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pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, 

Mukařov, Přepeře a Všeň 

LISTOPAD 2010 

„Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním.  

Ony jsou jedinou cestou, která vede skrze smrt k životu.“ 

 (kardinál J. Meissner) 

 

Drazí přátelé, 
přiblížil se podzim a s ním také čas, kdy pamatujeme v církvi 

více na naše zemřelé. Navštěvujeme hroby, které zdobíme 
květinami, zapalujeme svíčky a také se za naše zemřelé 

modlíme. Ty dvě první věci jsou dobré, správné, ale ta třetí je 
nejdůležitější pro spásu našich zemřelých. V těchto dnech také 
slyšíme častěji slovo "odpustky". 

Nejprve si vůbec řekněme, jak chápe slovo "odpustek" církev 
dnes: Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné 
tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena, je to odpuštění, 

které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek 
zásahem církve. 

 Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je 
třeba si uvědomit, že hřích má 
dvojí následek. Těžký hřích nás 

zbavuje společenství s Bohem, a 
tím nás činí neschopnými 

dosáhnout věčného života, být 
zbaven věčného života se nazývá 
"věčný trest" za hřích. Na druhé 

straně každý hřích, i ten všední, 
vyvolává zhoubné lpění na 

f a r n í  l i s t  
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tvorech, které musí být odčiněno, buď zde na zemi, nebo po 
smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje 

toho, co se nazývá "časný trest" za hřích. 
Protože žádné narušení vztahů v rodině nezůstává bez vlivu 

na ostatní členy, snažili se křesťané vždy odčiňovat nejen 
vlastní, ale i cizí hříchy. 

Zkusme to více pochopit na přikladu: Člověk někomu ve 

vzteku rozbije okno. Je to špatná věc. Poškozeného požádá 
o odpuštění. Je mu odpuštěna vina, ale… okno zůstává stále 
rozbité. I když je bez hříchu v této konkrétní věci, má ještě 

určitý dluh vůči tomu, koho svým skutkem poškodil. A právě 
tyto „dluhy " jsou předmětem odpustků. 

My tedy máme na základě církevního rozhodnutí MOC 
pomoci těm, kteří jsou bez MOCI se vlastním přičiněním dostat 

z očistce do Boží 

přítomnosti, do nebe. 
Odpustek je částe-

čný nebo plnomocný 
podle toho, zda 
částečně nebo úplně 

osvobozuje od časné-
ho trestu za hříchy. 
Odpustky mohou být 

přivlastněny živým 
nebo zesnulým. 

Odpustky je scho-
pen získat křesťan, 
který není vyloučen 

z církve, je ve stavu 
milosti posvěcující  
(bez těžkého hříchu), 

zároveň se vyžaduje alespoň všeobecný úmysl získat odpustky 
a vykonáni úkonů v určené době a předepsaným způsobem. 

Plnomocné odpustky může získat každý pouze jednou denně. 
 
Přeji Vám požehnaný závěr církevního roku. 

otec Pavel + 



- 3 - 

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ 
 
1. možnost (1. 11. a 2. 11.) 

* svátost smíření 

* svaté přijímání 

* modlitba na úmysl Sv. otce 

* při návštěvě kostela Otčenáš a vyznáni viry 
 

2. možnost (1. 11. až 8. 11.) 
* svátost smíření 

* svaté přijímání 

* modlitba na úmysl Sv. otce 

* při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT 
 

1. 11. pondělí Slavnost Všech svatých 

  Mukařov – mše sv. v 15:00 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18:00 – farní kostel 

2. 11. úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 08:30 – farní kostel 

  Přepeře – mše sv. v 18:00 – farní kostel 

3. 11. středa  31. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v Domově důchodců v 10:00 

  Mn. Hradiště – středa a pátek – farní kaple v 17:00 

4. 11. čtvrtek památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

  Přepeře – 1. čtvrtek v měsíci - mše sv. a adorace – farní 

kaple v 18:00 

5. 11. pátek 31. týden v mezidobí 

  Mn. Hradiště – 1. pátek v měsíci - mše sv. a adorace 

v 17:00, setkání farníků 

6. 11. sobota 31. týdne v mezidobí 

  Všeň – mše sv. v 16:00 

  Boseň – mše sv. v 18:00 

7. 11. neděle 32. týdne v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Mukařov – mše sv. v 15:00 
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT 
 

8. 11. pondělí 32. týdne v mezidobí 

9. 11. úterý svátek Zasvěcení lateránské baziliky 

10. 11. středa památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

  Mn. Hradiště – mše sv. v Domově důchodců v 10:00 

11. 11. čtvrtek památka sv. Martina, biskupa 

12. 11. pátek památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

  Přepeře – po mši sv. příprava na biřmování 

13. 11. sobota svátek sv. Anežky České, panny 

  Klášter nad Jizerou – mše sv. v 16:00 

  Kněžmost – mše sv. v 18:00 

14. 11. neděle 33. týdne v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Březina – mše sv. v 15:00  

15. 11. pondělí 33. týdne v mezidobí 

16. 11. úterý 33. týdne v mezidobí 

17. 11. středa památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

18. 11. čtvrtek 33. týdne v mezidobí 

19. 11. pátek 33. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – po mši sv. setkání farníků 

20. 11. sobota 33. týdne v mezidobí 

  Všeň – mše sv. v 16:00 

  Boseň – mše sv. v 18:00 

POSLEDNÍ NEDĚLE V CÍRKEVNÍM ROCE 

21. 11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb (Přepeře - mše sv. 

se zaměřením na děti) 

  Mukařov – mše sv. v 15:00 

22. 11. pondělí památka sv. Cecílie, panny a mučednice 

23. 11. úterý 34. týdne v mezidobí 

24. 11. středa památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, 

mučedníků 

  Mn. Hradiště – mše sv. v Domově důchodců v 10:00 

25. 11. čtvrtek 34. týdne v mezidobí 

26. 11. pátek 34. týdne v mezidobí 

  Přepeře - po mši sv. příprava na biřmování 
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT, PŘEHLED SBÍREK 

27. 11. sobota 34. týdne v mezidobí 

  Příšovice – mše sv. v 16:00 

  ZAČÁTEK CÍRKEVNÍHO ROKU (Cyklus A) 

28. 11. neděle 1. neděle adventní 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Mn. Hradiště, Přepeře – svěcení adventních věnců (přineste 

si své věnce na posvěcení) 

  Mn. Hradiště - Rozsvícení vánočního stromu v 16:00 na 

Masarykově náměstí s vystoupením dětí ze ZŠ Sokolovská,  

 zpívání vánočních koled a zapálení 1. svíčky na adventním 

věnci v kostele sv. Jakuba, hudební vystoupení žáků ZUŠ 

v areálu zámku u sala terreny, zpěv koled s Baráčníky, 

prohlídka betlému, možnost občerstvení 

29. 11. pondělí 1. adventního týdne 

30. 11. úterý svátek sv. Ondřeje, apoštola 

 

 

Farní sbírky: 18.-19. 

září 

25.-26. 

září 

28. 

září 

2. – 3. 

října 

9. – 10. 

října 

16. - 17. 

října 

Mnichovo Hradiště 1074,- 624,- 1002,- 1274,- 1322,- 1904,- 

Přepeře 650,- 461,-  480,- 472,- 480,- 

Loukov 220,- 125,-  220,- 267,- 331,- 

Všeň 40,-   144,- 150,- 62,- 

Kněžmost     270,-  

Boseň 200,-  471,- 453,-  250,- 

Mukařov    0,-  0,- 

Loukovec  160,-     

Březina     110,-  

Chocnějovice      1270,- 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! 
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ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB 
 

Od středy 3. listopadu je nový pravidelný pořad bohoslužeb: 

 

Úterý 

18.00 – Přepeře, farní kaple 

 

Středa 

10.00 – Mn. Hradiště, kaple v Domově důchodců – 1x/14 dní 

17.00 – Mn. Hradiště, farní kaple 

 

Pátek 

17.00 – Mn. Hradiště, farní kaple 

 

Sobota     v měsíci 

  1. 2. 3. 4. 

16.00  –  Všeň Klášter Všeň Příšovice 

18.00  – Boseň Kněžmost Boseň 

 

Neděle 

08.30 – Mnichovo Hradiště, farní kostel 

10.00 – Loukov, farní kostel 

11.00 – Přepeře, farní kaple 

 

Neděle                     v měsíci 

  1. 2. 3. 4.  

15.00  –  Mukařov Březina Mukařov Loukovec 
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OZNÁMENÍ 
 

Oznámení 

Naše farnost v minulých týdnech obdržela od německého sdružení Kirche 

in Not účelově vázaný finanční příspěvek na pořízení služebního automobilu, 

neboť jak víte, současné služební auto je dlouhodobě zapůjčeno 

z arciděkanství Liberec (max. do konce tohoto kalendářního roku). 

Bylo rozhodnuto o koupi automobilu značky Renault Clio o celkových 

nákladech: 199 000,- Kč.  

 

Personální obsazení 

V průběhu minulých týdnů došlo též k personálním změnám v naší 

farnosti. Na vlastní žádost odešli z místa pastoračních asistentů paní  

Bc. Hana Formáčková (nyní referent diecézního katechetického centra a 

pastorační asistent v Liberci) a Martin Mecerod (nyní účetní pro vikariát 

Liberec). 

Pro farnost Mnichovo Hradiště byli přijati na pozici pastoračního 

asistenta: Ing. Jiří Blekta, Ph.D. (50% úvazek), paní Zdeňka Nováková (též 

50% úvazek) a Ing. Václav Novák (40% úvazek). Pro farnost Přepeře byla 

přijata jako pastorační asistentka slečna Marie Ludvíková (50% úvazek). 

Jako stavební technik turnovského vikariátu byl jmenován náš farník, 

 Ing. Libor Vlachovský. 

Dalšími zaměstnanci (od úřadu práce) jsou: p. Stanislav Brož (Mnichovo 

Hradiště), pí. Justina Mrázková (Mnichovo Hradiště) a p. Václav Zahrádka 

(Přepeře). 

 

- změna bohoslužeb 
- modlitba 
 - liturgický kalendář 
  - farní sbírky 

   -modlitba 



- 8 - 

 

MODLITBA 
 

Bože, Pane živých i mrtvých,  

smíme se na tebe obracet s každou starostí. 

 

Prosíme tě za ty, kteří zemřeli  

a dosud nejsou plně spojeni s tebou. 

 

Zbav je vin a překážek,  

které jim stojí v cestě k tobě. 

Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou. 

Amen. 

 

 
 

Správné odpovědi kvízu: 
1 – b, 2 – c, 3 – c, 4 – a, 5 – a, 6 – c, 7 – a, 8 – c, 9 – b, 10 - b 

 

Požehnaný měsíc listopad vám přeje P. Pavel + 

 

 

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.: 736 148 567, dekanstvi.mh@seznam.cz, www.dekanstvimh.cz.  


