farní list
pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost,
Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň
PROSINEC 2017
„Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo,
obyvatelům temné země vzchází světlo.“
(Iz 9,1)

Vážení přátelé,
vstupujeme do doby adventní, ve které se máme připravit
na oslavu vánočních svátků, Kristova narození. Pro někoho
tradice, či každý rok se opakující folklor. Pro křesťany je však
Kristovo narození každým rokem novým zážitkem, kdy
oslavujeme Krista nejen jako betlémské dítě, ale jako živého
Boha, který znovu vstupuje do našich lidských životů a dává
nám zakoušet skutečnou lásku, pokoj a milosrdenství. Přeji
vám všem, drazí přátelé, abychom znovu a neopakovatelným
způsobem zakusili o letošních Vánocích Boží přítomnost v
našich živostech.
otec Pavel +
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VÁNOČNÍ MYŠLENKA
Sdílet vánoční radosti s druhými, i když jsme sami
zklamaní
V mnoha lidech vzbuzuje období Vánoc spíše obavy,
protože o to více pociťují svůj vlastní smutek.
Je možné smutek a zklamání, které nás mohou o svátcích
čekat, přece jen poněkud zmírnit? Vánoční svátky nám
především připomínají, že dávat je mnohem radostnější než
brát. Poskytují nám příležitost vyjít ze sebe a soustředit se na
druhé, vybízejí nás k soucitu s těmi, kdo tělesně nebo
duševně trpí: ať už jsou to opuštěné manželky, vdovci,
pacienti v nemocnicích, řidiči kamionů, vojáci v zahraničních
misích… anebo všichni ti, kdo tráví Vánoce v uprchlických
táborech nebo přímo v zemi, kde zuří válka. Jak se za
takových okolností radovat?
Velký obdiv si zaslouží ti, kdo všemu navzdory dokážou na
svá trápení, smutek a těžkosti zapomenout a sdílet radost s
druhými. Svatý Pavel říká: „Plačte s plačícími,“ a hned
dodává: „Radujte se s radujícími se.“ Nejlíp je těm, kdo mají
vnímavé a soucitné srdce, a závist, vlastnost tak lidskou a
pochopitelnou, dokážou odsunout stranou. Takoví lidé, kteří
zapomenou sami na sebe, se pak mohou otevřít radosti, již
prožívají ti druzí.
Sdílet radost s druhými a zapomínat na své trápení: není
to jeden z nejkrásnějších projevů křesťanské lásky?
Napodobujeme tak nebeského Otce, který se o svaté noci
radoval nad svým synem, děťátkem ležícím na seně, jemuž
lidé jako přístřeší nabídli jen ubohou chatrč. A jestliže
zapomenout na vlastní bolest nám připadá jako
nedosažitelné hrdinství, jestliže se opravdu radovat
nedokážeme, můžeme si alespoň říci, že pravděpodobně
prožíváme opravdové Vánoce – podobné těm úplně prvním,
kdy Panna Maria a svatý Josef v podmínkách, které si jen
těžko dokážeme představit, poprvé spatřili Vládce pokoje.
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ADVENTNÍ VĚNEC
V adventním čase má mnoho lidí doma adventní věnec.
Ačkoli je tato dekorace určitě slavnostní a oživuje svátky, má
také velikou symboliku, kterou mnoho lidí vůbec nezná.
Kruh
Adventní věnec má vždy tvar kruhu, protože nemá ani
začátek, ani konec, je symbolem Boha, který je věčný, bez
začátku i bez konce.
Větve jehličí
Adventní věnec je vždy udělaný z jehličí. Tyto větve jsou
stále zelené, stále živé. Symbolizují Krista, který pro nás
zemřel, ale který vstal z mrtvých a nikdy už nezemře. Zelené
větve také symbolizují naše nesmrtelné duše. Kristus přichází
na tento svět a dává nám věčný život. Jehličím jsou
propleteny červené cesmínové plody (bobule). Vypadají jako
velké červené kapky krve. Symbolizují krev, kterou Kristus
prolil za celé lidstvo. Připomínají nám, že Kristus přišel na
tento svět, aby nás svou smrtí vykoupil. Skrze Jeho prolitou
krev máme věčný život.
Čtyři svíce
Věnec má čtyři svíce, tři fialové a jednu růžové barvy. Ty
symbolizují čtyři týdny adventního období, času přípravy na
Vánoce. Každý den nám liturgie ve starozákonních čteních
vypráví o tom, jak Židé očekávali Mesiáše, a evangelia nás
začínají uvádět do symbolů vánoční události. Na začátku
adventu se zapaluje jedna svíce a každý týden přibývá další.
Světlo věnce vzrůstá každý týden tím, že je zapálena další
svíce, a to nám připomíná, že čas narození Světla světa se
blíží. Tak mohou naše duše pohotověji růst v lásce a v
očekávání toho, že s příchodem Krista jako malého dítěte
přichází období milosti.
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Barva
Barva čtyř svící má také symboliku. Fialové svíce (a stejně
tak i fialové stuhy) mají zdůraznit ducha kajícnosti a
obrácení. Fialová barva nám připomíná, že advent je období
přípravy, ve kterém bychom se měli duchovně připravit tak,
aby naše duše mohla přijmout Krista o Vánocích. Růžová
svíce se rozžíhá o třetí naděli adventní, která se nazývá
Gaudete.
Gaudete je latinské slovo pro radost, symbolizuje prvek
radosti uprostřed naší přípravy v duchu kajícnosti a obrácení
a upozorňuje nás, že vánoční radost už je téměř zde. Růžová
barva se získává smícháním červené a bílé. Bílá znamená
radost, kterou slavíme o Vánocích. Červená barva pak
symbolizuje lásku, se kterou Bůh Otec posílá svého Syna na
svět. O Vánocích jsou všechny čtyři svíce nahrazeny bílými náš čas přípravy minul a my vstupujeme do veliké radosti.
Naspodu každé svíce nebo ve věnci samém může být
modrý kalíšek. Modrá barva nám připomíná Pannu Marii,
Matku Boží, která Ježíše nosila ve svém lůně a zrodila ho
celému světu právě o Vánocích.
Adventní věnec by měl být umístěn na čelném místě v
kostele. Mnoho rodin má malý adventní věnec doma. Tato
skutečnost připomíná rodinám jejich spojení s farní obcí.
Svíce se zapalují před hlavním jídlem dne, kdy se celá rodina
společně shromáždí. Nová svíce se zapaluje pokud možno v
neděli, první den nového týdne, před hlavním jídlem.
Společenství, které prožíváme u společného stolu, nám
připomíná naše farní společenství u stolu našeho Pána, okolo
kterého se shromažďujeme každý týden, abychom spolu s
ním slavili oběť mše svaté a přijímali chléb Pána, který je
výživou pro naši duši.
Požehnání adventního věnce
Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní
předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá
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pro ně žádný další hlubší význam. Požehnání adventního
věnce má vyzdvihnout právě tento jeho význam pro celou
rodinu.
Adventním věncem vyjadřujeme naději, že se náš život
vydaří a že to, co se během uplynulého roku pokazilo, se
znovu zacelí a zahojí. Ve čtyřech svících, které postupně
každou adventní neděli zapalujeme, má do všech oblastí
našeho života zazářit světlo vtělení.
Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná
předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že do jejich
domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém
jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu.
Zelené snítky adventního věnce nám mají připomínat
nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého
Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo
adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i
v naší duši, a zahřívá naše vychladlá srdce.
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ADVENTNÍ KONCERTY A DALŠÍ AKCE
MNICHOVO HRADIŠTĚ DĚKANSKÝ KOSTEL
– Adventní koncerty vždy od 18:00:
 3. prosince – sbor Ještěd z Liberce pod vedením Marka
Mülera
 8. prosince – „Zvonky – předvánoční koncert,
 10. prosince – Česká mše vánoční, Jakub Jan Ryba,
 17. prosince – Charmoné Mnichovo Hradiště – pásmo
vánočních zpěvů a koled,
Kostel bude otevřen pro prohlídku betléma vždy od 13.00
do 18.00, a to v následující dny:
-

Štědrý den (24. 12.), Boží Hod (25. 12.) a Sv. Štěpán
(26. 12.).

Prosím ochotné, aby se zapsali na dozor v kostele do
připraveného archu pod kůrem.
– Slavnost betlémského světla:
 22. prosince v 16.30 – po hudebním úvodu zazní slovo
mnichovohradišťských skautů a P. Pavla Macha. Poté bude
světlo roznášeno v našem městě.
– Vypouštění balónků Ježíškovi
 se bude konat v sobotu 9. 12. mezi 13.00 a 15.00
– Živý betlém
 se uskuteční v neděli 10. 12. od 16.00 na farní zahradě.
Připraveno bude občerstvení pro děti i pro dospělé.
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– Tříkrálový průvod
 se uskuteční v sobotu 6. 1. 2018 od 15.00. Začátek u
radnice a budeme směřovat na farní zahradu, kde průvod
zakončíme u živého betléma. Připraveno bude občerstvení
pro děti i dospělé.
LOUKOV – VÁNOČNÍ KONCERT
 se uskuteční v sobotu 9. 12. 2018 od 18.00 v kostele
Nejsvětější Trojice. Vystoupí pěvecké sdružení Carillon.
KNĚŽMOST – KOSTEL SV. FRANTIŠKA





výstava betlémů – 3. 12. od 15.00 do 18.00,
pěvecký sbor Cantores Pontem - 10. 12. v 16.00
smíšený pěvecký sbor Jasoň - 16. 12. v 16.00
půlnoční setkání s českými koledami - 24. 12. v 24.00

VŠEŇ – AKCE V KOSTELE SV. FILIPA A JAKUBA
 Provaz z Kacanov - 6. 12. v 16.00
 Petr Kůs a jeho koledníci - 17. 12. v 15.00
 Daniel Hůlka a Lubomír Brabec - 6. 1. v 18.00. Předprodej
vstupenek na obecním úřadě na Všeni.
BŘEZINA – KOSTEL SV. VAVŘINCE
 vánoční koncert – sobota 23. 12. v 14.00.
SEZEMICE – KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
 adventní koncert – sobota 12. 12. v 18.00, „Zvonky“
Mnichovo Hradiště.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
 24.12. Štědrý den:
o Mnichovo Hradiště: 17.00, 24.00
o Březina: 14.00
o Dolní Krupá: 15.00
o Boseň: 21.00
o Všeň: 21.00
o Loukov: 22.30
 25.12. Boží hod:
o Mnichovo Hradiště: 8.30, kostel
 26.12. Sv. Štěpán:
o Mnichovo Hradiště: 8.30, kostel
 27.12. Sv. Jan Evangelista:
o Mnichovo Hradiště: 17.00, farní kaple
 28.12. Svátek svatých Mláďátek:
o Mnichovo Hradiště: 17.00, farní kaple
 29.12. Pátý den v oktávu Narození Páně:
o Mnichovo Hradiště: 17.00, farní kaple
 30.12. Šestý den v oktávu Narození Páně:
o Mnichovo Hradiště: 17.00, farní kaple
 31.12. Svátek sv. Rodiny:
o Mnichovo Hradiště:
 8.30, kostel, obnova manželských slibů,
 17.00, kostel, děkovná bohoslužba na
konci roku,
 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový Rok):
o Mnichovo Hradiště, 17.00 kostel
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PŘEHLED SBÍREK


9.4. Mnichovo Hradiště 2035,- Kč



14.4. Mnichovo Hradiště 480,- Kč



30.4. Mnichovo Hradiště 1890,- Kč, Loukov 400,- Kč



6.5. Klokočka 1065,- Kč,



7.5. Mnichovo Hradiště 2003,- Kč, Loukov 400,- Kč,
Všeň 395,- Kč, Mukařov 300,- Kč



14.5. Mnichovo Hradiště 2015,- Kč, Loukov 700,- Kč,
Březina 150,- Kč



20.5. Boseň 205,- Kč,



21.5. Mnichovo Hradiště 2355,- Kč, Loukov 180,- Kč,
Všeň 30,- Kč, Mukařov 400,- Kč



28.5. Mnichovo Hradiště 2005,- Kč, Loukov 105,- Kč,
Dolní Krupá 300,- Kč



3.6. Boseň 250,- Kč,



4.6. Mnichovo Hradiště 1950,- Kč, Loukov 60,- Kč,
Všeň 80,- Kč



11.6. Mnichovo Hradiště 1950,- Kč, Loukov 300,- Kč,
Březina 120,- Kč



17.6. Boseň 80,- Kč



18.6. Mnichovo Hradiště 2450,- Kč, Loukov 300,- Kč,
Březina 120,- Kč



17.6. Boseň 180,- Kč,



18.6. Mnichovo Hradiště 2450,- Kč, Loukov 420,- Kč,
Mukařov 200,- Kč, Všeň 60,- Kč
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25.6. Mnichovo Hradiště 2225,- Kč, Loukov 250,- Kč,
Dolní Krupá 80,- Kč



1.7. Boseň 680,- Kč, Klokočka 740,- Kč



2.7. Mnichovo Hradiště 1520,- Kč, Loukov 190,- Kč,
Všeň 60,- Kč, Mukařov 200,- Kč



9.7. Mnichovo Hradiště 1620,- Kč, Loukovec 350,- Kč,
Březina 100,- Kč



16.7. Mnichovo Hradiště 1810,- Kč, Loukov 420,- Kč,
Všeň 80,- Kč, Mukařov 300,- Kč



23.7. Mnichovo Hradiště 2015,- Kč, Loukov 207,- Kč,
Dolní Krupá 160,- Kč



30.7. Mnichovo Hradiště 2650,- Kč



5.8. Klokočka 1000,- Kč



6.8. Mnichovo Hradiště 1857,- Kč, Loukov 200,- Kč,
Všeň 70,- Kč



12.8. Solec 1500,- Kč



13.8. Mnichovo Hradiště 1955,- Kč, Loukov 80,- Kč,
Březina 889,- Kč



19.8. Boseň 250,- Kč



20.8. Mnichovo Hradiště 2005,- Kč, Loukov 160,- Kč,
Všeň 150,- Kč, Mohelnice 490,- Kč



27.8. Mnichovo Hradiště 1985,- Kč, Loukov 320,- Kč,
Mukařov 400,- Kč, Dolní Krupá 420,- Kč



2.9. Klokočka 1230,- Kč



3.9. Mnichovo Hradiště 1895,- Kč Loukov 250,- Kč,
Všeň 80,- Kč
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10.9. Mnichovo Hradiště 2008,- Kč, Loukov 220,- Kč,
Březina 100,- Kč



17.9. Mnichovo Hradiště 1890,- Kč, Loukov 290,- Kč,
Všeň 120,- Kč, Mukařov 400,- Kč



25.9. Mnichovo Hradiště 2002,- Kč, Loukov 360,- Kč,
Dolní Krupá 492,- Kč



1.10. Mnichovo Hradiště 2003, Loukov 190,- Kč, Všeň
150,- Kč



7.10. Klokočka 1040,- Kč



8.10. Mnichovo Hradiště 2002,- Kč, Loukov 350,- Kč



15.10. Mnichovo Hradiště 1985,- Kč, Louov 420,- Kč,
Všeň 250,- Kč, Mukařov 400,- Kč



22.10. Mnichovo Hradiště 2245,- Kč, Loukov 380,- Kč,
Dolní Krupá 200,- Kč



29.10. Mnichovo Hradiště 2154,- Kč



4.11. Boseň 205,- Kč



5.11. Mnichovo Hradiště 2096,- Kč, Loukov 584,- Kč,
Všeň 107,- Kč, Mukařov 200,- Kč



12.11. Mnichovo Hradiště 2156,- Kč, Loukov 720,- Kč



19.11. Mnichovo Hradiště 2681,- Kč, Loukov 365,- Kč



26.11. Mnichovo Hradiště 2549,- Kč, Loukov 301,- Kč
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
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MODLITBA POŽEHNÁNÍ
Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi pramenem veškerého
požehnání. Prosím tě, požehnej tento adventní věnec a celou
adventní dobu, ať se znovu zacelí a zahojí vše, co se během
uplynulého roku pokazilo…
Prosím tě, požehnej také mně i všem lidem, kteří mi leží na
srdci. Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.
Požehnej dílo mých rukou, aby se má práce stala
požehnáním pro druhé.
Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni. Pošli jim své
požehnání v podobě lásky. Sešli své požehnání v podobě
naděje všem zoufajícím a zoufalým,' sešli své požehnání jako
nový život ustrnulým, jako světlo těm, v jejichž srdcích se
zatemnělo.
Požehnej těm, kteří jsou nemocní a trpí sebou samými, aby
dokázali načerpat novou naději. Požehnej umírajícím tak, aby
svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí, a tak se stali sami
požehnáním pro všechny, kteří ještě zatím žijí v časné
skutečnosti.
Požehnej nám všem, abychom se stávali požehnáním jedni
druhým. Naplňuj svým požehnáním celý svět, abychom i my
dokázali vnímat tvůj svět jako jedno velké požehnání.
Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké. Dej, ať dnes
všude vnímáme tvé požehnání: v tichu, v modlitbě, v
setkáních, v rozhovorech, při práci a vůbec ve všem, co
prožíváme. Požehnej nám a všem našim blízkým dobrotivý a
milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.
Amen
Farní list vydává pro svoji interní potřebu Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo
Hradiště. Administrátor farnosti: P. Pavel Mach. Kontakt: 1. máje 232/2, 205 01
Mnichovo Hradiště, tel.: 736 148 567, dekanstvi.mh@seznam.cz, www.dekanstvimh.cz.
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