
VYZNAČTE SI V KALENDÁŘI 

 
  

ČERVEN 
3. čtvrtek  Slavnost Těla a krve Páně – Boží Tělo 
11.  pátek  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
12. sobota  Neposkvrněného srdce Panny Marie 
24. čtvrtek  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
29. úterý  Slavnost sv. Petra a Pavla 
 

ČERVENEC 
5. pondělí Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
25. neděle  Světový den prarodičů a seniorů * 
   POUTNÍ SLAVNOST V ŠEBETOVĚ 
26. pondělí Sv. Jáchyma a Anny 
 

SRPEN 
6. pátek  Svátek Proměnění Páně 
15. neděle  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
24.  úterý  Sv. Bartoloměje, apoštola 
   VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA 
29. neděle  HODY VE VÁŽANECH 

 

 

*Čtvrtou červencovou 
neděli (25.7.) se bude 

z iniciativy papeže Františka 
slavit první Světový den 

prarodičů a seniorů. 
Ponese téma: „Já jsem s tebou 

po všechny dny” (Mt 28,20). 
Svatý otec chtěl vyhlášením 

tohoto dne v blízkosti liturgické 
památky svatých Jáchyma 

a Anny, Ježíšových prarodičů, 
vyjádřit blízkost 
starším lidem. 

 
 

Anketa: ze kterého roku může 
pocházet tato fotografie? 
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POZVÁNKY 
 

ADORACE ZA NAŠI Farní rodinu A DUCHOVNÍ PASTÝŘE 
Pravidelné sobotní adorace trvají už rok a máme z toho velkou radost. 
Ustálila se skupina lidí, kteří přichází před Nejsvětější svátost adorovat 
pravidelně. Pozvání však stále platí pro každého bez rozdílu. 
Každou sobotu od 8:00 do 18:00. 
 

POSVÍCENÍ 
V neděli 22. srpna si budeme připomínat výročí posvěcení kostela – 
dá-li Pán, sejdeme se k oslavě posvícení na farním hřišti. 
 

DĚTI VÍRY Zvou děti  
Na Dětech víry mě nejvíc baví, jak chválíme Boha, našeho nebeského 
tatínka. Taky mě hodně baví, když o něm zpíváme. Líbí se mi chvíle 
ticha po modlitbách. A ještě mě hodně baví čtení evangelia. (Klárka 7let) 
 

Na setkání Dětí víry se mi moc líbí, že se tam setkávám se svými 
kamarády, které mám ráda. Ráda chválím Pána Boha a také 
poslouchám kázání o. Romana Vlka. Vnímám, že úmysly, které vkládám 
do košíčku, se postupně řeší. Díky Tobě, Pane, za Děti víry. (Barča 12 let) 
 

Pro mě jsou Děti víry určitě podporou a vždy cítím, že všichni, kdo tam 
jsou, jsou moji kamarádi. Jednou se za mě i pomodlili, když mě bolela 
hlava a stal se zázrak. Hlava mě už nebolela a cítila jsem se mnohem 
líp. A myslím si, že každý by měl poznat svého kamaráda a vím, že Děti 
víry jsou pro tohle jako stvořené. (Miriam 9 let) 
 

Děti víry jsou pro mě velká podpora, radost, ale hlavně mi pomáhají 
zvětšovat a upevňovat mou víru. (Dominik 11 let) 
 

V dětech víry ráda zpívám. (Táňa 9 let) 
 

Přijďte mezi nás       

sobota 10:00 
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FARNOST KNÍNICE – ROK 2020 FINANČNÍ PŘEHLED V KČ  
  

Příjmy 2020 

Sbírky a příjmy za církevní úkony 203 327,00 

Ostatní příjmy 7 022,66 

Nájemné 1 304,00 

Příjmy celkem 211 653,66 

  

Výdaje  

Daně 7 490,00 

Pojištění 24 557,00 

Opravy  5 994,00 

Odeslané sbírky a dary 33 428,00 

Ostatní výdaje 63 097,93 

Nákup dlouhodobého majetku 2001,00 

Výdaje celkem  136 567,93 

Rozdíl příjmů a výdajů -75 085,73 

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 

 2020 

Sbírka na bohoslovce 11 893,00 

Sbírka na misie 0,00 

Sbírka na charitativní účely 0,00 

Sbírka „Svatopetrský haléř“ 13 168,00 

Příspěvek na diecézi + fond PULS 8 367,00 

Sbírka na repatriaci uprchlíků 0,00 

Sbírka na církevní školství 0,00 

Celkem odvedeno 33 428,00 

 
 
Naše farnost má již 24 donátorů, přidej se i Ty!      www.donator.cz 
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RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (Militia Immaculatae) 
 

Podmínky členství 
1. Zcela se odevzdat Panně Marii 

Neposkvrněné jako nástroj v jejich rukou. 
2. Nosit zázračnou medailku. 
3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné 

v sídle kanonicky ustanoveném. 
Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky 
vlastnoručně podepsané.  

 

Prostředky apoštolátu 
1. Pokud je to možné, pomodlit se alespoň 

jednou denně střelnou modlitbu: „Ó Maria, 
beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří 
se k Tobě utíkáme, i za všechny, kteří se 
k Tobě neutíkají, zvláště za nepřátele 
Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“ 

2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, 
které dovoluje stav, podmínky a okolnosti. Volba prostředků je 
ponechána na horlivosti a zdravém úsudku každého člena. 
Nejúčinnější prostředky jsou: modlitba, pokání a svědectví 
křesťanského života. 

3. Doporučuje se šíření zázračné medailky. 
 

Ta vděčí za svůj původ zjevení Panny Marie v kapli Rue du Bac v Paříži 
v roce 1830. Matka Boží se zde zjevila mladé novicce Kateřině Laboure 
a ukázala jí obraz medailky a žádala ji, aby ji nechala přesně podle 
viděného vzoru razit. Symbolika znázorněná na medailce obsahuje 
základní pravdy víry a slouží jako minikatechismus učení Církve 
o Panně Marii. 
 

„Nech zhotovit takovouto medailku. 
Všichni, kteří ji budou nosit s důvěrou, 

dostanou mnoho milostí.” 
(slova Panny Marie sv. Kateřině Laboure během 

zjevení 27.11.1830 v Paříži) 

Odkaz na Krátký film o sv. Kateřině Laboure a zázračné medailce najdete 
na našem webu v rubrice Témata k prohloubení duchovního života. 

 


