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

Mukařov, Přepeře a Všeň 

PROSINEC 2010 

„ Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš 

nás svou blízkostí. Přijď ty, lesku Boţí nádhery, ty, sílo a 

moudrosti Boţí: Proměň noc našeho ţivota v den a dej 

světlo našim očím. Amen.“ 

 (Podle sv. Bernarda z Clairvaux) 

 

Drazí přátelé, 

vstupujeme do krásného předvánočního období adventu, které chtějme 

proţít s vnitřní radostí z očekávaných vánočních svátků.  

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především 

svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k 

setkávání se s Kristem v našem kaţdodenním ţivotě a připravuje nás na jeho 

slavný druhý příchod. 

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Jeţíš: "Hle, stojím u dveří a 

klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já 

u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - 

zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můţeme otevřít jen 

my... 

Proţít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který 

nabízí naplněný ţivot a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet 

mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a 

s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemoţnou zbytečnou přítěţ, která 

nám znemoţňuje jít po jeho cestách. 

Všem vám přeji krásné proţití adventu a milostiplnou dobu vánoční. P. Pavel 

f a r n í  l i s t  
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ADVENT – nejen předvánoční období 
 

Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází 

z latinského slova "adventus", coţ znamená příchod. Myslí se zde na příchod 

Vykupitele Jeţíše Krista. Kaţdoročním proţíváním adventu a slavením 

adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří 

připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, ţe se věřící vţívají do 

atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oţivují zároveň 

touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněţ do svého vlastního 

ţivota. 

DATUM ADVENTNÍCH NEDĚLÍ 
Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25. prosince. 

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, ţe poslední adventní 

neděle - čtvrtá - připadá vţdy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním 

vánoční svátkem). A protoţe 25. prosinec je kaţdý rok v jiném dni v týdnu, 

tak i 1. adventní neděle má kaţdý rok jiné datum. Advent vţdy trvá do 

půlnoci dne 24. prosince ("štědrý večer" je vigilie - předvečer hlavního 

vánočního svátku). Někdy se proto stává, ţe poslední adventní neděle můţe 

připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, 

i kdyţ má čtyři adventní neděle.  

ADVENTNÍ VĚNEC 
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible 

mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je 

holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň jiţ přichází jako vítěz, jako 

král a osvoboditel: Jeţíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící 

vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on 

je "Světlo světa" (Jan 8,12). Kaţdému, kdo věrně a s láskou vyhlíţí příchod 

Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec ţivota.  

ADVENTNÍ PÍSNĚ - RORÁTY 
Obsah adventní doby výstiţně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", 

sestavené podle biblických textů, převáţně prorockých. (Roráty - název 

pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. století 

z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám 

Spasitele...).  

Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, 

poučená Boţím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. 

Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá staletí.  
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT 
 

V době adventní se v Mnichově Hradišti konají ranní sobotní 

bohoslužby v 7.30 hodin (ve farní kapli), při nichž se zpívají roráty. 

 

1. 12. středa po 1. neděli adventní 

  Mn. Hradiště – farní kaple v 17:00 

2. 12. čtvrtek po 1. neděli adventní 

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

kaple v 18:00 

3. 12. pátek po 1. neděli adventní 

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

v 17:00, setkání farníků 

4. 12. sobota po 1. neděli adventní 

  Mnichovo Hradiště – mše sv. v 07.30 ve farní kapli 

  Všeň – mše sv. v 16:00 

  Boseň – mše sv. v 18:00 

5. 12. neděle 2. adventní 

  dopoledne pravidelný pořad bohosluţeb 

  Přepeře – kostel sv. Jakuba v 11.00 - mše sv. se zaměřením 

na děti s mikulášskou nadílkou – po mši sv. farní oběd na 

faře 

  Mukařov – mše sv. v 15:00 

6. 12. pondělí po 2. neděli adventní – Sv. Mikuláše 

7. 12. úterý památka sv. Ambrože 

  Přepeře – 18.00 – farní kaple 

8. 12. středa Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního 

hříchu 

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

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 ve farní kapli 

9. 12. čtvrtek po 2. neděli adventní 

10. 12. pátek po 2. neděli adventní  

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 ve farní kapli 

  Přepeře v 19.00 - příprava na biřmování 

11. 12. sobota po 2. neděli adventní 

  Mnichovo Hradiště – mše sv. v 07.30 ve farní kapli 

  Klášter nad Jizerou – mše sv. v 16:00 
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  Kněţmost – mše sv. v 18:00 

12. 12. neděle 3. neděle adventní 

  dopoledne pravidelný pořad bohosluţeb 

  Březina – mše sv. v 15:00  

  Mnichovo Hradiště v 16.00 - Ţivý betlém – farní zahrada, 

kostel sv. Jakuba v 17.30 – koncert - Česká mše vánoční 

(Jakub Jan Ryba) 

13. 12. pondělí památka sv. Lucie, panny a mučednice 

14. 12. úterý památka sv. Jana od Kříže 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 – farní kaple 

15. 12. středa po 3. neděli adventní 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 ve farní kapli  

16. 12. čtvrtek po 3. neděli adventní 

17. 12. pátek před Štědrým dnem 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 ve farní kapli, předvánoční 

setkání farníků 

18. 12. sobota před Štědrým dnem 

  Mnichovo Hradiště – mše sv. v 07.30 ve farní kapli 

  Všeň – mše sv. v 16:00 

  Boseň – mše sv. v 18:00 

19. 12. neděle 4. neděle adventní 

  dopoledne pravidelný pořad bohosluţeb 

  Mukařov – mše sv. v 15:00 

20. 12. pondělí před Štědrým dnem 

21. 12. úterý před Štědrým dnem 

  Přepeře – 18.00 – farní kaple 

22. 12. středa před Štědrým dnem 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 ve farní kapli 

23. 12. čtvrtek před Štědrým dnem 

 

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

24. 12. pátek - Štědrý den 

10.00 – Domov důchodců 

od 14.00 – otevřen kostel sv. Jakuba – vystaven betlém, možnost si 

zapálit Betlémské světlo (nutno si přinést svoji lampičku) 

15.00 – Mukařov 
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16.00 – Přepeře - dětská 

17.00 – Mnichovo Hradiště 

21.00 – Boseň 

21.00 – Všeň 

22.30 – Loukov 

22.30 – Příšovice 

24.00 – Mnichovo Hradiště 

24.00 – Přepeře 

 

25. 12. sobota – Slavnost Narození Páně – Boží Hod vánoční  

08.30 – Mnichovo Hradiště 

10.00 – Loukovec 

11.00 – Přepeře 

15.00 – Kněţmost 

15.00 – Březina 

 

26. 12. neděle – Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa + sv. Štěpána 

08.30 – Mnichovo Hradiště – obnova manţelských slibů 

10.00 – Loukov – obnova manţelských slibů 

11.00 – Přepeře – obnova manţelských slibů 

15.00 – Sezemice 

 

27. 12. pondělí – Svátek sv. Jana Evangelisty 

17.00 – Mnichovo Hradiště – farní kaple – svěcení vína s ochutnávkou 

 

28. 12. úterý – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

18.00 – Přepeře – farní kaple 

 

29. 12. středa – 5. den v oktávu Narození Páně 

17.00 – Mnichovo Hradiště – farní kaple 

 

30. 12. čtvrtek – 6. den v oktávu Narození Páně 

17.00 – Mnichovo Hradiště – farní kaple 

 

31. 12. pátek – Sv. Silvestr 

17.00 – Přepeře – kostel sv. Jakuba - děkovná bohosluţba s prosbou o Boţí 

pomoc do nového roku 
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17.00 – Mnichovo Hradiště – kostel sv. Jakuba – děkovná bohosluţba 

s prosbou o Boţí pomoc do nového roku 

1. 1. sobota – Slavnost Matky Boží Panny Marie 

17.00 – Mnichovo Hradiště – kostel sv. Jakuba 

18.00 – Přepeře – kostel sv. Jakuba 

 

2. 1. neděle 

08.30 – Mnichovo Hradiště – kostel sv. Jakuba: 2. neděle po Narození Páně 

10.00 – Loukov: Slavnost Zjevení Páně 

11.00 – Přepeře – kostel sv. Jakuba: Slavnost Zjevení Páně 

15.00 – Mukařov: Slavnost Zjevení Páně 

 

V dalších dnech pravidelný pořad bohoslužeb. 

 

6. 1. čtvrtek – Slavnost Zjevení Páně 

17.00 – Mnichovo Hradiště – kostel Tří králů 

 

PŘEHLED SBÍREK 
 23.-24. 

října 

30.-31. 

října 

6.-7. 

listopadu 

13.–14. 

listopadu 

Mnichovo 

Hradiště 
1195,- 1196,- 1165,- 1050,- 

Přepeře 3200,-  240,- 360,- 

Loukov 265,- 2174,- 220,- 240 

Všeň 120,- 200,- 200,- 144,- 

Kněţmost 300,-   205,- 

Boseň  770,- 20,- 453,- 

Mukařov   1030,-  

Loukovec 220,-    

Březina    50,- 

Klášter nad 

Jizerou 
   230,- 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! 
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HÁDANKOVÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ (nejen pro děti) 

 
1.  Čtyři týdny před vánoci vlastní název mají, patříš k těm, kdo jej znají? 

2.  Napřed, kdyţ byl vojákem, o plášť rozdělil se s ţebrákem, později pak 

biskupem se stal, jméno jeho rozneslo se v dál. 

3.  Napřed nástroj na broušení, písmenka dvě v prodlouţení, výsledkem 

vánoční je nadělení. 

4.  V tenhle den pak větve uříznuté a do vody zasunuté, do vánočních 

svátků květy obalí, jak pak je jen lidé nazvali? 

5.  Kdo jsou ti tři, co dnes večer chodí městem, dobroty a překvapení nesou 

dětem? 

6.  Čím byl světec, co má dneska svátek, kdo to ví? Mitra s berlou, ty to 

napoví. 

7.  Dnešního dne světce jméno, název šperku jakby zakončeno, zkratkou 

Ameriky zahájeno. 

8.  Čemu se dnes chvála vzdává? Víš to? Sláva! 

9.  Pro ruku je to stan, jenţ jí chrání ze všech stran. 

10.  Rozbít si mě napřed musíš, dobrou chuť pak zakusíš. 

11.  Uţ to voní celým domem, co pak brzy mlsat budem. 

12.  Ač jsou někdy ráno mlhy, na náměstí vánoční jsou … 

13.  Dnešní světice noci prý upije, kdo to její jméno zná, ví je? 

14.  Shůry padá, neublíţí nic, jenom studí, uţ vím víc. 

15.  Odstraňuje sněhy z cest, aby auta zboţí, lidi mohla vézt. 

16.  Hrnec mám já místo čepice, mrkev místo nosu. Kdo jsem, ví jich více. 

17.  Kdo byl první u jesliček poklonit se Pánu, ještě dřív neţ bylo k ránu? 

18.  U jesliček dvě zvířátka vidíme, která jsou to, od tebe se dovíme. 

19.  Kdo dal pastýřům zas vzkaz, do Betléma jít v ten čas? 

20.  Nad Betlémem andělská se chvála vzdává, začínajíc slovem… 

21.  Země, kde ten Betlém leţel, dvě má jména. Jedno bys měl vědět? 

22.  O té noci, k níţ naděje se vzpíná, ţe tichá je a … v koledě se zpívá. 

23.  U Jeţíška v chlévu vůbec nestál, k nám se všude o vánocích dostal. 

24.  Čí ţe to narození slavíme a proto se veselíme? 

25.  Kdopak přišli z dáli, aby Jeţíškovi vzácné dary dali? 
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MODLITBA 

 
Naděje dnešního světa 

 
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: 

 kde je nenávist, tam ať přináším lásku, 

kde je křivda, ať přináším odpuštění, 
kde je nesvár, ať přináším jednotu, 

kde je omyl, ať přináším pravdu, 
kde je pochybnost, ať přináším víru, 
kde je zoufalství, ať přináším naději, 

kde je temnota, ať přináším světlo, 
kde je smutek, ať přináším radost. 

 
Pane, učiň ať nechci tolik: 

být utěšován, jako spíše utěšovat, 

být chápán, jako spíše chápat, 
být milován, jako spíše milovat. 

 
Neboť tak jest: 

kdo se dává, ten přijímá, 

kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán, 
kdo odpouští, tomu se odpouští, 

kdo umírá, ten povstává k věčnému životu. 
 

Pane, dej, ať žijeme jen pro Tebe. Amen. 
 

Správné odpovědi adventního hádankového kalendáře: 

1. Advent; 2. sv. Martin; 3. Brusle; 4. Barborky; 5. Mikuláš; 6. Biskupem; 7. 

Ambroţ; 8. Neposkvrněnému Početí Panny Marie; 9. Rukavice; 10. Ořech; 

11. Vánoční cukroví; 12. Vánoční trhy; 13. sv. Lucie; 14. Sníh; 15. Sněhový 

pluh; 16. Sněhulák; 18. Osel a vůl; 19. Andělé; 20. Sláva; 21. Palestina; 

Izrael; 22. Svatá; 23. Vánoční stromek; 24. Jeţíše Krista; 25. Mudrci z 

východu, svatí Tři králové 

 

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.  


