10 / 2019
DUCHOVNÍ PROGRAM

MNICHOVICE (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá, So - 17,30 hod. s nedělní platností,
Ne - 8,30 hod., o prázdninách jen Pá, So a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou
Růženec: půl hod. před mší sv., 1. a 3. So - 10,30 velký s rozjímáním a písněmi
Adorace: první a třetí neděli - 15,00 - 16,00 hod., každý pátek - 15 min. po mši sv.
Náboženství: na faře Pá – 14 a 18,30 hod. (školní děti);
So 10 hod. (předškolní děti s doprovodem)
Náboženství pro dospělé: St - 15 min. po mši svaté
Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.
Katechumeni: St večer
Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy
Večerní chvály: Út - při mši svaté
Úklid kostela: So - 13 hod.
Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem
CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: Ne - 9,30 h.
KOMORNÍ HRÁDEK - (kaple Nejsvětější Trojice)
Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.
KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)
Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.
Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.
ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)
Mše sv.: Ne - 8,00 h.
Růženec: Ne - 18,30 h. a před mší sv.
Modlitby taťků: Pá - 21 h.
STRANČICE - (kaple sv. Anny - mimo zimní období) Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.
STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)
Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.
ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)
Mše sv.: 1. Čt - 15,00 h.

Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady,
Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice,
Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec,
Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

HRUSICE (kostel sv. Václava)
Mše svatá: Ne - 10,00 hod.
Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.
Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě
Náboženství dětí: St 17,30 hod.
SENOHRABY - (kaple sv. Vojtěcha)
Svatá zpověď před nebo po mši svaté

Modlitební setkání Čt - 18 h.
Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat
a Turkovice.

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:
Římskokatol. farnost, Masaryk. Nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Slovo duchovního otce
PLAMEN VÍRY

O prázdninách znají děti atmosféru kolem táboráku. Když plamen
skomírá, přinesou dříví, aby oheň oživily. Svatý Pavel píše Timotejovi:
„Zase oživ plamen onoho Božího daru, který ti byl dán vkládáním
mých rukou.“ Jistě jde hlavně o kněžské svěcení, ale můžeme
myslet také na plamen víry, plamen povolání nejen ke kněžství, ale
i ke křesťanství.
Jak můžeme svou víru oživit? Palivem k oživení plamene víry může
být modlitba. Prožíváme měsíc růžence. Rozjímání růžence nám může
pomoci k oživení plamenu víry.
Víra Panny Marie byla oživena setkáním s andělem. Krásné bylo
setkání dvou věřících žen – Panny Marie a Alžběty. V Betlémě vidíme
víru pastýřů, kteří kvůli Kristu opustili stádo. Ještě více víru mudrců, kteří
se z dálky přišli poklonit Kristu. Simeon zkouší naši víru proroctvím o
Kristu i proroctvím k Panně Marii, že její srdce pronikne meč bolesti.
Nalezení Ježíše v chrámě – v dnešní době to můžeme obrátit – Ježíš se
raduje z těch, kteří přijdou do chrámu, třeba klečí před svatostánkem,
aby oživili plamen své víry. Příklad mučedníků, kteří pro Krista položili
svůj život, může také naši víru oživit. Je měsíc misií – nejde jen o to,
postarat se o hladovějící ve světě, ale také jim přinést víru. To byl úkol
misionářů ve všech staletích.
Kéž nám jde nejen o život pozemský, ale i o život věčný. A spolu
se svatou Terezičkou, patronkou misií, vyprošujme oživení plamenu
víry u těch, kdo hladovějí po Bohu.
P. Ivan
Z katechismu pro dospělé:
Proč nás Bůh stvořil?
Bůh nás stvořil ze svobodné a nezištné lásky.
Když člověk miluje, jeho srdce přetéká. Touží se o svou radost rozdělit
s druhými. Tuto touhu zdědil po svém Stvořiteli, ačkoliv Bůh je tajemství.
Můžeme o něm přemýšlet po lidsku a prohlásit: stvořil nás z „přemíry“
své lásky. Chtěl se s námi podělit o svou nesmírnou radost, kterou jsme
my sami = stvoření jeho lásky.
Z katechismu pro děti:
Proč hledáme Boha?
Bůh nám vložil do srdce touhu hledat ho a nalézat.
Svatý Augustin říká: „Stvořil si nás pro sebe a nepokojné je naše srdce,
dokud nespočine v Tobě.“ Tuto touhu po Bohu nazýváme náboženstvím.

Ze života farností
Oprava části pláště fary v Mnichovicích se blíží ke konci. Mohla
se uskutečnit díky účelovému dědickému daru 500 000 Kč od rodiny
Šímovy. Příspěvek 200 000 Kč jsme dostali také ze Svépomocného
fondu, do kterého jsou pravidelně odváděny podíly z farních sbírek.
Zbytek, něco přes 32 000 Kč, doplatí farnost. Řemeslníky opatřil opět
ing. Aleš Pešat, který také dohlíží na to, aby byly práce provedené
kvalitně. Patří mu za to veliký dík, zbavuje tak této starosti našeho pana
faráře.
Marie a Marta. Obě měly rády Pána Ježíše. Každá z nich prokazovala
lásku k Pánu Ježíši jiným způsobem. Je měsíc misií. Misionáři se starají
o utěšení hladu tělesného, ale i hladu po Bohu. Svatá Terezička,
patronka misií, jim v tom pomáhala tím, že za ně přinášela oběti, že se
za ně modlila. Jistě i teď je jejich přímluvkyní.
Různé řehole – v některých je víc duchovní činnosti, jinde fyzické.
Někde je více Marií, někde více Mart. Např. Premonstráti aktivně působí
v duchovní správě, ale mají za sebou kontemplativní sestry, které se za
ně modlí.
Diecézní kněz potřebuje pomoc věřících nejen fyzickou (sekání
trávy, hrabání sněhu apod.), ale i duchovní (modlitba za farnost). Jinak
je sám Marií i Martou nebo Janem i Petrem.
Kéž dobře prožíváme měsíc misií. Kéž čerpáme povzbuzení u dvou
sester Marie a Marty.
Náboženství dětí je v Hrusicích ve středu od 17,30 hod. a v neděli
„mini“ po mši svaté. V Mnichovicích v pátek od 14 hod. a v sobotu od 10
hod. 15 minut s doprovodem.
V Ondřejově učí pí. Borgulová a 1x za měsíc tam dojíždí Pater.
Má náboženství se svatou zpovědí dětí.
V Choceradech začíná učit paní Senftová 1 x za 14 dní po mši svaté
v neděli.
Škoda, že se vytratila účast na adoracích rodin 1. a 3. neděli
odpoledne od 15 hod. Adorace jsou zatím stále jen v Mnichovicích.
24. 9. jsme se v Hrusicích rozloučili s 87letou paní Miloslavou
Vilímovou.
26. 9. jsme se v Choceradech rozloučili s 92letou paní Jindřiškou
Krejcárková z Vodsliv. Dokud mohla nebo ji někdo přivezl, ráda chodila
na mši svatou.
20. 10. je misijní neděle s prodejem koláčů, výtěžek se posílá
na misie.

Dá-li Pán Bůh, mše svaté a modlitby za duše v očistci
Den

Hodina

Místo

KLOKOČNÁ
Pobožnost na hřbitově
Mnichovice
Mše svatá s nedělní platností
STRANČICE
Pobožnost na hřbitově
MENČICE
Pobožnost u kříže
Mnichovice
Mše svatá s nedělní platností
Mnichovice
Mše svatá
Hrusice
Mše svatá
HRUSICE
Pobožnost na hřbitově
Struhařov
Mše svatá
STRUHAŘOV
Pobožnost na hřbitově
ONDŘEJOV
Pobožnost na hřbitově
CHOCERADY
Pobožnost na hřbitově
Mnichovice
Mše svatá s nedělní platností
Mnichovice
Mše svatá
Hrusice
Mše svatá
MIROŠOVICE
Pobožnost na hřbitově
MNICHOVICE
Pobožnost na hřbitově
Zvánovice
Mše svatá
ZVÁNOVICE
Pobožnost na hřbitově
Kostelní Střímelice
Mše svatá
KOSTELNÍ
12,00
Pobožnost na hřbitově
STŘÍMELICE
So
9. 11.
HRADOVÉ
12,30
Pobožnost na hřbitově
STŘÍMELICE
17,30
Mnichovice
Mše svatá s nedělní platností
ODPUSTKY nejsou odpuštěním hříchů, ale odpuštěním časných
trestů za hříchy. Tyto tresty nelze brát jako nějaký druh pomsty Boha,
ale jsou to důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu.
Ve dnech 25. 10. - 8. 11. je možné získat po splnění tří obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)
denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci,
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé;
v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
1. 11. od 12 hod. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoliv
kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším
v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou pomodlit se
při návštěvě kostela také modlitbu Páně a Vyznání víry.
16,00
So
19. 10. 17,30
15,00
So
15,30
26. 10.
17,30
8,30
10,00
Ne
12,00
27. 10.
15,00
16,00
15,00
So
15,30
2. 11.
17,30
8,30
10,00
Ne
3. 11. 12,30
15,00
15,00
Čt
7. 11. 16,00
11,00

