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

Mukařov, Přepeře a Všeň 

BŘEZEN 2011 

„Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 

 (Mk 1,14) 

 

Drazí přátelé, 

v měsíci březnu vstoupíme Popeleční středou do svaté doby postní, 

ve které si připomínáme závěr Ježíšova pozemského života a rovněž se 

připravujeme na slavení Velikonoc. Ježíšova výzva k obrácení a k pokání 

nemíří především na vnější skutky, „žíněné roucho a popel“, posty a 

umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní změnu našeho smýšlení a  

přehodnocení našich životních priorit.   

Během staletí se osvědčilo několik „kroků“ na cestě pokání: půst, 

modlitba, almužna a smíření. Následující řádky nabízí základní myšlenky 

ke každému uvedenému prostředku. 

Každý pátek v době postní se v naší farnosti bude konat také křížová cesta 

vždy v 17.00 hodin ve farním kostele. Jste srdečně zváni. Přeji vám i sobě, 

abychom se v době postní dobře připravili na slavení Velikonoc. 

P. Pavel 

 

„KROKY NA CESTĚ POKÁNÍ“ 
 

Půst, zřeknutí se 

Postem se nemíní jen zdrženlivost v jídle a jiné projevy sebekázně. Půst je 

hlavně zřeknutí se všeho, co je v našem životě zbytečné, co je pro nás jen 

přebytečnou „zátěží“. V postu se „držíme zpět“, abychom Bohu otevřeli 

f a r n í  l i s t  
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v našem životě prostor. Výzva postu je: nebuďme „živi jen chlebem“, ale též 

Božím slovem. Proto četba a naslouchání Božímu slovu je důležitým 

prostředkem pokání. 

Člověka nezajišťují zásoby, pojistky a bohatství, ale Otec v nebesích... 

 

Almužna, činění dobra 

Tím, čeho se (postem) vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. 

Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné 

prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními 

partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící nebo i únavné. 

Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání 

lásky a ztotožňujeme se s Kristem. 

Almužnou se míní nejen hmotná pomoc... 

 

Modlitba 

Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Modlitba je příležitostí přezkoumat a 

probrat s Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem 

naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, 

kterým tato služba může prospět. 

Modlitba je setkávání s Bohem, který má moc do života vnášet světlo, 

pokoj, sílu... 

 

Smíření 

Smíření s Bohem, bližními i se sebou samým. K pokání neodlučně patří 

poznání a vyznání všeho špatného z naší minulosti, všech našich špatných 

cest a následné smíření se. Vrcholem je svátost smíření - zpověď. V ní jde 

o setkání s Bohem, který je schopen a připraven všechno zlo z naší minulosti 

smazat a odpustit. Tímto nás zbavuje tíže minulosti a jejích důsledků. 

Osvobozuje nás tak k novému vyjití do života. 

Poznat, uznat a vyznat poklesky minulosti činí člověka schopným čelit 

pokušením a obtížím dneška. 
 

POPELEČNÍ STŘEDA 
 

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, 

které je přípravou na oslavu Velikonoc. 

Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od masa 

a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení). 
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Od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení 

kříže na čelo (popelec) s formulí: „Pamatuj si, že prach jsi a v prach se 

obrátíš“. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených 

palmových a olivových ratolestí, v našich krajích z „kočiček“ – posvěcených 

v předešlém roce na Květnou neděli. 

Znamení popelce na čele symbolicky naznačuje stav člověka, který před 

Bohem vyznává své nepravosti, hříchy a vyjadřuje vůli se vnitřně obrátit. 

Pro mnohé lidi je půst často určitým obdobím v roce, kdy mají konat 

dobré skutky, přijímat Boha dennodenně, být dobrým příkladem pro bližní, 

hledat Boží vůli. Toto by však křesťanovi mělo být přirozené a 

„samozřejmé“ neustále. 
 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT 
 

1. 3. úterý 8. týdne v mezidobí 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

2. 3. středa 8. týdne v mezidobí  

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00, poté Biblická hodina 

3. 3. čtvrtek 8. týdne v mezidobí 

  Přepeře - mše sv., adorace v 18:00 

4. 3. pátek 8. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv., adorace v 17.00 

5. 3. sobota 8. týdne v mezidobí   
  Všeň – mše sv. v 16:00 

  Boseň – mše sv. v 18:00 

6. 3. neděle 9. neděle v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Mukařov – mše sv. v 15:00 

7. 3. pondělí památka sv. Perpetuy a Felicity  

8. 3. úterý 9. týdne v mezidobí 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

9. 3. středa Popeleční středa – DEN PŘÍSNÉHO P OSTU 

  Mn. Hradiště - mše sv. v 10.00 v Domově důchodců 

  Mn. Hradiště – mše sv. ve farním kostele v 17.00 

10. 3. čtvrtek po Popeleční středě  

11. 3. pátek po Popeleční středě 

  Mn. Hradiště – křížová cesta ve farním kostele v 17.00, 

poté mše sv. a setkání farníků na faře 
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12. 3. sobota po Popeleční středě 

  Klášter nad Jizerou – mše sv. v 16:00 

  Kněžmost – mše sv. v 18:00 

13. 3. neděle 1. neděle postní 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Březina – mše sv. v 15:00 

14. 3. pondělí 1. postního týdne 

15. 3. úterý 1. postního týdne 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

16. 3. středa 1. postního týdne 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00, poté Biblická hodina 

17. 3. čtvrtek 1. postního týdne 

18. 3. pátek 1. postního týdne 

  Mn. Hradiště – křížová cesta ve farním kostele v 17.00, 

poté mše sv. 

19. 3. sobota Slavnost sv. Josefa 

  Všeň – mše sv. v 16:00 

  Boseň – mše sv. v 18:00 

20. 3. neděle 2. neděle postní 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Přepeře – dětská mše sv. ve farním kostele v 11.00 

  Mukařov – mše sv. v 15:00 

21. 3. pondělí 2. postního týdne 

22. 3. úterý 2. postního týdne 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

23. 3. středa 2. postního týdne 

  Mn. Hradiště - mše sv. v 10.00 v Domově důchodců 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 

24. 3.  čtvrtek 2. postního týdne 

25. 3.  pátek  Slavnost Zvěstování Páně 

  Mn. Hradiště – křížová cesta ve farním kostele v 17.00, 

poté mše sv. a setkání farníků na faře 

26. 3.  sobota  2. postního týdne 

  Mn. Hradiště - mše sv. v 14.30 v DPS 

  Příšovice – mše sv. v 16.00 

27. 3.  neděle  3. neděle postní 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Loukovec – mše sv. v 15.00 
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28. 3.  pondělí  3. postního týdne 

29. 3.  úterý  3. postního týdne 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

30. 3.  středa  3. postního týdne 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00, poté Biblická hodina 

31. 3.  čtvrtek  3. postního týdne 

 
 

PŘEHLED SBÍREK 
 29. - 30.  

ledna 

5. - 6. 

února 

12. - 13. 

února 

19. – 20. 

února 

Boseň    60,- 

Březina     

Klášter nad Jizerou   320,-  

Kněžmost   100,-  

Loukov 140,- 160,- 205,- 140,- 

Loukovec     

Mnichovo Hradiště 1.830,- 1.072,- 941,- 1.842,- 

Mukařov  500,-  390,- 

Přepeře 220,- 628,- 510,- 890,- 

Všeň  103,-  20,- 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! 

 

POZVÁNKA PRO MLADÉ MUŽE 

Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze již tradičně pořádají 

duchovní postní obnovu pro muže od 15 do 30 let, kteří chtějí prohloubit 

svou víru a kteří se chtějí připravit na postní a velikonoční dobu v bratrském 

společenství. Obnova proběhne o víkendu 25. - 27. března 2011 

v Arcibiskupském semináři v Praze. Zájemci ať se hlásí u P. Pavla nejpozději 

do 22. března. 
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KŘÍŽOVÁ CESTA – O STRACHU 
 

Tradiční modlitbou v postní době je rozjímání křížové cesty. Ve čtrnácti 

zastaveních chceme s Ježíšem prožívat jeho poslední chvíle pozemského 

života a hlouběji si uvědomit, co Ježíš svou smrtí a obětí přinesl pro každého 

člověka. 
 

I. Ježíš je odsouzen k smrti 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Co strachu z ostudy, z pokoření, z toho, že nebudeme před lidmi vypadat chytře, 

že se nám bude někdo smát - a Kristus stojí před Pilátem souzený jako zločinec, 

posmívaný, trním korunovaný, pokořený ranami důtek. Pane, zbav nás 

zbytečného strachu před pokořením, nauč nás přijímat ostudu jako možnost 

připodobnit se tobě. 
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

II. Ježíš přijímá kříž 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Každý den se probouzíme se strachem z toho, co nás všechno čeká, kolik je to 

úkolů, termínů, povinností, vymýšlení, jak bychom se všemu vyhnuli a děsíme 

se toho, čemu se uniknout nedá! A Kristus svůj kříž, svůj úkol, přijal bez 

vyhýbání. Pane, nauč nás přijímat denní obtíže bez reptání a strachu.   
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

III. Ježíš padá poprvé 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Jak těžko snášíme svoje nedokonalosti a slabosti. Jak se je snažíme zakrýt, 

abychom se před druhými neshodili. Kristus se za svou slabost nestydí. To kvůli 

nám padá. Pane, zbav nás strachu před neúspěchy, nauč nás pokorně přijímat své 

slabosti. 
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

IV. Ježíš potkává svou matku 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Co strachu prožívají matky, aby svoje děti viděly jen zdravé, úspěšné, 

zaopatřené, jak těžko snášejí jejich chyby, prohry, neúspěchy. A matka Kristova 

musí vidět svoje dítě vedené na popravu. Pane, ať matky učí žít své děti podle 

Tvé nauky, aby se nemusely bát, že v životě ztroskotají.   
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
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V. Šimon pomáhá Ježíši nést kříž 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

V tom svém uspěchaném životě si dvojnásob střežíme svůj volný čas. Jak si ho 

hlídáme v obavách, aby po nás nikdo nic nechtěl, jak neochotně ho dáváme 

druhým, jak nás znervózňují nároky našich přátel. A ty, Pane, možná právě 

v nich čekáš naši pomoc. Pane, odpusť nám strach, že nám nezbude čas pro naše 

zájmy, když se budeme věnovat druhým. 
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

VI. Veronika podává Ježíši roušku 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Nikdy si netroufáme vykonat to, k čemu nás srdce i rozum táhne, abychom 

nevypadali divně, abychom se nestali středem pozornosti. Co kdyby se náš 

skutek „nehodil“? A tak raději zůstáváme v nečinnosti. Veronika, ta to uměla 

lépe. Zbav nás, Pane, strachu, že bychom se příliš lišili od ostatních, kdybychom 

byli nesobečtí.   
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

VII. Ježíš padá podruhé 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Jak nás vysiluje zaměstnání! Co energie spotřebuje! A jak si někdy ještě 

komplikujeme život starostí, abychom měli všechno v pořádku, aby nám nikdo 

nemohl nic vytýkat, nebo abychom nějak vynikli. Ale Ježíš vyniká pokorou a 

poslušností vůči Otci. Vyčerpává se ve službě jemu. Nauč nás, Pane, bát se jen 

toho, že Ti nedokážeme dokonale sloužit.   
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

VIII. Ježíš napomíná plačící ženy 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Že jich bylo více pohromadě, troufly si dát najevo svůj soucit a sympatie 

k Ježíši. My se také cítíme silnější v houfu, ale když jsme sami, jsme zbabělí. 

Dej nám sílu a odvahu hlásit se k Tobě, Pane. 
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

IX. Ježíš padá potřetí 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Říkáme, že je zbytečné se namáhat, stejně to nikam nedotáhneme, pořád 

klesáme do stejných chyb, pořád prohráváme. Už se bojíme další námahy. Ale 

Ježíš, i když byl docela vyčerpaný, vstal, aby dokončil své dílo. Nauč nás, Pane, 

spoléhat na Tvou pomoc, abychom i my uměli dokončit svou úlohu.   
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
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X. Ježíš je zbaven šatů 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Co všechno si necháváme pro sebe! O co všechno se nechceme dělit! Nechceme 

se ani Bohu docela dát k dispozici, protože máme strach, že po nás bude chtít 

příliš mnoho. Ale Bůh si nenechal docela nic. Celý se nám rozdal. Odpusť nám 

strach před souhlasem k Tvé vůli, Bože! 
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

XI. Ježíš je přibit na kříž 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Nemocnice nám nahání hrůzu, bojíme se utrpení, nemocí, jakékoliv bolesti. 

Nechápeme její sílu. Ježíš použil bolest jako prostředek k záchraně světa. Nauč 

nás, Pane, nebát se utrpení a to, které nám dáváš, nás nauč správně využívat. 
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

XII. Ježíš umírá na kříži 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Co je to strachu, jak sdělit svým blízkým, že se blíží jejich konec! Jako by bylo 

třeba se bát Otcovské náruče! Ale aby se naši umírající mohli setkat s Bohem 

jako s Otcem a ne soudcem, potřebují přípravu. Náš strach je o ni připravuje. 

Odpusť nám, Pane, že kvůli našemu strachu umírají mnozí lidé bez svátostí.   
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

XIII. Ježíš je položen do klína své Matky 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Jak málo umírají lidé doma. Příbuzní je včas pošlou do nemocnice. Mají strach 

být při umírání. Matka Boží se nebála vzít mrtvé tělo Syna na svůj klín. Pane, 

pomoz nám zbavit se strachu ze smrti. 
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
 

XIV. Ježíš je uložen do hrobu 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, … neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Co strachu máme před budoucností! Jak často si myslíme, že je všemu konec, 

že se nic nemůže změnit k dobrému, že náš život je promarněný. Totéž si mohli 

myslet ti, kdo pohřbili Krista. Ale Kristus třetího dne vstal. Pane, zbav nás 

zbytečného strachu před budoucností. Pane, nauč nás věřit, že máš s naším 

životem i s celou dobou jeho trvání krásné plány.  
Ukřižovaný Ježíši, … smiluj se nad námi. 
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