
 

NEDĚLE 10:30 
STŘEDA 17:00 

PÁTEK 18:00 

2. sobota  HODY VE VÁŽANECH 
3. neděle  MŠE SVATÁ VE VÁŽANECH 
6. středa  MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM ŠKOLÁKŮM 
8. pátek  Narození Panny Marie 
12. úterý  Jména Panny Marie 
14. čtvrtek  Svátek Povýšení svatého kříže 
15. pátek  Panna Maria Bolestná 
28. čtvrtek  Slavnost svatého Václava 
                                   SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE 
29. pátek  Svatých archandělů Michaela, Gabriela a 

Rafaela 
 

 

1. neděle  Mezinárodní den seniorů 
2. pondělí Svatí andělé strážní 
7. sobota  Panny Marie Růžencové 
15. neděle  POUTNÍ ZÁJEZD DO FRYŠAVY A SNĚŽNÉHO 
21. sobota  RŮŽENCOVÉ ROZJÍMÁNÍ 
22. neděle  Misijní neděle 

 
 

 

1. středa  Slavnost Všech svatých 
2. čtvrtek  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
5. neděle  DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST 
12. neděle  Den Bible 
17. pátek  TRADIČNÍ “-IÁDA” PRO DĚTI NA SÝPCE 
26. neděle  Slavnost Ježíše Krista Krále 
 

MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:00 na faře 

Čtvrtek 19:30 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 
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Už za týden !!! 

 

Na svátek sv. Bartoloměje 24. srpna 1806 byl 
posvěcen náš knínický kostel sv. Marka. Toto 
211. výročí si připomeneme v neděli 27. srpna 
slavnostní mší svatou v 10:00.  

Odpoledne bude slavnost pokračovat ve 14:30 svátostným požehnáním, 
po něm koncertem letovického pěveckého sboru Carpe diem. 
Po koncertu se přesuneme z kostela na farní zahradu, kde bude 
připraveno občerstvení pro malé i velké. Při dobrém jídle a pití můžeme 
pobesedovat s naším novým administrátorem otcem Josefem i se členy 
pěveckého sboru.   
Pokud se jim u nás bude líbit, slíbili přidat něco ze svého bohatého 
repertoáru i zde venku na zahradě, abychom si s nimi mohli zazpívat 
i my. Věříme, že toto pozvání přijmete a přijdete příští neděli v hojném 
počtu užít si duchovních i jiných zážitků. 
 

  

 

Letovický sbor Carpe diem začal působit v roce 1999 pod vedením známého 

letovického sbormistra Miloslava Krejsy a navazuje na velký pěvecký sbor 

Bohuslava Martinů. Pod názvem Carpe diem, to jest „Využij dne“, účinkuje 7 let.  

Od počátku představuje pestrý repertoár - od „staré hudby“ renesance a baroka přes 

skladby klasicismu a romantismu až po novodobou hudbu. Část repertoáru tvoří 

spirituály a tradicionály, rád také zpívá skladby Jaroslava Ježka. Nelze opomenout zpěv 

lidových písní. Velkou část repertoáru tvoří duchovní hudba. Většinu skladeb zpívá 

a- capella, spíš výjimečně s využitím instrumentálního doprovodu.  

Sbor se již představil na mnoha místech naší vlasti, častěji zpívá při různých 

slavnostních událostech v našem regionu. Úspěšná byla účast na soutěžní přehlídce v 

polském Chelmnu před dvěma lety, kde si mezi vynikajícími sbory vyzpíval druhé místo. 

Všichni členové sboru zpívají rádi a pro radost, snaží se dobře „využívat našich dnů“. 

Radost chceme také přinášet našim posluchačům! 

Blíží se nový školní rok, a tak milí školkáčci, 
školáčci i velcí školáci a studenti, přijďte si 
s aktovkou či batohem pro Boží požehnání. Všem 
vám přejeme spokojený celý školní rok, ať vás poznávání a učení baví. 
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Jako každý rok, i letos chceme všechny čtenáře 
Farníčku pozvat na oslavu svátku ochránce české 
země, svatého Václava. Po mši svaté, při které 
poděkujeme za letošní úrodu, si budeme moci 
odnést láhev moštu ke svátečnímu obědu. 
Odpoledne se potom sejdeme na farní zahradě, doufejme, že 
k příjemnému posezení u skleničky burčáku z jihomoravských vinic 
nebo moštu z farních jablek. K tomu bude tradičně něco sladkého 
k zakousnutí a netradičně ochutnávka nejrůznějších pomazánek. 
A nejen ochutnávka, ale i soutěž “O nejlepší pomazánku”. Takže 
vyzýváme všechny hospodyňky, aby zapátraly ve svých kuchařských 
knihách i pamětech a vylovily z nich ty nejlepší recepty, vyčarovaly tu 
nejlepší pomazánku a 28. září přinesly a přihlásily do soutěže. Pokud to 
není kuchařské tajemství nebo pečlivě střežené rodinné stříbro, 
přineste, prosím, i recepty. Určitě o ně bude zájem. 

Asi ne všechny pomazánky budou zrovna 
odpovídat té nejzdravější výživě, proto 
vyhlašujeme i druhou soutěž 
“O nejkrásnější jablíčko”. Projděte svoje sady 
a zahrady, vyberte to nejkrásnější jablíčko, 
na sv. Václava utrhněte a přineste. Možná i něco 
vyhrajete. 

V průběhu odpoledne se uskuteční také setkání cestovatelů, kteří hledají 
poklady naší diecéze. Hledači pokladů  -  přineste s sebou obrázky, 
fotky a hlavně zážitky z míst, která jste navštívili. 
Pozvěte také své sousedy a známé, těšíme se na všechny. Peníze 
z této akce i s těmi, co se vyberou za mošt, pošleme naší farní adoptivní 
slečně Joyce Zalwango do Ugandy. 
 
 

Společná cesta za naším bývalým kaplanem o. Sylwesterem se 
uskuteční v neděli 15. října odpoledne. Bude to vlastně taková klasická 
nedělní návštěva u starého známého, jen budeme muset za pomoci 
autobusu překonat několik těch kopečků a řek. Rozhodně neváhejte a 
termín si zapište do diářů. O. Josef, iniciátor nápadu, počítá s hojnou 
účastí… Více informací v příhodný čas. 
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Přijměte pozvání na tradičně netradiční pojetí 
modlitby růžence, které bude v měsíci říjnu opět 
po roce v kostele sv. Marka v Knínicích. 
Jsme moc rádi, když na netradiční modlitbu 
růžence přicházejí lidé z jiných okolních farností a odchází osloveni a 
naplněni, ale za organizátory této modlitební akce musím přizvat zvlášť 
srdečně vás, drazí spolufarníci z Knínic! Zkuste si, prosím, udělat říjnový 
sobotní večer čas a přijít zakusit modlitbu růžence v krásné duchovní 
atmosféře našeho knínického kostela, podpořeného září svící a hudbou 
naší knínické scholy.  
 
 

Milí malí zájemci o odpoledne plné her, vyznačte si v kalendáři pátek 
17. listopadu. Jestliže nedojde k nutné změně termínu, setkáme se 
v tento den na sýpce, abychom pěkně prožili chvíle školního volna.  
 

 


