farní list
pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

ŘÍJEN 2011
„ I v životě jsou patrné poklesky a pády. Jedno však rozlišuje svaté od
odpadlíků: Svatý znovu povstává a jde v Boží síle ve víře kupředu. Jde
vstříc budoucnosti s větší odvahou a s větší moudrostí než před pádem,
protože se učí ze svých chyb.“
(Larry a Nordis Christensonovi)

Drazí přátelé,
zanedlouho budeme prožívat mariánský růžencový měsíc a skrze tuto rozjímavou modlitbu jsme zváni k hlubšímu ponoření se do jednotlivých tajemstvích života Pána Ježíše a Panny Marie. Přeji nám všem, ať nám toto období
poskytne větší příležitost k prohloubení našeho vztahu k naší Matce, Panně
Marii, a mocnému nástroji duchovního života, kterým je modlitba svatého
růžence.
P. Pavel

RŮŽENEC
Růženec je současně meditací i prosbou. Naléhavá prosba o přímluvu
Matky Boží spočívají na důvěře, že její mateřská přímluva může u Srdce
Syna dosáhnout všeho. Růženec je také cestou hlásání a prohlubování, na
které se nám Kristovo tajemství představuje stále znovu v různých úrovních.
Růženec si také uchoval svou plnou moc a zůstává mezi všemi pastoračními
prostředky dobrého hlasatele evangelia nezanedbatelným drahocenným nástrojem.
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SLAVNOST SV. VÁCLAVA - 28. ZÁŘÍ
Sv. Václav, český přemyslovský kníže, patron české země, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu
a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy.
O životě svatého Václava se nedochovaly téměř žádné spolehlivé doklady.
Není jisté ani jeho datum narození, ani datum úmrtí. Kníže Václav byl synem
knížete Vratislava I. a jeho manželky kněžny Drahomíry. Jeho prarodiči byli
přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. V roce 921 umírá
Vratislav I. a jeho nástupcem na českém trůně se stává syn Václav. Protože
mu tehdy bylo teprve 14 let, vládla za něj krátkou dobu matka Drahomíra.
Patrně už v roce 922 se však ujímá moci sám Václav.
Doba Václavovy vlády je již od počátku charakteristická jeho podporou
křesťanské církve a dalším upevňováním moci Přemyslovců v českých zemích. To se nelíbilo jeho bratru Boleslavovi. Rozpoutal se bratrský konflikt,
který vyvrcholil pozváním Václava na svěcení kostela do Boleslavi, kde byl
tento český kníže ráno 28. září 935 (starší literatura uvádí rok 929) zavražděn.
Po bratrově smrti se Boleslav chopil moci a vyvraždil i Václavovy politické stoupence. Ale již po třech letech se ze svého činu kál a v roce 972 nechal
v Proseku u Prahy postavit první kostel zasvěcený sv. Václavovi.
Kníže Václav byl na svou dobu velmi vzdělaný a přes svůj věk vynikal
nejen jako politik a státník, ale proslul též svou zbožností. Od začátku
14. století je mu zasvěcen oltář v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

MODLITEBNÍ MOST - SLAVNOSTNÍ VYZVÁNĚNÍ
Letos poprvé rozšíří program Národní svatováclavské poutě ve Staré Boleslavi tzv. modlitební most. V předvečer slavnosti sv. Václava, 27. září,
v 19.00 hodin se rozezní v celé republice zvony na počest sv. Václava, jehož
lebka v té době bude na cestě do Staré Boleslavi. Během této chvíle jsou věřící pozváni k osobní i společné modlitbě za český národ.
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NOVÝ APOŠTOLSKÝ NUNCIUS
Papež Benedikt XVI. dne 15. září 2011 jmenoval nového apoštolského nuncia pro Českou republiku Mons. Giuseppe Leanzu, titulárního arcibiskupa lilibejského.
Mons. Giuseppe Leanza se narodil 2. ledna 1943
v italském městě Cesarò. Na kněze byl vysvěcen
17. července 1966. Získal doktorát z kanonického
práva a vstoupil do diplomatických služeb Svatého
stolce. Následně působil na nunciaturách v Paraguay, Ugandě a Spojených
státech amerických. V roce 1990 přijal z rukou kardinála Casaroliho biskupské svěcení a byl jmenován titulárním arcibiskupem lilibejským. Postupně
vystřídal posty apoštolského nuncia na Haiti, v Zambii a na Malawi, v Bosně
a Hercegovině, ve Slovinsku a v Makedonii, v Bulharsku a od 22. února
2008 v Irsku. Mons. Leanza hovoří italsky, francouzsky, anglicky a španělsky.

KRÁTKÉ INFORMACE
Ve čtvrtek 15. září se vydal opět na roční studijní pobyt do Říma náš duchovní, P. Radek Vašinek. Přejeme mu hodně síly, darů Ducha svatého a
studijních úspěchů. A těšíme se opět na společné setkání o Vánocích.
V měsíci říjnu se budeme modlit před každou mší svatou ve středu a v pátek modlitbu sv. růžence a to od 17.30 hodin v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti.
V průběhu následujícího měsíce se na faře uskuteční výmalba farního sálu
v prvním patře. Následovat bude rekonstrukce kaple a bývalé sakristie v přízemí, kde je nutné vyměnit podlahy z důvodu napadení dřevokaznou houbou.
Provedeno musí tedy být odstranění starých podlah a zásypů, částečná výměna omítek a upravení elektroinstalace. Kaple bude po rekonstrukci využívána
opět jako kaple, ze sakristie však vznikne ubytovací místnost pro poutníky a
potřeby farnosti. Za jakékoliv finanční dary všem předem děkujeme.

-3-

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT
25. 9. neděle

26. neděle v mezidobí, svátek sv. Tomáše
Mn. Hradiště – mše sv. v 08.30
Loukov – mše sv. v 10.00
Sezemice – mše sv. v 16.00
26. 9. pondělí 26. týdne v mezidobí
27. 9. úterý
památka sv. Vincence z Pauly
Mnichovo Hradiště – mše sv. ze slavnosti sv. Václava
v 18.00
28. 9. středa slavnost sv. Václava
Boseň – koncert ke cti sv. Václava v 17.00, po té poutní
mše sv.
29. 9. čtvrtek svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
30. 9. pátek
památka sv. Jeronýma
Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00, po té setkání farníků
1. 10. sobota památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Klokočka – poslední mše sv. v sezóně v 13.30
Boseň – mše sv. v 18.00
2. 10. neděle památka sv. andělů strážných
Mn. Hradiště – mše sv. v 08.30
Loukov – mše sv. v 10.00
Všeň – mše sv. v 11.00
Mukařov – mše sv. v 15.00
3. 10. pondělí 27. týdne v mezidobí
4. 10. úterý
památka sv. Františka z Assisi
5. 10. středa 27. týdne v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 10.00 v Domově důchodců
Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00, po té Biblická hodina
6. 10. čtvrtek 27. týdne v mezidobí
7. 10. pátek
památka Pany Marie Růžencové
Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00
8. 10. sobota 27. týdne v mezidobí
Klášter nad Jizerou – letos poslední mše sv. v 16.00
Kněžmost – mše sv. v 18.00
9. 10. neděle 28. neděle v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 08.30
Loukov – mše sv. v 10.00
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Březina – mše sv. v 15.00
10. 10. pondělí 28. týdne v mezidobí
11. 10. úterý
28. týdne v mezidobí
12. 10. středa 28. týdne v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00
13. 10. čtvrtek 28. týdne v mezidobí
14. 10. pátek
28. týdne v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00, po té setkání farníků
15. 10. sobota památka sv. Terezie od Ježíše
Boseň – mše sv. v 18.00
16. 10. neděle 29. neděle v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 08.30
Loukov – mše sv. v 10.00
Všeň – mše sv. v 11.00
Mukařov – mše sv. v 15.00
17. 10. pondělí památka sv. Ignáce Antiochijského
18. 10. úterý
svátek sv. Lukáše
19. 10. středa 29. týdne v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 10.00 v Domově důchodců
Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00, po té Biblická hodina
20. 10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí
21. 10. pátek
29. týdne v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00
22. 10. sobota 29. týdne v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 14.30 v DPS
Žďár – mše sv. v obecní kapli v 18.00
23. 10. neděle 30. neděle v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 08.30
Loukov – mše sv. v 10.00
24. 10. pondělí 30. týdne v mezidobí
25. 10. úterý
30. týdne v mezidobí
26. 10. středa 30. týdne v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00
27. 10. čtvrtek 30. týdne v mezidobí
28. 10. pátek
svátek sv. Šimona a Judy
Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00, po té setkání farníků
29. 10. sobota 30. týdne v mezidobí
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30. 10. neděle

31. neděle v mezidobí
Mn. Hradiště – mše sv. v 08.30
Loukov – mše sv. v 10.00
31. 10. pondělí 31. týdne v mezidobí

DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY ZA ZEMŘELÉ
Dušičkové bohoslužby za zemřelé s posvěcením hřbitova a vašich hrobů
se budou konat v těchto termínech:
29. 10. sobota 14.00 – Mnichovo Hradiště v kapli na městském hřbitově
16.00 – Boseň
30.10. neděle 10.00 – Loukov (po pravidelné mši sv. pobožnost za zemřelé
v hrobce Rohanů)
14.00 – Březina
16.00 – Sezemice
6. 11. neděle 11.00 – Všeň
15.00 – Mukařov

FARNÍ POUŤ
V sobotu 10. září jsme se za velmi hezkého počasí vydali na další společnou farní pouť, tentokráte na Svatou Horu a do Staré Boleslavi. Opět jsme
nabídli účast v širším okolí a tak jsme utvořili společenství poutníků nejen
z našeho farního obvodu, ale i z Liberce, Mladé Boleslavi, či Sobotky. První
etapa nás dovedla na Svatou Horu u Příbrami, naše české nejznámější mariánské poutní místo. V deset hodin jsme zde měli soukromou mši svatou
v poutní bazilice, po bohoslužbě jsme mohli uctít sošku Panny Marie Svatohorské. Následoval prostor pro osobní modlitbu, přistoupení ke sv. smíření,
občerstvení nebo nákup dárkových a upomínkových předmětů. V půl jedné
proběhlo ještě požehnání a posvěcení zakoupených předmětů - křížků, růženců a obrázků. Cestou na parkoviště k autobusu jsme si nemohli nevšimnout
400 let starého Svatováclavského dubu, který patří mezi nejvýznamnější památné stromy v naší republice.
Druhou zastávkou byl Zámek Dobříš, kde v tento den probíhaly právě
svatováclavské slavnosti. Díky tomu byla na nádvoří zámku spousta stánků
s občerstvením nebo ukázkami dobových řemesel. Prohlídka interiéru zámku
pak byla skoro v každé místnosti zpestřena o krátké divadelní, taneční nebo
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hudební vystoupení. Čas vyhrazený pro Dobříš se rychle krátil, v rychlosti
jsme tedy ještě proběhli francouzský park, někdo možná i anglický. I v parku
byly různé soutěže pro děti a mě osobně nejvíce zaujala ukázka práce s dravými ptáky, kteří nám prolétali pár centimetrů nad hlavami nebo i mezi rozkročenýma nohama.
Na cestě zpět byla poslední zastávka a to ve Staré Boleslavi. Prohlédli
jsme si kostel sv. Klimenta, baziliku sv. Václava, kde nám byl poskytnut
velmi podrobný a zajímavý výklad. V kryptě v místě umučení sv. Václava
jsme po společné modlitbě zazpívali část Svatováclavského chorálu. Za několik málo dní na tomto místě budou spočívat opět ostatky sv. Václava
v rámci Národní svatováclavské poutě. Poslední prohlídka byla v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie, kde se uchovává kopie palládia českého národa,
měděného reliéfu Panny Marie s Kristem. To už se ale schylovalo hodně
k večeru a tak jsme se rádi vydali na cestu k domovům.
Václav Novák

PŘEHLED SBÍREK
30. - 31.
července

Boseň

6. - 7.
srpna

13. - 14. 20. - 21.
srpna
srpna

120,-

(Solec
3.420,-)

Březina
Klášter nad
Jizerou
Kněžmost
Loukov
Mnichovo
Hradiště

27. - 28.
srpna

290,-

3. - 4.
září

11. září

150,-

210,-

50,-

525,-

370,-

310,-

335,-

186,(Sezemice
500,-)

240,-

972,-

1.310,-

2.201,-

1.240,-

1.879,-

1.949,-

1.360,(Klokočka
280,-)

2.350,-

Mukařov

445,-

Všeň

110,-

900,80,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
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80,-

ANDĚLÉ, ARCHANDĚLÉ - MICHAEL, GABRIEL A RAFAEL
Podržíme-li se toho, co o andělech říká Písmo, zjistíme, že se o nich mluví
jako o mužích. Zároveň z Božího Zjevení víme, že andělé nepatří do řádu
tohoto viditelného světa, jedná se o duchové bytosti. Učitelský úřad se k
otázce andělů vyslovil pouze velmi střídmě, a to v tomto smyslu: andělé jsou
Boží stvoření, nemají božskou podstatu, jsou to osoby, mají vyšší poznání
než člověk, jsou Božími prostředníky. Všechno ostatní, jejich zobrazování
apod. je jen lidská představivost a symbolika. Křídla znamenají, že jsou rychlými posly, buclaté tvary jim zase dodala až barokní móda.
Archanděl Michael je ve Zjevení svatého Jana líčen jako velitel vítězných nebeských vojsk v bitvě proti Satanovi a jeho silám. Bůh ho poslal, aby
vypudil Lucifera, který vedl vzpouru mezi anděly. Michael je zpravidla ztotožňován s „andělem Páně” Starého zákona, který byl ochráncem Izraele.
Archanděl Gabriel se v Bibli objevuje čtyřikrát, pokaždé v úloze Božího
posla, proto se také stal patronem diplomatů, kteří jsou právě tak jako on
nositeli poselství. Ve starém zákoně vysvětluje Danielovo vidění. V Novém
zákoně Zachariášovi předpovídá, že se mu narodí jeho syn Jan Křtitel. Gabrielovou hlavní úlohou však bylo to, že ho Bůh vyslal k Marii : „... počneš ve
svém lůně a přivedeš na svět syna a dáš mu jméno Ježíš.”
Archanděl Rafael, ukazatel Boží lásky, poráží ducha nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Pomáhá nám, abychom pod dohledem Neposkvrněné a
s její pomocí se stali čistí na těle i na duši a poráželi hřích smilství. Svatý
Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Svatý Rafael nám
pomáhá rozeznat pravou lásku od lásky prchavé.

MODLITBA KE SV. MICHAELOVI
Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí
do pekelné propasti satana a zlé duchy,
kteří usilují o zkázu duší.
Amen.
Farní list vydává pro svoji interní potřebu Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo
Hradiště. Administrátor farnosti: P. Pavel Mach. Kontakt: 1. máje 232/2, 295 01 Mnichovo
Hradiště, tel.: (+420) 736 148 567, dekanstvi.mh@seznam.cz, www.dekanstvimh.cz.
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