
V souladu s nařízením Vlády ČR o zákazu 

akcí s účastí nad 30 osob a s Výzvou ČBK 

sdělujeme následující: 

Kostel Nanebevzetí P. Marie v Boroticích 
           v neděli 15.3. bude otevřen od 8 30 hod. do 9 30 hod. k osobní modlitbě a adoraci. 

           V tuto dobu bude přítomen kněz a bude možné přijmout svátost smíření 

           Svaté přijímání bude podáváno v 9 20 hod. 

Kostel sv. Františka ve Starém Kníně 

       V neděli 15.3.bude otevřen od 10 00 hod. do 11 30 hod. k osobní modlitbě a adoraci 

            Bude přítomen kněz, bude možné přijmout svátost smíření 

            Svaté přijímání bude podáváno v 11 15 hod. 

 

Bohoslužby o všedních dnech v týdnu 16.-21.3 

Úterý          9 00 hod. farní kostel ve Starém Kníně 

Středa         8 00 hod. fara Starý Knín 

Čtvrtek     16 30 hod. kostel Nanebevzetí P.Marie v Boroticích 

Pátek        16 30 hod. fara Starý Knín 

Sobota      17 00 hod. kostel sv.Mikuláše v Novém Kníně 

 

 

 

 

P.Josef Andrejčák O.Cr., farář 

          

 

 

 

 



Prosba o pomoc a ochranu země před 

koronavirem 

Bohoslužbou u Palladia 

země české ve Staré 

Boleslavi chce katolická 

církev vyprošovat české 

zemi ochranu při epidemii 

koronaviru. Chce se také 

modlit za lékaře, všechen 

zdravotnický personál, 

dobrovolníky a rodinné 

příslušníky, za osamocené 

a staré lidi, a také za 

všechny, kteří nesou 

odpovědnost za stát. Mše 

svatá, kterou bude 

celebrovat pražský 

pomocný biskup Zdenek 

Wasserbauer, se uskuteční 

na slavnost sv. Josefa 19. 

března od 10.00 hod.  

Palladiu země české – kovovému reliéfu Madony s Dítětem – je tradičně připisována zvláštní 

ochranná moc nad českým národem. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, v níž je Palladium 

uchováváno, je proto už po staletí jedním z nejvyhledávanějších poutních míst u nás. O 

ochranu naší země před epidemií koronaviru sem ve středu 11. března přišel soukromě prosit 

také kardinál Dominik Duka. „Navštívil jsem Palladium země české a prosil jsem tu, kterou 

nazýváme Uzdravení nemocných za odvrácení pohrom nakažlivých nemocí a za všechny naše 

nemocné. Maria, Matko Boží, pros za nás!“ říká ke své návštěvě Staré Boleslavi kardinál 

Dominik Duka.  Vyzýváme k modlitbě a postu 

Ani výběr data, v němž se bohoslužba za ochranu českého národa uskuteční, není náhodný. 

Svatý Josef – snoubenec Panny Marie – je totiž už od poloviny 17. století spolupatronem 

českých zemí. Na tento den tedy vyzýváme věřící ke zvláštním modlitbám a skutkům pokání 

za českou zemi v této naléhavé situaci. „Prosíme také všechny kněze, aby tento den zasvěcený 

sv. Josefovi, obětovali mši svatou za naši zemi a připojili se v modlitbách a postu k 

bohoslužbě ve Staré Boleslavi. Vyzvěte také, prosím, své farníky, aby se tento den zvláštním 

způsobem na tento úmysl modlili a konali pokání“ žádá duchovní biskup Zdenek 

Wasserbauer.  

Vzhledem k mimořádným opatřením vyzýváme věřící, kteří by o bohoslužbu měli 

zájem, aby se jí účastnili prostřednictvím vysílání TV NOE, která z ní zajistí přímý 

přenos nebo na internetových stránkách staroboleslavské farnosti 

(www.staraboleslav.com). 



Biskupové k mimořádnému opatření vlády 
 Drazí věřící, 

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy 

je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 

osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce. 

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná 

řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání 

dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. 

Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den 

Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost 

individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci 

možností otevřeny. 

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou 

opatření konkretizována. 

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a 

především k modlitbě. 

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 

hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a 

jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o 

osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny 

zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom 

byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také 

s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. 

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na 

předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli 

mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme 

aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu 

milosrdenství nebo růžencem. 

Žehnáme Vám i Vašim blízkým! 

Jménem biskupů České biskupské konference 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK 

 
   

  

 



Kde sledovat bohoslužby? 
 

V reakci na mimořádné opatření biskupů, jímž v situaci vládou 
vyhlášeného nouzového stavu mění režim veřejných bohoslužeb, 
přinášíme informaci o tom, prostřednictvím kterých médií mohou věřící 
bohoslužby sledovat. 

Televize Noe nabízí mše svaté každý den. Všechny bohoslužby se 

konají v kapli ostravského studia Telepace: od pondělí do pátku vždy 

ve 12.05, v sobotu od 18.00 s texty nedělní liturgie a v neděli od 

10.30. 

V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny v úterý, čtvrtek a 

pátek od 18.00 a přenášeny budou z brněnského studia Proglasu, 

pražského kostela Panny Marie Sněžné a kostela sv. Bartoloměje v 

Kravařích. Nedělní bohoslužba pak začíná v 9.00 a přenášena bude z 

kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci. A vzhledem k aktuální 

situaci přidává Proglas také další bohoslužbu: každou neděli ještě 

mimořádnou mši svatou od 19.30. Během týdne Proglas zve také k 

modlitbě růžence – v pondělí a ve středu od 18.00 a v úterý, čtvrtek, 

pátek a sobotu od 22.30 – a ve středu a pátek od 15.10 i k modlitbě 

křížové cesty. 

Mši svatou lze také sledovat online na internetu. Přehled bohoslužeb 

lze nalézt na stránkách  www.mseonline.cz  

 

  

 

http://www.mseonline.cz/

