
- 1 - 

 

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

Mukařov, Přepeře a Všeň 

VELIKONOCE A KVĚTEN 2011 

"Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, 

z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, 

co jste sami vytvořili..." 

 (Jan Pavel II.) 

 

Drazí přátelé, 

zanedlouho budeme prožívat velikonoční svátky, tak radostné a duchovně 

bohaté liturgické období, které člověku otevírá nové životní dimenze. Přeji 

vám všem, aby radost a jistota zmrtvýchvstání Kristova vás provázela nejen 

ve velikonočním období, ale ve všech životních okamžicích. 
P. Pavel 

 

SVATÝ TÝDEN - KRÁTKÝ PRŮVODCE 
 

Svatý týden tvoří vrchol celého církevního roku. Připomínáme si v něm 

události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin - Ježíšovo 

utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. 
 

Květná neděle 

Dnešní neděle je výjimečná - je postní doba a liturgická barva je červená, 

zpívá se Hosana. Vrcholí doba postní a my prožíváme příjezd Ježíše do Je-

ruzaléma. Mnozí volali: "Sláva", ale v pátek, už za pět dní, změnili svůj po-

hled i srdce a volali: "Ukřižuj"! Také u nás se někdy velice rychle mění po-

hled a jsme schopni opustit kamaráda z osobního prospěchu, kvůli nějaké 

věci. 

f a r n í  l i s t  
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Místo evangelia se dnes čtou Pašije (z lat. slova passio - utrpení). Kristus 

trpí pro naše hříchy a nakonec je ukřižován. Dokazuje svou lásku k nám a 

ukazuje, že je schopen s námi prožívat i ty největší bolesti a utrpení. 
 

Zelený čtvrtek 

Začínáme bezprostřední přípravu na Velikonoce, oslavu Kristovy smrti a 

slavného vzkříšení. Na Zelený čtvrtek se většinou ve všech diecézích setká-

vají kněží se svým biskupem a obnovují ve vztahu k němu své kněžské zá-

vazky. Zároveň se světí posvátné oleje, které se používají po celý rok 

ve všech farnostech celé diecéze při udílení svátostí. 

V evangeliu se čte o službě, kterou Kristus vykonal apoštolům tím, že jim 

umyl nohy. To byla v tehdejší době služba otroka, sluhy. Tím naznačuje, co 

znamená následování Krista. A právě když se připomíná první mše svatá - 

poslední večeře - je velice vhodné, abychom si, nejen kněží, uvědomili, co je 

třeba při následování Krista. 
 

Velký pátek 

Opět slyšíme Zprávu o umučení našeho Pána Ježíše Krista. Situaci nám 

popisuje evangelista Jan. Nepřipomínáme si ji proto, abychom byli zarmou-

cení nebo smutní, ale abychom si uvědomili a poznali, co předcházelo naše-

mu vykoupení. 

Kristus člověku ukázal cestu do života věčného, a on jej ukřižoval. Proto 

se nazývá tento den Velký. Přesto Kristus zde opět dokazuje Velikou lásku 

k člověku a dokáže využít i tuto potupu k tomu, aby člověka přiblížil k sobě. 

Dnes je den přísného postu, který nám může pomoci alespoň trošku po-

chopit utrpení a bolest, kterou Ježíš prožíval. Není to však cílem, ale nástro-

jem k tomu, abychom lépe chápali cenu Ježíšovy oběti, která se při každé mši 

svaté znovu uskutečňuje. Dnes není sloužena mše svatá. V první části obřadu 

tohoto dne je bohoslužba slova, při které se čtou pašije. V druhé části uctí-

váme kříž a na závěr je obřad podávání svatého přijímání. 
 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie 

Dnešní den se také někdy nazývá Bílá sobota. Je to proto, že dnešní den 

v minulosti byli pokřtěni katechumeni a přicházeli do kostela v bílém rouchu, 

aby naznačili čistotu své duše po křtu. 

Obřady tohoto dne jsou velice bohaté. Právem se nazývá liturgie tohoto 

dne matkou všech vigilií. Protože jsou Velikonoce největším svátkem křes-

ťanů, máme možnost prožít několik bohatých obřadů, které nám znovu každý 

rok odhalují velikost Božího díla, které vykonal z lásky k nám lidem. 
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* První část Velké noci /veliko-noce/ je slavnost světla. Světí se veliko-

noční svíce - paškál, který se v průvodu nese do presbytáře, a je zazpíván 

chvalozpěv na tuto svíci - Exultet. 

* Druhou částí je bohoslužba slova, která nám v sedmi čteních ze Starého 

zákona nabízí průřez dějinami spásy lidstva. Na závěr se slavnostně zazpívá 

chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a následuje epištola a evangelium, ve 

kterém se dozvídáme o situaci bezprostředně po Kristově vzkříšení. 

* Třetí částí je křestní bohoslužba, při které se uděluje křest nebo se 

s rozžatými svícemi v rukou obnovují křestní závazky. 

* Čtvrtou částí je slavná bohoslužba oběti. Na závěr mše svaté kněz říká: 

"Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja." Znamená to: Jděte s Pánem v srdci a 

všude, kde budete, chvalte Boha! 
 

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC 
 

Maria je nám blízká, zvláště v měsíci květnu, kdy ji vzýváme jako naši 

matku při májových pobožnostech, které budou v našich farnostech zařazeny 

vždy po skončení mše svaté. 

Pannu Marii považujeme za naši matku ve víře, stejně jako Abraháma na-

zýváme otcem víry (srov. Řím 4,12). A stejně jako Abrahám, i ona musela 

mnohokrát věřit a doufat "proti veškeré naději". Jejím "ať se mi stane!" se 

mohlo začít naplňovat tajemství naší spásy. Vyjádřila jím naprostou oddanost 

Bohu a jeho záměrům s jejím životem – jako by podepsala prázdný šek! 

Tento životní postoj jí už zůstal, i když "anděl odešel" a zmizela jakákoli 

znamení Boží přítomnosti. Ba dokonce nastaly i situace, které vypadaly, jako 

by se Bohu vymkly z rukou: zklamání Josefovo, které mu nemohla vysvětlit; 

pronásledování od Heroda a nucená emigrace; ztráta dvanáctiletého Ježíše; 

samozřejmě pronásledování Ježíše od předáků židovství a nakonec jeho ukři-

žování. A to jmenujeme jen situace, které nám Písmo zanechalo – jsem si jist, 

že jich bylo daleko víc! 

Proto je nám Maria tak blízká, zvláště v období nesrozumitelných život-

ních zkoušek. 
 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT 
 

16. 4.  sobota  5. postního týdne 

  Všeň – mše sv. v 16.00 

  Boseň – mše sv. v 18.00 
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17. 4. neděle 6. neděle postní - KVĚTNÁ NEDĚLE 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Přepeře – dětská mše sv. v 11.00 

  Mukařov – mše sv. v 15.00 

18. 4. pondělí Svatého týdne 

19. 4. úterý Svatého týdne 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

20. 4. středa Svatého týdne 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

21. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

22. 4. pátek Velký pátek - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 

  Mn. Hradiště – křížová cesta v 15.00 

  Mn. Hradiště – velkopáteční obřady v 18.00 

  Přepeře – velkopáteční obřady v 18.00 

23. 4. sobota Bílá sobota 

  Mn. Hradiště – Boží hrob v děkanském kostele otevřen od 

9.00 do večerní bohoslužby  

  Mn. Hradiště – vigilie v 19.30  

24. 4.  neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ 

  Přepeře – vigilie v 5.00 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 8.30 

  Loukov – mše sv. v 10.00 

  Přepeře – mše sv. v 11.00 

  Loukovec – mše sv. v 15.00 

25. 4.  pondělí velikonočního oktávu 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

26. 4.  úterý velikonočního oktávu 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

27. 4.  středa  velikonočního oktávu 

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

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00, poté Biblická hodina 

28. 4.  čtvrtek  velikonočního oktávu 

29. 4.  pátek velikonočního oktávu 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

30. 4.  sobota  velikonočního oktávu 
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1. 5. neděle 2. neděle velikonoční 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 8.30 

  Loukov a Přepeře - bohoslužba není!! 

  Všeň - poutní mše sv. za účasti Mons. Karla Herbsta 

v 10.00 

  Mukařov – mše sv. v 15.00 

2. 5. pondělí památka sv. Atanáše 

3. 5. úterý svátek sv. Filipa a Jakuba 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

4. 5. středa 2. velikonočního týdne 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

5. 5. čtvrtek 2. velikonočního týdne 

  Přepeře – mše sv., adorace v 18.00 

6. 5. pátek památka sv. Jana Sarkandra 

  Mn. Hradiště – mše sv., adorace v 18.00 

7. 5. sobota 2. velikonočního týdne 

  Klokočka - mše sv. s posvěcením pramene v 13.30 

  Všeň – mše sv. v 16.00 

  Boseň – mše sv. v 18.00 

8. 5. neděle 3. neděle velikonoční 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Březina – mše sv. v 15.00 

9. 5. pondělí 3. velikonočního týdne 

10. 5. úterý 3. velikonočního týdne 
  Přepeře – mše sv. v 18.00 

11. 5. středa 3. velikonočního týdne 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00, poté Biblická hodina 

12. 5. čtvrtek svátek sv. Pankráce, Nerea a Achillea 

13. 5. pátek 3. velikonočního týdne 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

14. 5. sobota svátek sv. Matěje, apoštola 

  Přepeře - farní brigáda od 9.00 

  Klášter nad Jizerou – mše sv. v 16.00 

  Kněžmost – mše sv. v 18.00 

15. 5. neděle 4. neděle velikonoční 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Přepeře – dětská mše sv. v 11.00 

  Mukařov – mše sv. v 15.00 
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16. 5. pondělí svátek Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

17. 5. úterý 4. velikonočního týdne  

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

18. 5. středa 4. velikonočního týdne 

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

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

19. 5. čtvrtek 4. velikonočního týdne 

20. 5. pátek 4. velikonočního týdne 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

21. 5. sobota svátek sv. Ondřeje Boboly 

  Hoškovice - poutní mše sv. v 14.00 ke cti sv. Jana Ne-

pomuckého v obecní kapličce 

  Všeň – mše sv. v 16.00 

  Boseň – mše sv. v 18.00 

22. 5. neděle 5. neděle velikonoční 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Loukovec – mše sv. v 15.00 

23. 5. pondělí 5. velikonočního týdne 

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

24. 5.  úterý 5. velikonočního týdne 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

25. 5.  středa  5. velikonočního týdne 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00, poté Biblická hodina 

26. 5.  čtvrtek  památka sv. Filipa Neriho 

27. 5.  pátek  5. velikonočního týdne 

  Loukov, Mn. Hradiště, Přepeře – Noc kostelů od 18.00 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

28. 5.  sobota  5. velikonočního týdne 

  Příšovice – mše sv. v 16.00 

  Žďár – mše sv. v obecní kapli v 18.00 

29. 5.  neděle 6. neděle velikonoční 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

30. 5.  pondělí  památka sv. Zdislavy, patronky diecéze 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

31. 5.  úterý  svátek Navštívení Panny Marie 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 
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POZVÁNKY 
 

Pouť ve Všeni 

V neděli 1. května jste všichni srdečně zváni na farní pouť do Všeně, kde 

bude sloužena pontifikální bohoslužba biskupem Mons. Karlem Herbstem 

ke cti sv. apoštolů Filipa a Jakuba. Začátek bohoslužby bude v 10.00 hodin. 
 

Pouť v Hoškovicích 

V sobotu 21. května se uskuteční poutní mše sv. ke cti sv. Jana Nepomucké-

ho v obecní kapličce v Hoškovicích. Všichni jste srdečně zváni.  
 

Pouť do Říma 

Stále jsou ještě volná místa na naši farní pouť do Itálie, která se uskuteční 

poslední týden v červnu. Pozvěte, prosím, i své známé, ať naplníme autobus. 
 

NOC KOSTELŮ - 27. KVĚTNA 2011 
 

Jednou z nezapomenutelných událostí roku 2010, která zanechala dojem 

v každém, kdo se jí nějakým způsobem zúčastnil, se stal první celorepubli-

kový ročník Noci kostelů. Tato akce byla nad očekávání úspěšná, což doka-

zují nejen statistiky – na 250 tis. vstupů v celé České republice, z toho okolo 

11 tis. vstupů v litoměřické diecézi – ale rovněž ohlasy návštěvníků a samot-

ných pořadatelů. V našem farním obvodu jsme se zapojili s kostelem sv. Ja-

kuba v Přepeřích. 

Rovněž v tomto roce bychom rádi naše sakrální památky otevřeli veřej-

nosti a dali tím všem zájemcům možnost poznat jedinečnou část historie a 

sobě příležitost, jak přiblížit lidem křesťanství. Chtěli bychom rozšířit nabíd-

ku zpřístupněných objektů mimo již zmiňovaný kostel v Přepeřích ještě 

o děkanský kostel sv. Jakuba v Mnichově Hradišti a kostel Nejsvětější Troji-

ce s rohanskou hrobkou v Loukově. Dobrovolníci z řad farníků pro zajištění 

hlídání objektů a propagaci akce jsou vítáni. 

Noc kostelů se pod jednotným designem a v týž termín, 27. května 2011 

od 18.00, koná v celé České republice, v Rakousku a nově také na Sloven-

sku. Poznamenejte si toto datum do diáře, těším se na setkání s vámi a vašimi 

blízkými. Už nyní je můžete zvát. Bližší informace včetně programu nalezne-

te na www.nockostelu.cz nebo na stránkách farnosti www.dekanstvimh.cz. 
 

Václav Novák 
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PŘEHLED SBÍREK 
 26. - 27. 

února 

5. - 6. 

března 

12. - 13. 

března 

19. – 20. 

března 

26. - 27. 

března 

2. - 3. 

dubna 

Boseň    45,-  30,- 

Březina   30,-    

Klášter nad 

Jizerou 
  80,-    

Kněžmost       

Loukov 185,- 220,- 220,- 180,- 205,- 220,- 

Loukovec 250,-    105,-  

Mnichovo 

Hradiště 
1.330,- 1.652,- 21.000,- 1.080,- 1.401,- 1.520,- 

Mukařov    750  500,- 

Přepeře 1.080,- 623,- 604,- 1.001,- 401,- 480,- 

Všeň    200,-  50,- 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! 

 

MODLITBA  
 

ZA OBDRŽENÍ MILOSTI NA PŘÍMLUVU BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA PAPEŽE JANA PAVLA II. 
 

Ó, Nejsvětější Trojice, 

děkujeme ti, že jsi církvi darovala papeže Jana Pavla II. 

a dala v něm zazářit něžnosti svého otcovství, 

slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky. 

On nám svou bezmeznou důvěrou v tvé nekonečné milosrdenství 

a v mateřskou přímluvu Panny Marie zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře, 

a ukázal nám tak svatost jako vysokou míru řádného křesťanského života, jako cestu 

k dosažení věčného společenství s tebou. 

Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl milost, 

o kterou prosíme, v naději, že bude brzy přiřazen k zástupu tvých svatých. 
 

Amen. 
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