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

PROSINEC 2011
„Rosu dejte nebesa shůry, oblaka spusťte déšť práva, ať se otevře země
a zplodí spásu, ať spolu vyraší spravedlnost!“
(Iz 45,8)

Drazí přátelé,
vstupujeme do doby adventní a chceme se připravit na nejradostnější křesťanské svátky, kterými jsou Vánoce. Každého z nás čeká řada úkolů, starostí
a společenských akcí, které k předvánočnímu času patří. Avšak tou největší
událostí v lidských dějinách je narození Ježíše Krista na tento svět. Proto
chtějme advent využít jako přípravu na tuto jedinečnou událost.
Požehnané prožití adventu přeje
P. Pavel

SYMBOL ADVENTNÍHO VĚNCE
V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna temnota.
Proto na adventním věnci postupně zapalujeme svíce. Světla tak na věnci
od neděle k neděli přibývá. Toto světlo je symbolem a obrací naši pozornost
ke Světlu, které každému člověku daroval Bůh: Ježíš Kristus.
Věnec byl vždy symbolem vítězství, královské důstojnosti. I v Písmu svatém se mluví o věncích jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Toto vše je
od Boha nabídnuto všem lidem.
Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec
spravedlnosti, vítězný věnec života. (2Tim 4,8; Zj 2,10)
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KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
Cyklus adventních koncertů v kostele sv. Jakuba v Mn. Hradišti:
(podrobný program již v minulém čísle farního listu a na plakátech)

1. neděle adventní - 27. 11. v 18.00 hodin,
2. neděle adventní - 4. 12. v 18.00 hodin,
3. neděle adventní - 11. 12. v 17.30 hodin,
4. neděle adventní - 18. 12. v 18.00 hodin.
Mn. Hradiště: 11. 12. od 16.00 hodin - živý betlém na faře
Boseň: kostel sv. Václava - 16. 12. od 18.00 hodin - Česká mše vánoční
(Jakub Jan Ryba)
Sezemice: kostel sv. Bartoloměje - 26. 12. od 17.00 hodin – sborové vánoční zpěvy
Solec: kostel Nanebevzetí Panny Marie - 26. 12. od 18.00 hodin – vánoční
pásmo

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Betlém, vystupovat!
„Letos o Vánocích jsem poslouchala, jak si děti hrají s vláčkem, co dostaly pod stromeček.“ Advokátka H. L. se usmívala na novoročním večerním
setkání, při kterém se už po léta scházela s příbuznými. Děti už dlouho toužily po vláčku. Tak jsem jim ho koupila, pořádný vláček s kolejemi a spoustou
vagónků.
Jak snadno se dá udělat dětem radost... A jak málo nebo jak nevhodně se
dospělí snaží o to, aby děti měly skutečnou radost. Ne jenom nějakou z těch
náhražek radosti, jaké se na člověka v naší době hrnou už od dětství.
Sedla jsem si k dětem na zem a hrála si s nimi. Byly u vytržení.
A já si uvědomila, jakým darem může být i ten nepatrný čas, který dospělý dětem věnuje. Myslíme si, že dar je hmota. A zatím: ČAS JE DAR.
Protože dát někomu čas znamená dávat mu lásku. A dávat čas dítěti znamená dávat mu jistotu, bezpečí, dávat mu poznání a radost, dávat mu zásobu
svítících vzpomínek... Vláčky jezdily a děti volaly: „Kolín, vystupovat! Turnov, vystupovat! Praha hlavní nádraží, vystupovat!“
Volaly jména těch pár míst, která znaly, pár míst, kde byly, kam se jezdívalo za příbuznými. „Čelákovice, vystupovat! Brandýs nad Labem, vystupovat!“
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„Betlém, vystupovat!“ Zarazila jsem se. Jenomže pak jsem si uvědomila,
že pro tak malé děti je Betlém ne daleké místo, místo spojené s dávným příběhem. Je pro ně JEDNO Z MÍST... z nejbližších míst... Jako Brandýs nad
Labem nebo Čelákovice, kde žijí jejich babičky. Turnov, ... Betlém.
Copak nestavěly děti před pár dny na kredenci Kašparův betlém, nerovnaly všechny ty postavičky?
ANO, Betlém, vystupovat. Kolikrát jsem si už za těch pár dní od té doby,
co jsem tohle zaslechla, kolikrát jsem si ten povel přeříkala. Když na mě dolehne úzkost, slabost, pochyby, řeknu si v duchu, tak jako volaly děti, šťastné
děti u vánočního stromečku: Betlém, vystupovat! A snažím se své trápení
přenést... do Betléma. Vystoupit v tom místě naděje. Věčné naděje. Snažím
se se svou malou, stísněnou dušičkou vystoupit tam, kde se narodil Ten, kdo
mě miluje.
Čeho by se na tomto světě měl bát ten, kterého miluje Všemohoucí?
„Betlém, vystupovat!“

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT
Bohoslužby ve všední dny se konají přes zimní období na faře v kapli.

1. 12. čtvrtek
2. 12. pátek
3. 12. sobota
4. 12. neděle

5. 12. pondělí
6. 12. úterý
7. 12. středa
8. 12. čtvrtek
9. 12. pátek
10. 12. sobota

po 1. neděli adventní
Mn. Hradiště - rorátní mše sv. v 08.00 ke cti Panny Marie
svátek sv. Bibiána
Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00, poté setkání farníků
památka sv. Františka Xaverského
Mn. Hradiště - rorátní mše sv. v 08.00 ke cti Panny Marie
Boseň – mše sv. v 18.00
2. neděle adventní
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
po 2. neděli adventní
svátek sv. Mikuláše
památka sv. Ambrože
Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Mn. Hradiště - rorátní mše sv. v 08.00 ke cti Panny Marie
po 2. neděli adventní
Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00, poté setkání farníků
po 2. neděli adventní
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11. 12. neděle
12. 12. pondělí
13. 12. úterý
14. 12. středa
15. 12. čtvrtek
16. 12. pátek
17. 12. sobota
18. 12. neděle

19. 12. pondělí
20. 12. úterý
21. 12. středa
22. 12. čtvrtek
23. 12. pátek

Mn. Hradiště - rorátní mše sv. v 08.00 ke cti Panny Marie
Kněžmost – mše sv. v 18.00
3. neděle adventní
Mn. Hradiště – mše sv. v 08.30
Loukov – mše sv. v 10.00
po 3. neděli adventní
památka sv. Lucie
památka sv. Jana od Kříže
Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00, poté Biblická hodina
po 3. neděli adventní
Mn. Hradiště - rorátní mše sv. v 08.00 ke cti Panny Marie
po 3. neděli adventní
Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00
po 3. neděli adventní
Mn. Hradiště - rorátní mše sv. v 08.00 ke cti Panny Marie
Boseň – mše sv. v 18.00
4. neděle adventní
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
před Štědrým dnem
před Štědrým dnem
před Štědrým dnem
Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00
před Štědrým dnem
Mn. Hradiště - rorátní mše sv. v 08.00 ke cti Panny Marie
před Štědrým dnem
Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
Na Štědrý den a na Boží hod vánoční bude otevřen kostel sv. Jakuba v Mnichově
Hradišti (vystaven betlém a možnost zapálit si Betlémské světlo) vždy od 14.00 hodin.
V ostatních dnech na požádání na tel. čísle: 736 148 567.

24. 12. - Štědrý den
10.00 - Domov důchodců Modrý kámen – mše sv.
14.00 - Klášter nad Jizerou – bohoslužba slova s hudebním programem
15.00 - Mukařov – mše sv.
15.00 - Březina – mše sv.
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16.30 - Sezemice – mše sv.
17.00 - Mn. Hradiště – mše sv.
21.00 - Boseň - mše sv.
21.00 - Všeň – mše sv.
22.30 - Loukov – mše sv.
22.30 - Kněžmost – mše sv.
24.00 - Mn. Hradiště – půlnoční mše sv.
25. 12. - Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční
08.30 - Mn. Hradiště
10.00 - Loukov
26. 12. - Svátek sv. Štěpána
08.30 - Mn. Hradiště - kostel
27. 12. – 30. 12. - 17.00 - mše sv. - farní kaple
31. 12. - 17.00 - děkovná mše sv. na konci občanského roku – kostel
1. 1. 2012 - Slavnost Matky Boží Panny Marie
08.30 - Mn. Hradiště
10.00 - Loukov
11.00 - Všeň
15.00 - Mukařov

STAVEBNÍ AKTIVITY V ROCE 2011
V roce 2011 se podařilo realizovat tyto projekty:
1. Klášter nad Jizerou: 2. etapa opravy krovu a střechy kostela. Celková
částka: 731.000,- Kč (z toho ministerstvo kultury 630.000,- Kč, obec Klášter
nad Jizerou 100.000,- Kč a farnost 1.000,- Kč).
2. Kněžmost: oprava krovu a střechy věže kostela sv. Františka. Celková
částka: 520.000,- Kč (z toho Středočeský kraj - fond opravy památek
400.000,- Kč a obec Kněžmost 120.000,- Kč).
3. Mukařov: 1. etapa rekonstrukce oken kostela sv. Vavřince. Celková
částka: 120.000,- Kč (z toho ministerstvo kultury 105.000,- Kč a obec Mukařov 15.000,- Kč).
4. Solec: renovace fresek vítězného oblouku. Celková částka:
300.000,- Kč (z toho ministerstvo kultury 240.000,- Kč, 8.800,- Kč občanské
sdružení při obci Solec, ostatní darovali sponzoři).
5. Fara: z prostředků farnosti byly opraveny omítky ve společenské místnosti fary v prvním patře a obnovena výmalba v hodnotě 3.000,- Kč. Z darů
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jednotlivých dárců a farních prostředků byla zrekonstruována kaple na faře
v celkové částce 70.000,- Kč.
Všem dárcům, vyjmenovaným obcím a institucím patří velké poděkování.
Na všechny dobrodince našich farností pamatujeme při každé páteční mši sv.

PŘEHLED SBÍREK
29. - 30. října

5. - 6.
listopadu

Boseň

310,-

20,-

Březina

300,-

12. - 13.
listopadu

19. - 20.
listopadu

Klášter nad Jizerou
Kněžmost
Loukov
Mnichovo Hradiště

200,630,(Sezemice 2.000,-)

220,-

335,-

210,-

3.100,-

1.576,-

1.620,-

2.572,-

Mukařov
Všeň

105,-

550,-

1.500,-

90,-

530,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

MODLITBA
Pane Ježíši, přijď, prosím, o těchto Vánocích i do mého života
a přines do něj svůj pokoj, lásku a všechno to,
co mi schází, co stále někde hledám a po čem toužím,
ale nemohu to nalézt.
Vždyť Ty jsi přišel, abych měl život a měl ho v plnosti.
Neboť Ty žiješ a vládneš na věky.
Amen.
Farní list vydává pro svoji interní potřebu Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo
Hradiště. Jazyková korektura tohoto čísla: Jana Michálková
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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