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

Mukařov, Přepeře a Všeň 

LEDEN 2011 

„Svornost a jednota, předmět naděje církve a lidstva,  

jsou ještě daleko: nicméně jsou darem Ducha svatého, 

o který je třeba neúnavně prosit.“ 
(Jan Pavel II.) 

 
„...řekl jsem andělovi, který stál u brány nového roku: 'Dej mi světlo, abych  jis-

tou nohou mohl vykročit do neznáma.'  Ale on mi odpověděl: 'Jen jdi temnotou a 

vlož svou ruku do ruky Boží, to je lepší než světlo a jistější než známá cesta.'“ 

Drazí bratři a sestry, stojíme na počátku nového roku a ptáme se, co nové-

ho nám asi přinese. Přeji vám a vašim drahým, abychom dny příští očekávali 

s pevnou jistotou, že Kristus s námi jde dějinami a provází nás ve všech ži-

votních situacích. Do nového roku vám přeji vše dobré, dar zdraví a hojnost 

Božích milostí. P. Pavel 
 

DOBA „BĚHEM ROKU“  
 

Po svátku Křtu Páně začíná tzv. liturgické mezidobí, které je nejdelším 

obdobím církevního roku. Jedna jeho část vyplňuje mezeru od konce vánoční 

doby do začátku doby postní a druhá, delší, pokračuje po svatodušních svát-

cích, tj. od konce velikonoční doby do adventu následujícího roku. Není to 

období obyčejné, nedůležité, nebo dokonce bezvýznamné; naopak, je to doba 

setby a dlouhé trpělivosti, v níž slyšíme Kristova podobenství a rozjímáme 

stránku za stránkou Písmo svaté. Je to doba každodenní lásky a růstu, který 

se den po dni uskutečňuje v dobré půdě. Mezidobí je proloženo několika 

slavnostmi: slavností Nejsvětější Trojice, potom slavnostmi Těla a krve Páně 

a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a na konci slavností Všech svatých (1. 11.) a 

Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (2. 11. - tzv. Dušičky). Poslední ne-

f a r n í  l i s t  
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děle v liturgickém roce je slavnost Ježíše Krista Krále. Další nedělí pak začí-

ná nový církevní rok. Liturgická barva v mezidobí je zelená. 

Tak je život křesťanů, kteří žijí rozptýleni po světě, po celý církevní rok 

utvářen dny a dobami, kdy se shromažďujeme, kdy prožíváme společenství 

víry a modlitby a kdy se navzájem posilujeme ve svém obrácení a poslání. 
 

JEDNOTA KŘESŤANŮ  
 

Drazí přátelé, v měsíci lednu pamatuje církev na jednotu Kristových 

učedníků, která ještě není zcela uskutečněna. 

Ježíš Kristus se již za svého pozemského života modlí ke svému Otci za 

to, aby jeho učedníci byli jednotní, drželi spolu, protože ví, jaká nesnadná 

úloha to byla, je a bude pro společenství těch, které on sám spojuje – 

pro církev. 
 

„Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 
aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, 
aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ 

(evangelium podle Jana 17,17-23) 
 

Proto by mělo být prvořadou snahou pracovat pro jednotu mezi křesťany, 

učit se milovat své církve, respektovat a obohacovat se našimi rozdíly, od-

pouštět a prosit za odpuštění všeho, čím jsme si v historii ublížili, a hledat 

cesty sblížení skrze hlubší přilnutí k Bohu.  

Proto vás prosím, bratři a sestry, pamatujme zvláště v měsíci lednu ve 

svých modlitbách na tento úmysl a prosme na přímluvu Matky Boží Panny 

Marie, Matky jednoty křesťanů, abychom se všichni snažili naplnit Kristovo 

přání: abychom byli jedním společenstvím. 
 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A  AKTIVIT  
 

 9. 1. neděle svátek Křtu Páně 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Březina – mše sv. v 15:00 

10. 1. pondělí 1. týdne v mezidobí 

11. 1. úterý 1. týdne v mezidobí 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

12. 1. středa 1. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 

13. 1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí 



- 3 - 

 

14. 1. pátek 1. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 

  Přepeře – setkání mládeže v 19.00  

15. 1. sobota 1. týdne v mezidobí 

  Všeň – mše sv. v 16:00 

  Boseň – mše sv. v 18.00 

16. 1. neděle 2. neděle v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Mukařov – mše sv. v 15:00 

17. 1. pondělí památka sv. Antonína Velikého 

18. 1. úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

19. 1. středa 2. týdne v mezidobí 

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

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

20. 1. čtvrtek 2. týdne v mezidobí 

21. 1. pátek památka sv. Anežky Římské 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00, poté setkání farníků 

22. 1. sobota 2. týdne v mezidobí 

  Příšovice – mše sv. v 16:00 

23. 1. neděle 3. neděle v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Přepeře – mše sv. se zaměřením pro děti v 11.00 

  Loukovec – mše sv. v 15:00 

24. 1. pondělí památka sv. Františka Saleského 

25. 1. úterý svátek Obrácení svatého Pavla 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

26. 1. středa památka sv. Timoteje a Tita 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 

27. 1. čtvrtek 3. týdne v mezidobí 

28. 1. pátek památka sv. Tomáše Akvinského 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 

  Přepeře – setkání mládeže v 19.00  

29. 1. sobota 2. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v DPS v 14.30 

30. 1. neděle 4. neděle v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

31. 1. pondělí památka sv. Jana Boska  
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PŘEHLED SBÍREK  
 20. - 21. 

listopadu 

28. listo-

padu 

4. - 5. 

prosince 

11. – 12. 

prosince 

18. - 19. 

prosince 

24. – 26. 

prosince 

Mnichovo 

Hradiště 
2030,- 1795,- 791,- 1091,- 971,- 6747,- 

Přepeře 601,- 386,- 1602,- 320,- 345,- 1580,- 

Loukov 360,- 130,- 260,- 90,- 260,- 682,- 

Všeň 101,-  40,-  20,-  

Kněžmost      559,- 

Boseň   160,-  180,- 1105,- 

Mukařov 520,-     900,- 

Loukovec      190,- 

Březina    10,-  30,- 

Klášter 

nad Jize-

rou 

   580,-   

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! 

 

MODLITBA  ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ  

 

Pane Ježíši, který ses modlil, abychom byli jedno, 

prosíme Tě za jednotu křesťanů, 

tak jak Ty chceš a skrze prostředky, které Ty chceš. 

Ať nám Tvůj Duch dá prožívat utrpení z rozdělení, 

vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, 

která je nad všechno očekávání.  
 

Amen. 
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