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

Mukařov, Přepeře a Všeň 

ÚNOR 2011 

"Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu." 

 (z liturgie) 

 

Drazí přátelé, bratři a sestry, 

před námi je měsíc únor, který začíná krásným svátkem Uvedení Páně do 

chrámu,  lidově nazývaným  Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. 

Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po 

jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Tento svá-

tek je obohacen symbolem svěcení svící, které mají významnou symbolickou 

úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje, aby jiným dala světlo... 
P. Pavel 

 

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - HROMNICE 
 

Byla to odvaha říci tehdy o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny 

národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci doce-

la jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat. 

Už naši předkové si na tento svátek nechali světit svíčky - hromničky. 

Doma si v těžkých chvílích přírodních pohrom rozsvěcovali jejich maličký 

plamínek proti oslepujícím bleskům bouřek. Modlili se u nich a věřili že skr-

ze tuto modlitbu mohou být ochráněni proti živlům, které byly pro člověka 

nepřemožitelné. 

Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi podobné. Proti velkým událos-

tem té doby bylo to maličké děťátko opravdu jen jako mihotavý plamének 

hromnicové svíčky proti hromobití, bleskům a temnotám rozbouřených živlů. 

f a r n í  l i s t  
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I dnes se toto maličké děťátko navenek nijak neliší od ostatních dětí, a přesto 

je Světlem, které osvítí národy. 

Tato symbolika je důležitá i pro náš život, protože tato svíce nám může 

být vždy připomenutím toho, že žádná naše temnota není tak velká, aby do ní 

nemohl vstoupit Pán se svým jasným světlem. 

V této symbolice je patrná nesmírná přednost /důležitost/ plamínku, který 

se jeví jako malý a nepatrný oproti oslnivým světlům, které jsou v Božích 

očích ale jen záblesky. 

Malá hromnicová svíčka nás důvěrně oslovuje a má nám co říci. Možná 

právě pro její důvěrnou a nenásilnou řeč nejlépe pochopíme, jak nepravdivé 

je budování "oslnivého", "dokonalého" a "krásnějšího" života, pokud při tom 

ztratíme dotyk s Bohem a tedy i s podstatou člověka. 

Tehdy byla odvaha říci o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny ná-

rody. I dnes to může být odvahou, přijmout ho do svého života jako jediné 

světlo, ale je to jediná cesta k tomu, abychom mohli žít svůj v plnosti, lásce, 

radosti a pokoji. 
 

MARIÁNSKÁ ZJEVENÍ A POUTNÍ MÍSTA 
 

Tzv. mariánská zjevení jsou stále znovu novým podnětem k uctívání Ma-

rie na zvláštních místech. Nejznámějším z nich jsou francouzské Lurdy, kde 

Marii viděla roku 1858 dívka Bernadette. Ještě významnější byla pozdější 

Fatima v Portugalsku, kde byla v roce 1917 viděna třemi selskými dětmi. 

V osmdestátých letech 20. století se pak vyhledávaným místem mariánského 

zjevení stalo jugoslávské Medjugorje. Taková zjevení ale nejsou pro katolíky 

žádnými závaznými pravdami k věření. Jsou to soukromá zjevení zaměřená 

na zúčastněné osoby a zpravidla jen jimi vnímatelná. Nikoho k víře nezava-

zují. Boží zjevení závazné pro všechny bylo uzavřeno v apoštolské době. 

Potvrzení církve 

Církev byla se svým posuzováním takových zjevení vždy velmi opatrná. 

Často postupovala proti zneužití domnělých zjevení matky Boží. Jen tam, 

kde se ukáže duch modlitby, pokání a víry, může mít domněnka mimořádné-

ho dění vůbec smysl. Toto mimořádné se však musí potvrdit událostmi, pro 

které nesporně neexistují žádná přirozená vysvětlení. Říkáme tomu zázrak. 

Církev je i vůči těmto zázrakům velmi zdrženlivá. Je sotva známo, že v Lur-

dech je každý rok registrováno mnoho uzdravení, z kterých je ale jen nepatr-

né množství církví uznáno jako "nevysvětlitelné přirozenými prostředky". 
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STAVEBNÍ A REKONSTRUKČNÍ AKTIVITY 
 

V loňském roce 2010 byly provedeny následující stavební úpravy:  

 I. etapa opravy fasády na faře v Přepeřích: celkové náklady 500.000,- 

Kč (příspěvky: 425.000,- Ministerstvo kultury České republiky - 

MKČR, 75.000,- Obec Přepeře); 

 I. etapa opravy krovu a střechy kostela Narození Panny Marie 

v Klášteře nad Jizerou: celkové náklady 800.000,- Kč (příspěvky: 

700.000,- MKČR, 100.000,- Obec Klášter nad Jizerou); 

 Instalace nových žlabů a okapních svodů na kostele sv. Václava 

v Bosni: celkové náklady:120.000,- Kč (příspěvky: 108.000,- Státní 

zemědělský intervenční fond, 12.000,- Obec Boseň). 

Vyjmenovaným subjektům, zvláště obcím, velmi děkujeme za podporu a 

dobrou spolupráci. 
 

Na rok 2011 byly podány tyto žádosti: 

 Středočeský kraj - žádost o dotaci na opravu krovu a střechy kostela 

sv. Františka Serafinského v Kněžmostě; 

 Havarijní fond MKČR - žádost na další etapu rekonstrukčních prací na 

kostele Nanebevzetí Panny Marie na Solci; 

 Program regenerace městské památkové zóny Mn. Hradiště - žádosti na 

rekonstrukci přízemních místností děkanství, hospodářských budov 

v areálu fary (chlévy), výmalbu interiéru děkanského kostela sv. Jaku-

ba; 

 MKČR - žádost na II. etapu rekonstrukce krovu a střechy na kostele 

Narození Panny Marie v Klášteře nad Jizerou a fasády fary v Přepeřích. 

Duchovní správa děkuje za vaše modlitby, podporu a finanční dary. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Začátkem ledna proběhla v našich farnostech tradiční Tříkrálová sbírka. Jed-

ná se o dobročinnou akci, pořádanou Charitou ČR, která je zároveň největší 

dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2011 se v celostátním měřítku uskutečnila 

již po pojedenácté. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 

potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. 

Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární 

pomoc do zahraničí. 
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V rámci farního obvodu proběhlo koledování ve dnech 5. - 7. ledna 

v Přepeřích (výtěžek 9.010,- Kč), 6. ledna v Mnichově Hradišti (15.990,- Kč) 

a 7. ledna v Turnově (5.698,- Kč). Celkem se tedy vybralo 30.698,- Kč. 

Část z těchto peněz, určená na místní účely, bude použita na pomoc postiže-

ným dětem v našich obcích.      (ml) 
 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKTIVIT 
 

1. 2. úterý 4. týdne v mezidobí 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

2. 2. středa svátek Uvedení Páně do chrámu 

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

3. 2. čtvrtek památka sv. Blažeje 

  Přepeře - mše sv., adorace, udílení svatoblažejského požeh-

nání v 18.00 

4. 2. pátek 4. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv., adorace, udílení svatoblažejského 

požehnání v 17.00, poté setkání farníků 

5. 2. sobota památka sv. Agáty 

  Všeň – mše sv. v 16.00 

  Boseň – mše sv. v 18.00 

6. 2. neděle 5. neděle v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Mukařov - mše sv. v 15.00 

7. 2. pondělí 5. týdne v mezidobí 

8. 2. úterý 5. týdne v mezidobí 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

9. 2. středa 5. týdne v mezidobí 

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

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 

10. 2. čtvrtek památka sv. Scholastiky 

11. 2. pátek památka Panny Marie Lurdské 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 

  Přepeře - setkání mládeže v 19.00 

12. 2. sobota 5. týdne v mezidobí 

  Klášter nad Jizerou - mše sv. v 16.00 

  Kněžmost - mše sv. v 18.00 
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13. 2. neděle 6. neděle v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Březina – mše sv. v 15.00 

14. 2. pondělí 6. týdne v mezidobí  

15. 2. úterý 6. týdne v mezidobí 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

16. 2. středa 26. týdne v mezidobí 

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

17. 2. čtvrtek památka sv. Alexia a druhů 

18. 2. pátek 6. týdne v mezidobí 

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

19. 2. sobota 6. týdne v mezidobí 

  Všeň – mše sv. v 16.00 

  Boseň – mše sv. v 18.00 

20. 2. neděle 7. neděle v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Přepeře - dětská mše sv. v 11.00 ve farním kostele 
  Mukařov – mše sv. v 15.00 

21. 2. pondělí památka sv. Petra Damianiho 

22. 2. úterý svátek Stolce sv. Petra 

  Přepeře – mše sv. v 18.00 

23. 2. středa památka sv. Polykarpa 

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

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 

24. 2. čtvrtek 7. týdne v mezidobí 

25. 2. pátek 7. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště – mše sv. v 17.00 

  Přepeře - setkání mládeže v 19.00 

26. 2. sobota 7. týdne v mezidobí 

  Mn. Hradiště - mše sv. v 14.30 v DPS 

  Přepeře - dětský karneval od 14.30 v sokolovně 

  Příšovice – mše sv. v 16.00 

27. 2. neděle 8. neděle v mezidobí 

  dopoledne pravidelný pořad bohoslužeb 

  Loukovec – mše sv. v 15.00 

28. 2. pondělí 8. týdne v mezidobí 
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POZVÁNKY 
 

Dětský karneval 

Zveme všechny rodiče i děti (jakýchkoliv věkových kategorií) na tradiční 

dětský masopustní karneval s maskami (nejlépe biblickými). 

Zmíněná veselice se uskuteční v sobotu 26.2.2011 od 14:30h v přepeřské 

sokolovně (vchází se bokem od kostela). Podrobnější informace se dozvíte 

na přepeřských farních stránkách: http://www.farnostprepere.estranky.cz/  

nebo na čísle 725 525 618 (Marie Ludvíková).         (ml) 
 

Poutní zájezd do Říma 

Stále je možnost se na děkanství přihlásit na farní zájezd do Říma v termínu: 

19. - 26. června 2011. Informace naleznete na vloženém letáku, interneto-

vých stránkách farnosti nebo u P. Pavla Macha. 
 

KVÍZ 
 

„Na Hromnice o dvě více“, 

aneb co dalšího víme o svátku Uvedení Páně do chrámu 
 

1. Co nám tento svátek připomíná v liturgii? 

a) Křest malého Ježíška v Jeruzalémském chrámu. 

b) Přinesení malého Ježíška do Jeruzalémského chrámu a jeho zasvěce-

ní. 

c) Odevzdání malého Ježíška církvi. 
 

2. Kolikátý den po narození byl Ježíš přinesen do chrámu? 

a) 40. 

b) 50. 

c) 60. 
 

3. Jak se tento svátek jmenoval podle staré liturgie? 

a) Obětování Ježíška. 

b) Pouť svaté rodiny do Jeruzaléma. 

c) Očišťování Panny Marie. 
 

4. Proč světíme na tento svátek svíčky – „hromničky“, které zapalujeme 

nejen při bohoslužbě, ale i ve svých domovech? 

a) Světlo svíce připomíná přibývání denního světla. 

b) Abychom ušetřili za elektřinu. 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=441556850&to=http%3A%2F%2Fwww.farnostprepere.estranky.cz%2F#_blank
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c) Aby nám připomínalo Světlo světa, které se zrodilo v Ježíši Kristu a 

prozařuje každou lidskou temnotu. 
 

5. Dne 11. února slavíme svátek Panny Marie Lurdské, v kterém roce a komu 

se zjevila Panna Maria? 

a) Bernadetě Valéssové v roce 1880. 

b) Bernadetě Soubirousové v roce 1858.  

c) Klotyldě Hujerové v roce 1812. 
 

6. Co předcházelo o čtyři roky dříve mariánskému zjevení v Lurdech? 

a) Vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie. 

b) Vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie. 

c) Oslava Narození Panny Marie. 
 

7. Co je to dogma? 

a) Jiným slovem homilie, nebo-li nedělní kázání. 

b) Tvrzení, o němž se v dané oblasti nebo v určitém společenství nepo-

chybuje a pevně věří. V církvi se tak označují články víry, které cír-

kev uznává jako zjevenou pravdu. 

c) Tvrzení, na kterém se shodne většina katolických biskupů a kněží. 
 

8. Které další místo zjevení Panny Marie je církví oficiálně uznané za pravé?  

a) Medžugorje. 

b) Fatyma. 

c) Garabandal. 
 

9.  Ve čtvrtek 10. února slavíme svátek svaté Scholastiky, která byla sestrou 

svatého ... 

a) Benedikta. 

b) Bartoloměje. 

c) Bonifáce.  
 

10. V úterý 22. února slavíme svátek Stolce svatého Petra, který byl původ-

ním povoláním ... a jeho bratr byl ... . 

a) Pastýř ovcí a jeho bratr byl Ondřej. 

b) Rybář a jeho bratr byl Jakub. 

c) Rybář a jeho bratr byl Ondřej. 
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PŘEHLED SBÍREK 
 1. - 2. 

ledna 

8. - 9. 

ledna 

15. - 16. 

ledna 

22. – 23. 

ledna 

Boseň   50,-  

Březina  70,-   

Klášter nad Jizerou     

Kněžmost  200,-   

Loukov 350,- 450,- 210,-  

Loukovec     

Mnichovo Hradiště 3.280,- 1.160,- 1.080,-  

Mukařov   910,-  

Přepeře 870,- 631,- 1.310,-  

Všeň   290,-  

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! 

 

MODLITBA K PANNĚ MARII LURDSKÉ 
 

Matko Boží, která konáš divy, velikými zázraky navracíš lidem zdraví a vy-

plňuješ prosby tisíců, kteří Tě vzývají, vypros mi u Svého Božského Syna 

vyslyšení mé prosby, kterou Ti zde předkládám... 
 

V plné důvěře ve Tvou mocnou přímluvu volám k Tobě, 

Pomocnice křesťanů, Potěšení zarmoucených, 

Uzdravení nemocných, slyš mě, dobrá Matko, 

a neodpírej mi pomoc v mém utrpení! 

Maria, oroduj za mne u Svého Syna, 

jemuž buď čest a chvála na věky. 

Amen. 
 

Správné odpovědi kvízu: 1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6a, 7b, 8b, 9a, 10c. 

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

Hradiště.  Jazyková korektura: Jana Michálková. Administrátor farnosti: P. Pavel Mach. 

Kontakt: 1. máje 232/2, 295 01 Mnichovo Hradiště, tel.: 736 148 567, dekanst-

vi.mh@seznam.cz, www.dekanstvimh.cz.  


