. 5.  v   8:00 hod.                       

ve čtvrtek   15. 5.  v   8:00 hod. 

v pátek  16. 5.  v   8:00 hod. - poutní mše svatá   

 

17. května 2014 v 15:00 hod. 

Poutní mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Čelině. 
 

17. května 2014 v 18:00 hod.  

Mše svatá u kapličky v Nové Vsi pod Pleší. 
 

 
 
 



 
 

23. května 2014 od 18:00 hod.  

V kostele Nanebevzetí P. Marie v Boroticích začíná program Noci kostelů - 
srdečně zvu do tohoto chrámu, který býval v minulosti poutním kostelem, a poutníci 
přicházeli v procesí z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Jsem rád, že zde zazní v 21:30 hod. Stabat Mater -  koncert našeho staroknínského 
sboru pod vedením M. Havlíčka. 
Požehnám také Multifunkčnímu domu v Boroticích. 

Plakát je ke stažení v sekci Pozvánky na webových stránkách. 
 

29. května 2014 v 16:45 hod. 

je slavnost Nanebevstoupení Páně - mše svatá bude v 16:45 v Boroticích. 
 

Mariánský měsíc zakončíme  

31. května ve 14:00 hod.  
mší svatou u kaple ve Slovanské Lhotě. 
 

 
Přeji všem požehnání do nového měsíce.                       

 
P. Josef Adrejčák O.Cr. 

 


