
29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

 18.00 Mnichovo Hradiště 

30.9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

 17.00 Loukov 

1.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 

 18.00 Mnichovo Hradiště + adorace 

 19.00 Přepeře + adorace 

2.10.  13.30 Klokočka – poslední mše sv. letošní sezony 

Památka svatých andělů strážných 

 mše sv. z 27. neděle v mezidobí 

 15.30 Příšovice 

 16.30 Všeň 

 18.00 Boseň 

3.10. 27. neděle v mezidobí 

 8.30 Mnichovo Hradiště 

 10.00 Loukov 

 11.00 Přepeře 

 15.00 Mukařov 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pravidelná výuka náboženství  začne v měsíci září jak 

v Mnichově Hradišti, tak i v Přepeřích. Bližší info u P. Pavla Macha.. 

 

Pravidelná příprava na přijetí svátosti biřmování 
bude v pátek jednou za čtrnáct dní v 19.00 na faře v Přepeřích; první setkání 

bude 10.9. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

P. Pavel Mach bude k dispozici na faře v Přepeřích každé úterý 

od 15.00. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pravidelné setkávání farníků v Mnichově Hradišti bude jednou 

za čtrnáct dní v pátek po mši sv. 

 

 

 

Požehnaný měsíc září vám přeje P. Pavel 

 

Farní list vydává pro svoji interní potřebu Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo 

Hradiště.  

Za správnost odpovídá administrátor farnosti P. Pavel Mach. 

Kontakt: 1.máje 232/2, 205 01 Mnichovo Hradiště, tel.736 148 567, dekanstvi.mh@seznam.cz 

 
           farní list pro farnosti 

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

Mukařov, Přepeře a Všeň 

   září      Ročník 2010 
  

 „Bůh nás miluje až do té míry, že v nás přebývá, stává se nám 
druhem v naší samotě, důvěrníkem a přítelem v každé chvíli.“                                                         
 

Alžběta od Nejsv. Trojice 

 
Drazí přátelé, 

vstupujeme do měsíce září, ve kterém nám dominuje svátek 

sv. Václava, který je symbolem nejen české křesťanské kultury, ale i 

celého národa. Proto se modlíme: „Ty jsi dědic České země, rozpomeň se 

na své plémě,“ zpíváme ve Svatováclavském chorálu. Zkusme přemýšlet 

o tom, co vyjadřují tato slova. 

Svatý Václav je dědic. Neměli bychom však být spíše my dědici 

svatého Václava, jeho odkazu, jeho stylu života? A vůbec, co to znamená 

slovo „dědic“? Pokud se zeptáme takto, možná se dobereme smyslu textu, 

který zpíváme. 

Kmen Čechů, stejně jako každý jiný kmen, ctil bůžky svého rodu. Ti 

slovanští byli vyrobeni ze dřeva a naši předkové jim říkali ,,dědci“. Když 

se rozhodli, že přestěhují svá obydlí, vzali své ochránce na ramena a 

odnesli je spolu se vším svým majetkem na místo, které se jim zdálo 

příhodné. O tom píší jak Kosmas, tak Kristiánova legenda, že otcové 

donesli své ,,dědky“ až na horu Říp, kde se jim zalíbilo. 

Když naši předkové nalezli místo, kde se rozhodli postavit svou 

vesnici, nejdříve ze všeho zasadili do plánovaného centra své ,,dědky“ – 

bůžky a ochránce rodu. Ti jim měli zajistit nerušené spočinutí a budování, 

hojnost, mír a zdraví. Od té doby se u nás vesnicím říká „dědina“. 

Když do našich zemí přišli první misionáři křesťanské víry, nemohli 

jednoduše smést ze stolu hodnotový systém, základní vzorce kultury 

našich předků. Křesťanství může jednat velmi moudře: Pochopit, co je 

dobré použít, a naplnit křesťanským smyslem podle přísloví: ,,Chceš-li 

vzít psovi kost, dej mu kus masa.“ 



Vhod jim přišel svatý Václav, panovník a mučedník. Svatý Václav se 

stal ,,dědkem“, respektive dědicem České země, ochráncem národa a 

české státnosti. 

Kolem svého ochránce se shromažďoval národ již velmi záhy. O tom 

bychom se dočetli v seriózních dějepisných knihách. Kolem sv. Václava 

je národ schopen semknout své síly i dnes. Snad jsme právě pochopili 

proč… 

Ne náhodou si korunu Karla IV. panovníci půjčovali od sv. Václava. 

Ležela totiž na jeho lebce. Koruna českého království patří jemu a nikdo 

nepovolaný na ni neměl ani nemá právo. 

Ten, kdo ctí svatého Václava, ctí své kořeny. Kdo ctí své kořeny, je 

pevně zakořeněný a jen tak nic s ním neotřese. Kdo naopak od sebe 

odsekává své kořeny, padne a zahyne. 

Je nutné dodat, že svatý Václav měl také své kořeny. Kořenem, který 

mu dal nejvíce živin, je Kristus. 

 

Pozvánka na podzimní farní výlet 
 

Dne 25.9. 2010 se společně vydáme na farní výlet, tentokrát po krásách 

naší diecéze. Je to první společný výlet s naším novým duchovním 

P. Pavlem. Využijme tedy této příležitosti nejen k poznání nových míst a 

určité duchovní obnově, ale i k bližšímu poznání s P. Pavlem . Program 

je bohatý, cena příznivá, tak neváhejte a přihlaste se i Vy! 

Za organizátory Martin M. 

Odjezd: v 6.00 z Mnichova Hradiště (možnost parkování 
na dvoře), v 6.45 z Přepeř 

Program: 
- Horní Police – starobylé mariánské poutní místo, 

mše svatá 

-  Ploskovice – prohlídka zámku spjatého s pobytem 
excísaře Ferdinanda V. 

-  Osek – prohlídka slavného cisterciáckého 
klášterního areálu 

-  Bohosudov – závěrečné krátké zastavení 
v nejznámějším poutním kostele severních Čech 

Návrat: cca v 19.45 do Mnichova Hradiště a cca v 20.00 
do Přepeř. 

15.9. Památka Panny Marie Bolestné 

 10.00 Domov důchodců Mnichovo Hradiště 

18.00 Mnichovo Hradiště 

16.9. Památka sv. Ludmily, mučednice 

 17.00 Loukov 

17.9. pátek 24.týdne v mezidobí 

 18.00 Mnichovo Hradiště 

18.9. mše z 25. neděle v mezidobí 

 15.30 Příšovice 

 16.30 Všeň 

 18.00 Boseň 

19.9. 25. neděle v mezidobí 

 8.30 Mnichovo Hradiště 

 10.00 Loukov 

 11.00 Přepeře 

 15.00 Pěnčín – poutní mše sv. ze svátku Povýšení sv. kříže 

21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

 19.00 Přepeře 

22.9. Středa 25. týdne v mezidobí 

 18.00 Mnichovo Hradiště 

23.9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

 17.00 Loukov 

24.9. Pátek 25.týdne v mezidobí 

 18.00 Mnichovo Hradiště 

25.9. FARNÍ VÝLET – Horní Police, Ploskovice, Osek 

 Odjezd 6.00 Mnichovo Hradiště, 6.45 Přepeře 

 mše sv. z 26. neděle v mezidobí 
 15.00 DPS Mnichovo Hradiště 

16.30 Všeň 

 18.00 Kněžmost 

26.9. 26. neděle v mezidobí 

 8.30 Mnichovo Hradiště 

 10.00 Loukov 

 11.00 Přepeře 

15.00 Loukovec 

 

28.9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého 

národa 

 8.30 Mnichovo Hradiště 
 15.00 Kobyly poutní mše sv. – celebruje P. Pavel Ajchler 

 15.30 Příšovice poutní mše sv. 

18.00 Boseň poutní mše sv. 

 
 



Cena: 250,- Kč  + vstupné na zámek 

Strava nezajištěna, prosím, vezměte si jídlo na celý den! 
Přihlášky a bližší info u P. Pavla Macha nebo u Martina M. 
 

Přehled sbírek v měsíci červenci a srpnu: 
 

 červenec srpen  sbírka na povodně 

Mnichovo Hradiště 6500,-  8171,-  12 515,- 

Přepeře   1443,-  3124,-  3210,- 

Loukov  1159,-  1065,-  7550,- 

Loukovec    -  710,- 

Kněžmost  765,-  100,-  100,- 

Mukařov  1285,-  1150,-  320,- 

Březina  -  260,-  - 

Všeň   571,-  385,-  150,- 

Boseň   570,-  215,-  - 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Drazí přátelé, 

modlitba je základem křesťanského života a tak mi dovolte, 

abych  v našem  farním listu vždy jednu krátkou modlitbu 

nabídnul. Tentokrát je věnována  zejména našim starším 

sestrám: 

  „Pane Bože, já tě prosím, dej mi zdraví, duši klid, abych mohla 

v každé době sama sobě posloužit.  

   Do srdce mi lásku vlej, v práci, kterou mohu konat, Pane Bože, 

pomáhej.  Amen.„ 

 
 

Přehled bohoslužeb a aktivit: 
 
Z důvodu konání poutních mší nebude mše sv. 12.9. v Březině a 19.9. na 

Mukařově. Děkujeme za pochopení. 

 

1.9. středa 22. týdne v mezidobí 

 10.00 Domov důchodců Mnichovo Hradiště 

18.00 Mnichovo Hradiště 

2.9. čtvrtek 2. týdne v mezidobí 

 17.00 Loukov 

3.9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

 18.00 Mnichovo Hradiště + adorace 

 19.00 Přepeře + adorace 

4.9.  13.30 Klokočka 

 mše z 23. neděle v mezidobí 

 15.30 Příšovice 

 16.30 Všeň 

 18.00 Boseň 

5.9. 23. neděle v mezidobí 

 8.30 Mnichovo Hradiště 

 10.00 Loukov 

 11.00 Přepeře 

 15.00 Mukařov 

7.9. sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník, patron Slezska 

 19.00 Přepeře 

8.9. Svátek Narození Panny Marie 

 18.00 Mnichovo Hradiště 

9.9. čtvrtek 23. týdne v mezidobí 

 17.00 Loukov 

10.9. bl. Karel Spinola, kněz a mučedník, rodák pražský 

 18.00 Mnichovo Hradiště - po mši sv. setkání farníků na faře 

11.9.  15.00 Klášter Hradiště n. J. poutní mše ke cti Panny Marie 

 mše ze 24. neděle v mezidobí 

 16.30 Všeň 

 18.00 Kněžmost 

12.9. 24. neděle v mezidobí 

 (během mší sv. budou požehnány školní tašky) 

 8.30 Mnichovo Hradiště 

 10.00 Loukov 

 11.00 Přepeře 

15.00 Poutní mše sv. Loukovec 

15.00Posvícení Žďár – bohoslužba slova se sv. přijímáním 
14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 

 19.00 Přepeře 



Kvíz září 

 

1. Sv. Řehoř Veliký kromě péče o liturgii - známý Gregoriánský 

chorál - pečoval také o misie. Přes 40 misionářů vyslal do: 

a. Anglie; 

b. Afriky; 

c. Německa. 

 

2. Jména rodičů Panny Marie (sv. Jáchym a sv. Anna) známe z: 

a. Nového zákona; 

b. Apokryfů; 

c. Skutků apoštolů. 

 

3. Misionář a mučedník bl. Karel Spinola se narodil v Praze v roce 

1564. Po studiích vstoupil do kterého řádu? 

a. benediktinů; 

b. jezuitů; 

c. karmelitánů.  

 

4. Jan Zlatoústý byl pro svoje nadání patronem: 

a. kazatelů; 

b. zlatníků; 

c. mluvků. 

 

5. Kolik bolestí Panny Marie si církev připomíná? 

a. 5; 

b. 1; 

c. 7. 

 

6. Památka Bolestné Panny Marie se v celé církvi slaví v září od roku 

1814 na paměť: 

a. porážky Turků u Vídně; 

b. porážky Napoleona Bonaparte; 

c. návratu Pia VII. ze zajetí. 

 

 

 

7. Sv. Ludmila pocházela dle tradice z kmene: 

a. Pšovanů; 

b. Lemuzů; 

c. Markvarticů. 

 

8. Hrob sv. Ludmily se nachází: 

a. v Mělníce; 

b. na Tetíně; 

c. u sv. Jiří na Hradě. 

 

9. V září si také připomínáme dvojčata Kosmu a Damiána, k jejichž 

cti byl u nás postaven kostel již v 10. století. Ve kterém městě? 

a. Praha; 

b. Levý Hradec; 

c. Stará Boleslav. 

 

10. Povolání apoštola Matouše bylo tehdejšími židy považováno za 

nečisté, jaké to bylo? 

a. lékař; 

b. celník; 

c. rybář. 

 

11. Vévoda sv. Václav založil také jeden důležitý kostel, který? 

a. sv. Víta na Hradě; 

b. sv. Klimenta na Levém Hradci; 

c. sv. Václava na Proseku. 

 

12. Který archanděl vystupuje v knize Tobiáš? 

a. Tobiáš; 

b. Michael; 

c. Gabriel. 


