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Milí farníci, 

 

podzimní příroda plná barev nám ukazuje na krásu Stvořitele, ale zároveň 
připomíná, že něco začíná a něco končí. V lidském životě je to také tak. Mluvíme   
i o podzimu života a v těchto podzimních dnech budeme uvažovat i liturgicky        
o smyslu života, o posledních věcech člověka a o věčnosti. Budeme na začátku 
listopadu stát u hrobů našich blízkých, vzpomínat a pomáhat jim modlitbou. Je to 
moc důležité, abychom je provázeli svou láskou i po smrti, neboť náš Bůh není 
Bohem mrtvých, ale živých. Proto si můžeme dovolit dívat se s vírou i za práh 
smrti. V neposlední řadě je to výzva pro nás všechny, abychom pamatovali, že 
náš pozemský život směřuje k onomu setkání s Bohem ve smrti.  

Měsíc říjen je letos velmi významný s důrazem na misie a osobní 
angažování v misijním poslání každého pokřtěného. Tady je papežovo pozvání  
a výzva ke každému z nás: „Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli 
situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem 
Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat, a že ho bude 
každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho 
toto pozvání netýká, protože z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen. Kdo 
riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, 
že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” (papež František) 
 
 

Růženec v říjnu 

 

 V říjnu se budeme modlit růženec před každou mši svatou. Prosím, aby se 
vždy toho někdo ujal. Po každém růženci se budeme modlit Svatý Michaely, 
archanděli…a Pod ochranu tvou…za církev, jako minulý rok.  

 

 

Podzimní poutě  

 

V Líšnici bude mše svatá 19. října v 15.00 v kapli. 
V Hrejkovicích – sobota 26. 10. v 15:00 mše svatá 
Na Červené n. Vlt. – neděle 27. 10. ve 14:00 mše svatá 
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Příprava na biřmování 
 

Setkávání biřmovanců začne v sobotu 12. října v 15:00 v klášteře. Jednotlivá 
další setkání budeme domlouvat vždy individuálně. Příprava bude probíhat 
v intervalech jednou za čtrnáct dní, případně později dle potřeby i každou sobotu. Tři 
kněží (Atanáš, Mikuláš a Pius) se budeme střídat na těchto setkáních. K přípravě také 
patří pravidelná účast na nedělních bohoslužbách.  

 

Říjen – měsíc pro misie 
 

 V tomto roce papež František vyhlásil celý měsíc říjen jako misijní. Obvykle se 
slaví třetí neděle v říjnu. I letos to bude v neděli 20. října i se sbírkou na misie, ale celý 
měsíc si máme uvědomovat naše misijní poslání, které vyplívá z našeho křtu. Proto 
papež navrhnul téma: Pokřtění a poslaní. Tímto tématem se chceme zabývat a je 
k tomu i modlitba, kterou se budeme modlit celý říjen po mši svaté.  

 

Misijní klubko v Milevsku 
 

 Misijní klubko v naší farnosti je velmi aktivní. Děti a rodiče se scházejí jednou za 
měsíc, obvykle poslední sobotu v měsíci. Děti si hrají, modlí se a tvoří něco, co potom 
nabídnou na misijním trhu, a získané prostředky jsou použitý ve prospěch potřebných 
v misiích. Povzbuzuji k účasti a využití této možnosti. Další setkání bude v sobotu  
26. října ve 14:00 v klášteře.  
 

 
 

1. a 2. listopad – Bohoslužby  

 

1. listopadu – Slavnost Všech svatých – Milevsko – bazilika v 18:30 
Květov – 15:30, Sepekov – 17:00  

2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Milevsko – bazilika    
 8:00, Květov 9:30 a Sepekov v 11:00. Po všech bohoslužbách tohoto dne        
 bude na hřbitovech modlitba za zemřelé.               
 

 

Hubertská mše svatá 

 

V neděli 3. listopadu jste srdečně zváni na Svatohubertskou mši v 18:00 v bazilice 
milevského kláštera. Mši svatou bude sloužit strahovský opat Daniel Peter Janáček,   
O. Praem.  

 

Koncert k poctě sv. Anežky v Sepekově 

 

V neděli 10. listopadu v 15:00 jste zváni na koncert k poctě sv. Anežky. V kostele 
Jména Panny Marie zazpívá hudební soubor Ludus Musicus – renezanční a barokní 
zpěvy a hudba. Vstupné dobrovolné.  
 

 
 
 



Zájezd ke cti sv. Anežky 

 

V sobotu 16. listopadu se uskuteční zájezd do Litoměřic a Doksan. 
V Litoměřicích navštívíme katedrálu sv. Štěpána a v Doksanech budeme slavit 
mši svatou ke cti sv. Anežky, která byla nějakou dobu vychovávána v klášteře 
naších sester premonstrátek v Doksanech. Setkáme se i s nynějšími sestrami, 
které tam žijí a působí. Letos je to 12. listopadu 30 let od svatořečení Anežky, 
proto si to tímto připomeneme a vykonáme pouť na poděkování za 30 let od 
pádu komunistického totalitního režimu.  

Odjezd bude v 6:30 od Č. Spořitelny. Cena 450 Kč (doprava a oběd). Hlásit 
se můžete u pana Neužila (mob. 728368704) v sakristii. Při přihlášení se vybírá 
záloha 200 Kč.  
 

Pozvání do Latinské školy 

 

Ve čtvrtek 21. listopadu v 17:00 bude v Latinské škole beseda s Mgr. 
Antonínem Randou – bývalých šéfredaktorem Katolického týdeníku a nynějším 
předsedou Cesty 121, která se stará o staré a nemocné kněze. Představí činnost 
Cesty 121 a popovídá o činnosti ve prospěch kněží v důchodu.   

 

Večer otevřených dveří kláštera 

 

V pátek 22. listopadu pořádáme Večer otevřených dveří kláštera. 
Od 18:00 bude možnost navštívit Lesní správu na druhém nádvoří a také budou 
otevřeny prostory naší expozice a Latinské školy. V 19:00 začne v bazilice 
koncert gregoriánského chorálu – zazpívá schola Gregoriana Pragensis pod 
vedením Davida Ebena. Vstup je volný. V obchůdku bude možnost teplého 
nápoje. Jste srdečně zváni!   

 

Exercicie všedního dne v Milevsku 

 

Od 26. do 29. listopadu proběhnou Exercicie všedního dne. Jde o tři 
intenzivněji prožité dny ve farnosti.  

 

Program:  
 

V úterý 26. listopadu – (16:30 růženec), 17:00 mše svatá ve městě a v 18:00 
v Latinské škole setkání s MUDr. Marii Svatošovou, zakladatelkou Hospicového 
hnutí v ČR.  

Ve středu 27. listopadu – 16:30 adorace a v 17:00 mše svatá. Po mši svaté 
krátké zamyšlení na téma „Bůh odpouští vám, odpouštějte také vy.“ Vše 
v kostele sv. Bartoloměje na náměstí.  

Ve čtvrtek 28. listopadu – (7:30 růženec), 8:00 mše svatá s udílením 
svátosti nemocných a po mši svaté krátké zamyšlení na téma: „Bůh uzdravuje“ 
s P. Cyrilem Havlem, Petrínem z Písku. 



V pátek 29. listopadu – (7:30 růženec), 8:00 mše svatá v bazilice a na závěr 
adorace a Te Deum na ukončení exercicii.   

Je zván každý, kdo se chce trochu ztišit, zamyslet, intenzivněji prožít těchto 
pár dní s Kristem a ve farním společenství.   

 

Adventní doba 

 

V rámci adventní doby chceme opět prožít intenzivněji tento čas před 
Vánocemi. Vyhlašuji po celou dobu adventní sbírku na podporu činnosti Cesta 
121, která se stará o staré a nemocné kněze v ČR. V Bazilice, v kostele sv. 
Bartoloměje, v Sepekově i v Květově bude na to vyhrazena pokladnička. Je to 
samozřejmě dobrovolné, ale díky za každý dar.  

 

První adventní neděli 1. prosince v 15:00 jste zváni do Latinské školy na adventní 
koncert – účinkují: Pro Arte Trio Praha a Jiří Krejčí. Vstupné dobrovolné.  

 

V neděli 15. prosince – 2. adventní koncert – 15:00 v Latinské škole. Účinkující 
jsou zatím v plánování. Bude včas upřesněno.  

 

V neděli 22. prosince – 14:00 – Živý betlém – 1. nádvoří kláštera v Milevsku. 
Můžete přijít i v kostýmech pastýřů, králů, andělů apod.  

 

V pondělí 23. prosince v 18:00 – Vánoční koncert – kostel sv. Bartoloměje 
v Milevsku na náměstí. Pořádá město ve spolupráci s farností.  

 

Slovo k 30. výročí svatořečení Anežky České 
 

Letos si připomínáme 30 let od svatořečení Anežky České, s kterým byly pak 
spojené události převratu a pádu komunistického režimu u nás, ale i v okolních 
zemích. Je to veliký dar, že můžeme žít v poměrně svobodné a demokratické 
společnosti, i když vnímáme zvláště v posledních letech, že svoboda se musí vždy hájit 
a bojovat za ní, protože není samozřejmostí. V poslední době jsme svědky napadání 
demokratických principů i na naší politické scéně a to především na nejvyšších místech 
a nesmíme být k tomu lhostejní. Není to na nich ani na nikom jiném, ale jen a jen na 
nás, jak bude vypadat naše země v dalších letech. Nečekejme spasitelé v politice, 
z kterých si často bohužel příklad brát nemůžeme, ale snažme se my o poctivost, 
pravdivost, upřímnost a ohleduplnost v našem prostředí, aby bylo příjemnější               
a lidštější. Abychom nemysleli jen na sebe, ale dívali se kolem sebe a dokázali pro 
dobro nasadit své síly. Přeji nám všem, abychom mohli žít v míru a pokoji a abychom 
se nemuseli bát, když vyjádříme svůj názor nebo postoj víry, jak to v totalitě museli 
často se strachem prožívat naší rodiče, prarodiče a minulé generace. Na přímluvu sv. 
Václava a sv. Anežky, ať Bůh žehná naší zemi a chrání ji před vším, co by ničilo základní 
hodnoty, jakými jsou víra v Boha, duchovní život, rodina, manželství, svoboda a další, 
které mají pozvedat a zušlechťovat každého člověka a ne ho ničit a utlačovat.  


