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

Mukařov, Přepeře a Všeň 

ČERVEN 2011 

„Přijímejte Tělo Kristovo a stávejte se Tělem Kristovým.“ 

 (sv. Augustin) 

 

Drazí přátelé, 

vstupujeme do druhé červnové poloviny a prázdniny a dovolené se kva-

pem blíţí. Je to doba cestování, odpočinku a krásného slunného počasí. Přeji 

nám všem, abychom v tomto období načerpali mnoho nových sil, zdravě si 

odpočinuli a plodně duchovně proţili řadu krásných církevních svátků a 

slavností, které nám nabízí náš křesťanský kalendář. 
P. Pavel 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - 26. ČERVNA 
 

Slavnost Těla a krve Páně, lidově Boţí Tělo, je svátek, kterým se zdůraz-

ňuje reálná přítomnost Jeţíše Krista jako Boha i jako člověka v Eucharistii. 

Podle nauky katolických, pravoslavných a ostatních starobylých křesťan-

ských církví Východu dochází při slavení mše k transsubstanciaci (přepod-

statnění) obětovaného chleba a vína v Tělo a Krev Jeţíše Krista. 

Slavení svátku můţe být provázeno nápadnou zvyklostí, kdy z kostela vy-

chází průvod, v němţ je nesena Svátost oltářní, a na čtyřech předem určených 

místech (náměstí, sochy svatých, morové sloupy apod.) se konají krátké po-

boţnosti. 

 

Jaký význam má eucharistie pro náš život? Eucharistie je svátost dnes 

„populární“, ale tím není řečeno, ţe je dostatečně pochopená. Snad nejvíce 

lidí chápe, ţe je to posila sjednocení s Kristem. To je jistě správné. Stojí ale 

f a r n í  l i s t  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolicismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orient%C3%A1ln%C3%AD_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orient%C3%A1ln%C3%AD_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transsubstanciace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tost_olt%C3%A1%C5%99n%C3%AD
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za to si uvědomit, co všechno eucharistie můţe a má posilovat: naši ochotu 

nést obtíţe, naši ochotu slouţit bliţním a přijímat je, naši jistotu, ţe nás Bůh 

miluje - tedy naši víru. Naši víru, která je zcela prakticky naším sjednocením 

s Bohem v běţném ţivotě. A také víru, ţe patříme jako ţivé údy do církve a 

ţe je to velká výhra pro celý náš ţivot. 
 

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA - 29. ČERVNA 
 

Na konci měsíce si připomínáme dva apoštoly - Petra a Pavla. Jsou to dva 

sloupy církve. Oba stejně slouţili jedné církvi a po celý ţivot si zachovali 

vzájemnou úctu a lásku. 

Svatý Pavel bývá zobrazován s knihou v ruce, protoţe je Učitelem národů. 

Má při sobě meč, protoţe jím byl popraven pro víru. Znakem svatého Petra 

jsou klíče nejvyšší moci podle slov Pána Jeţíše: „Tobě dám klíče Boţího 

království. Cokoliv sváţeš na zemi, bude svázáno i na nebi.“ 

Petr je zosobněním skály, v níţ církev bezpečně kotví.  

Pavel je nástroj vichřice Ducha Boţího, která popohání církev do čela ča-

su, lidských událostí a dějin, která ji pudí do výbojů na celém světě. 

Co se tenkrát dělo, kdyţ se setkal Petr s Pavlem, Skála s Vichrem? 

Proč šel Pavel za Petrem? Chtěl poznat na vlastní oči prvního z apoštolů, 

vyučeného samotným Jeţíšem, chtěl právě od něj dosáhnout uznání za apoš-

tola. Udělá to Petr? Bude on, prostý rybář, důvěřovat učenému profesoru a 

ještě k tomu cizinci? A nebude ţárlit na Pavlovy úspěchy?  

Všechna čest Petrovi. Při rozhodování se dal vést zdravým rozumem, lás-

kou, Duchem svatým. Podal Pavlovi ruku. 

A všechna čest Pavlovi. I přes neúspěchy si zachovává úctu a lásku k Pet-

rovi a nazývá jej „Prvním z apoštolů“. Stejně tak pro Petra zůstal Pavel na-

vţdy „milovaným bratrem“. 
 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - 1. ČERVENCE 
 

V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje, 

potřebují naléhavě ţeny, muţi i děti poznat Boţí srdce. To srdce, které od-

pouští, které se o lidi stará a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedů-

věrou, touhou po pomstě, předsudky ani nenávistí. Toto srdce touţí jen po 

jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, 

kdyţ vidí lidské utrpení a kdyţ vidí lidskou nedůvěru svěřit se Boţímu srdci, 

které chce rozdávat útěchu, naději a odvahu.     (Podle H. Nouwena)  
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PŮVOD A SYMBOLIKA SVÁTKU  

Úcta k boţskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 17. století. Podnětem 

k tomu byla zjevení svaté Markétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo 

dáno poznat lásku Jeţíšova Srdce. Probodené srdce ovinuté trním, s plameny 

a kříţem symbolizuje Jeţíšovu nepodmíněnou lásku k člověku. 
 

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - 5. ČERVENCE 
 

Bratři Cyril a Metoděj, apoštolové Slovanů a spolupatroni Evropy, se na-

rodili v Tesalonice v první polovině 9. století a vyrůstali v byzantské kultuře. 

Odváţně přijali úkol evangelizovat slovanské národy Velké Moravy v srdci 

Evropy. 

Dědictví svatých Cyrila a Metoděje je cenné také z kulturního hlediska. 

Jejich dílo ve skutečnosti přispělo k zaloţení společných křesťanských koře-

nů Evropy, kořenů, které svojí mízou prostoupily evropské dějiny a instituce. 
 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT 
 

20. 6. pondělí 12. týdne v mezidobí 

21. 6. úterý památka sv. Aloise Gonzagy 

22. 6. středa 12. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

23. 6. čtvrtek Těla a krve Páně 

24. 6.  pátek slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

25. 6.  sobota  12. týdne v mezidobí  

26. 6.  neděle  13. neděle v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 08.30 

  Přepeře – mše. sv. v 11.00 

  Loukovec – bohosluţba slova v 16.00! 

27. 6.  pondělí  13. týdne v mezidobí 

28. 6.  úterý  památka sv. Ireneje 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

29. 6.  středa slavnost sv. Petra a Pavla 

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

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

30. 6.  čtvrtek 13. týdne v mezidobí 
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1. 7. pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

  Mn. Hradiště – mše sv., adorace v 18.00, poté setkání far-

níků (táborák)   

2. 7. sobota památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 

  Klokočka - mše sv. v 13.30   

  Všeň – mše sv. v 16.00 

  Boseň – mše sv. v 18.00 

3. 7. neděle 14. neděle v mezidobí, svátek sv. Tomáše 

  dopoledne pravidelný pořad bohosluţeb 

  Mukařov – mše sv. v 15.00  

4. 7. pondělí památka sv. Prokopa 

5. 7. úterý slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

  Mn. Hradiště - mše sv. v 08.30 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

6. 7. středa 14. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

7. 7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí 

8. 7. pátek 14. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

9. 7. sobota 14. týdne v mezidobí 

  Klášter nad Jizerou – mše sv. v 16.00 

  Kněţmost – mše sv. v 18.00 

10. 7. neděle 15. neděle v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohosluţeb 

  Březina – mše sv. v 15.00 

11. 7. pondělí svátek sv. Benedikta 

12. 7. úterý 15. týdne v mezidobí 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

13. 7. středa 15. týdne v mezidobí 

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

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

14. 7. čtvrtek svátek bl. Hroznaty 

15. 7. pátek památka sv. Bonaventury 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

16. 7. sobota svátek Panny Marie Karmelské 

  Všeň – mše sv. v 16.00 

  Boseň – mše sv. v 18.00 
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17. 7. neděle 16. neděle v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohosluţeb 

  Mukařov – mše sv. v 15.00 

18. 7. pondělí 16. týdne v mezidobí 

19. 7. úterý 16. týdne v mezidobí 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

20. 7. středa 16. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

21. 7. čtvrtek 16. týdne v mezidobí 

22. 7. pátek památka sv. Marie Magdalény 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

23. 7. sobota svátek sv. Brigity 

  Příšovice – mše sv. v 16.00 

  Ţďár – mše sv. v obecní kapli v 18.00 

24. 7.  neděle 17. neděle v mezidobí 

  Mn. Hradiště – poutní mše sv. ke cti sv. Jakuba v 9.00  

  (s průvodem a zakončením v kapli sv. Anny na zámku) 

25. 7.  pondělí  svátek sv. Jakuba apoštola 

26. 7.  úterý  památka sv. Jáchyma a Anny 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

27. 7.  středa  památka sv. Gorazda a druhů 

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

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

28. 7.  čtvrtek  17. týdne v mezidobí 

29. 7.  pátek památka sv. Marty 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 18.00 

30. 7.  sobota 17. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 14.30 v DPS 

31. 7. neděle 18. neděle v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. ke cti sv. Anny v 8.30 

  jinak pravidelný pořad bohosluţeb 
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KVÍZ 
 

Významnou postavou našich křesťanských dějin je Jan Křtitel – prorok, 

který připravoval cestu Pánu Jeţíši. Jeho narození oslavujeme 24. června. Na 

následujícím testu si ověř, co o něm víš.  

Začni u 1. otázky, číslo za odpovědí tě pošle na další otázku. Pokud odpo-

víš správně, začne ti z podtrţených písmen vycházet tajenka. Bude celá, aţ 

projdeš všechny otázky a poslední odpověď tě pošle zpět na č. 1. 

 

1. O Rodiče Jana Křtitele byli 

a) Jáchym a Anna – 3 

b) Abrahám a Sára – 10 

c) Zachariáš a Alţběta – 8 

 

2. T Jan Křtitel řekl o Ježíšovi: 

Nejsem hoden ani 

a) rozvázat mu řemínek u opánků – 5 

b) se s ním setkat – 7 

c) mu podat vodu – 10 

 

3. S Jan Křtitel křtil 

a) u Mrtvého moře – 9 

b) u řeky Nil – 4 

c) u řeky Jordán – 7 

 

4. A Jan Křtitel kázal 

a) na poušti – 9 

b) na hoře Tábor – 6 

c) u Genezaretského jezera – 8 

 

5. E Jan Křtitel o Ježíšovi 

učedníkům řekl: 

a) Hle, světlo světa! – 1 

b) Hle, můj následovník! – 6 

c) Hle, Beránek Boţí! – 3 

6. ! Jan Křtitel zemřel 

a) stětím – 1 

b) ukřiţováním – 2 

c) upálením na hranici – 8 

 

7. E Uvězněn byl za to, že 

a) z hladu odcizil chléb v chrámě – 3 

b) pokáral vládce Heroda za jeho 

manţelství se švagrovou – 6 

c) ničil přírodu pojídáním kobylek – 9 

 

8. B Janův otec neuvěřil, že bude 

mít syna, a až do jeho narození 

a) ohluchl – 5 

b) oněměl – 10 

c) oslepl – 7 

 

9. Ť Přicházeli k němu lidé, aby 

a) se uzdravili z nemocí – 1 

b) vyznali hříchy a dali se pokřtít – 2 

c) jim předpověděl budoucnost – 4 

 

10. R Jan Křtitel byl 

a) o rok mladší neţ Jeţíš – 5 

b) o půl roku starší neţ Jeţíš – 4 

c) o třicet let starší neţ Jeţíš – 2

  

TAJENKA: Jan Křtitel lidi vyzýval: .................................... 
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PODĚKOVÁNÍ  
 

Milí farníci, chtěli bychom vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem 

zapojili do příprav nebo vlastního průběhu Noci kostelů, poděkovat. Noc 

kostelů se v našich farnostech konala poprvé (v Přepeřích podruhé). Podařilo 

se nám pro veřejnost zajistit otevření kostelů v Mnichově Hradišti (účast ko-

lem 150 návštěvníků), v Loukově (přes 400) a v Přepeřích (zhruba 150). 

Všude byl zajištěn kulturní program (koncerty, přednášky o historii apod.), 

v Přepeřích doplněný například o soutěţe pro děti a v Mnichově Hradišti o 

výstavku liturgických rouch a předmětů. Nejvíce však lákal Loukov, kde byla 

po letech přístupná hrobka Rohanů. Lidé také projevili zájem o prohlídku 

zvonice v Mnichově Hradišti. Ještě jednou přijměte naše upřímné poděková-

ní!  
P. Pavel a Václav Novák 

 

FARNÍ POUŤ 
 

V sobotu 11. června se naše farnost (s Turnovem a Mladou Boleslaví) vy-

dala na společnou cestu do Doksan, kde se slavila pouť ke sv. Aneţce České 

v roce, kdy si připomínáme 800. výročí jejího narození. Autobus nabral první 

poutníky brzo ráno v Turnově a postupně se přidávali další a další. Cestou 

jsme se pomodlili růţenec, zapívali písně a poslouchali výklad o zajímavos-

tech podél naší trasy. V Doksanech jsme si mohli prohlédnout areál kláštera, 

kryptu a hlavně účastnit se slavnostní bohosluţby. 

Krátce po mši sv. jsme však jiţ Doksany opustili a směřovali do Litomě-

řic. Zde, po krátké pauze na oběd, jsme navštívili městské sklepy, katedrálu 

sv. Štěpána, přilehlou věţ (tak těch schodů je tam 202:-)), kostel sv. Jakuba a 

zrekonstruovaný děkanský kostel Všech svatých. Při zpáteční cestě jsme se 

zastavili v Mělníce, kde jsme vyuţili moţnost prohlédnout si kostel sv. Petra 

a Pavla a místní kostnici. „Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i 

vy.“ Takto k nám promlouvaly ostatky aţ patnácti tisíc zemřelých. U soutoku 

Vltavy a Labe jsme se společně vyfotili a fotky z celé poutě uvidíte uţ brzy 

na našem webu. Po malém občerstvení v místní cukrárně jsme vyrazili domů. 

Naše celodenní putování se, řekl bych, vydařilo díky pěknému počasí, za-

jímavému programu a dobré náladě vás všech poutníků. Prima bylo, ţe si 

společně vyjela jak starší generace, tak také naše mládeţ:-). Těšme se na dal-

ší pouť, která by se mohla uskutečnit na podzim. Kam? Nechte se překvapit... 
Václav Novák 

 



- 8 - 

 

PŘEHLED SBÍREK 
 9. - 10. 

dubna 

16. - 17. 

dubna 

23. - 24. 

dubna 

30. 4. a 

1. 5. 

7. - 8. 

května 

14. - 15. 

května 

21. - 22. 

května 

28. - 29. 

května 

Boseň     110,-  40,-  

Březina 250,-        

Klášter nad 

Jizerou 
     125,-   

Kněţmost 100,-     100,-   

Loukov 740,- 235,- 720,-  305,- 250,- 447,- 950,- 

Loukovec   410,-    250,-  

Mnichovo 

Hradiště 
1.402,- 1.005,- 2.055,- 1.035,- 1.300,- 2.210,- 780,- 3.210,- 

Mukařov  500,-  300,-  550,-   

Přepeře 696,- 1.170,- 2.248,-  375,- 542,- 857,- 650,- 

Všeň    2.100,- 35,-  180,-  

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! 

 

MODLITBA HOSPODYNĚ 
 

Jeţíši, i ta kuchyně Ti patří, i ty mé starosti o talíře a pekáče. Nemohu se 

podobat svaté, která v rozjímání klečí u Tvých nohou, která pěstěnými prsty 

tká posvátná roucha; pomoz mi však, ať se stanu svatou při práci v kuchyni.  

Nemám čas na dlouhé modlení. Říkám jen: Ohřej mou kuchyni teplem své 

lásky. Tvůj Boţský mír ať napraví, co pokazila moje špatná nálada.  

Umlč i moje povzdechy. 

Tak rád jsi sytil svoje přátele na hoře, na břehu jezera,  

napojil jsi je ve svatební síni v Galilejské káni. 

Kdyţ podávám jídlo svým drahým, jsi to Ty, kdo je s vlídností přijímá,  

neboť kdyţ slouţím jim, slouţím  T o b ě ! 

Ať Tobě slouţím, skrze své bliţní, ráda, ochotně a s láskou.  

Amen. 
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