
D U C H O V N Í   P R O G R A M 

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)                     Modlitební setkání Čt - 18 h. 
     Svatá zpověď před nebo po mši svaté                  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 
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Slovo duchovního otce 
 

RADOST ADVENTNÍ 
  Doba adventní je dobou radosti. Nestačí nám radost z pozemských 
věcí, třeba z toho, co si koupíme v supermarketu. Chceme vyšší radost, 
radost z nebeských věcí. Radost z Boha je naše síla. K této radosti 
vystupujeme vzhůru. Jedeme výtahem do vyššího patra, třeba 
ve svatém křtu. Když se zase ocitneme dole díky hříchům, opět můžeme 
vyjet nahoru ve svaté zpovědi.  
   „Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova 
půjdeme.“ Někdo v neděli nejde do kostela, protože je hezká pohádka 
v televizi a tak vyšší radost je spojena s obětí opustit televizi a jít 
do kostela. Kdosi mi poslal SMS - radost bez utrpení není celou 
radostí. Před 1. nedělí adventní jsme si mohli udělat uzávěrku 
uplynulého církevního roku a v ní třeba hledat, jaké jsme prožili radosti, 
zda jenom ty pozemské nebo i nebeské. 
   Panna Maria prožívá naplno radost v nebi, ale už zde na zemi měla 
silné nebeské radosti. Vzpomeňme třeba jen na její cestu k Alžbětě, 
kde její duše jásá, když se modlí: „Velebí má duše Pána.“ 
   Církev nám nabízí v liturgickém roce mnoho příležitostí k nebeské 
radosti i při každé mši svaté ať už v Písmu svatém nebo v Eucharistii. 
Radost z Ježíše, který k nám přichází. O tuto radost se mnozí šidí, když 
nepřistupují ke svaté zpovědi, když nechodí k svatému přijímání.     
   Kéž nám v adventní době nestačí pouze pozemské radovánky, 
ale toužíme mít nebeské radosti.                                      P. Ivan 

 

VÁNOČNÍ RADOST 

   je spojena s překvapením: děti čekaly nějaký určitý dárek a on 
nepřišel. Nebo zase opačně nečekaly nic a jsou překvapeny z krásného 
dárku. Radost z narození Ježíše. Máme? Vždyť to je už známé, není 
to pro nás nic nového. 
   Radost v rodině, kde se narodí další dítě, třeba již třetí. 
Někde ta radost není. Máme radost, že rodiče nenechají dítě zabít 
před narozením. Radost, že Ježíš nebyl zabit společně s ostatními 
betlémskými hochy do dvou let. Radost z našeho života, když se v nás 
Ježíš narodí ve svaté zpovědi či ve svatém křtu. 
 

   Začíná nový církevní rok. Mohli bychom se zamyslet nad slovy Jana 
Křtitele, který nazývá saduceje a farizeje pokolením zmijí. Může to říci 
i nám? Zmije má v sobě jed. Tím naším jedem je náš hřích, i když má 
pokaždé jinou podobu, jakoby ten jed měl jinou nálepku. 
 

   V Mnichovicích jsou od léta pravidelné večerní sobotní mše svaté 
s nedělní platností. Účast bývá někdy pěkná, někdy slabá. 



   Adorace v Hrusicích bývala hodinu každou třetí neděli v měsíci. 
Zájem o ni byl v poslední době téměř nulový. Nyní jsme začali adorovat 
15 min. po každé nedělní mši svaté. Jsou do ní zapojeni s knězem také 
ministranti i ostatní věřící.  
   Důvodem k těmto adoracím bylo také to, že bychom měli zůstat chvíli 
po mši svaté v kostele, povídat si s Pánem Ježíšem a děkovat mu, 
že k nám přišel ve svatém přijímání. Povídání s lidmi může chvíli počkat.   

Ze života farností 
 

   Vikariátní konference byla v listopadu v Mnichovicích s obědem 
na Šibeničním vrchu, odkud náš kněz dostává pravidelně každý den 
obědy. Pater děkuje farnicím, které připravily pohoštění po mši svaté.  
   Mimo jiné jsme se na konferenci dozvěděli od stavebního technika Ing. 
Aleše Pešata, co je v plánu příští rok opravit. V našich farnostech by to 
měla být střecha kostela v Choceradech a dodělání střechy kostela 
v Hrusicích.  
 

   21. 11. jsme se na hřbitově v Mnichovicích rozloučili s paní Květuší 
Ujhazyovou. Zemřela ve věku 87 let ve Zvolenu, kde se s ní také 
rozloučili v kostele.  
 

    28. 11. byl v Praze v Arcibiskupském paláci Kněžský den. 
Je to pravidelné setkání kněží pražské arcidiecéze.    
 

   V sobotu 30. 11. odpoledne byl požehnán opravený kamenný kříž 
v Třemblatech. Na opravě měli zásluhu hlavně místní hasiči. Oprava 
vyšla na 50 000 Kč. Patří jim za to veliký dík.   
 

   14. 12. měli v choceradském kostele svatbu Karel Krejčí a Jana 
Žůrková, vnučka paní Jindřišky Krejcárkové z Vodsliv, s kterou jsme 
se nedávno také v choceradském kostele v jejích 92 letech rozloučili.  
 

   Pozvánka pro zpěváky, hudebníky a posluchače od pana Vydraře, 
organizátora provedení Rybovy vánoční mše svaté. Mimo jiné zazpívají 
i v mnichovickém a hrusickém kostele. Více na plakátcích u kostelů. 
 

   Naši farníci p. Jan Kopecký a pí. Ludmila Topiarzová připravují 
hudební vložku s dětmi u jesliček v Hrusicích na Štědrý den, případně 
i další dny (nácvik je 3. a 4. adventní neděli po mši svaté v Hrusicích). 
 

   Při účelových sbírkách na Bibli se vybralo v Mnichovicích 2 715 Kč 
a v Hrusicích 2 291 Kč, dále na bohoslovce se vybralo v Mnichovicích 
2 074 Kč a v Hrusicích 2 155 Kč. 
 

   Dík panu Palečkovi za opravu zvonu, u kterého praskla pružina. 
Je radost zase po opravě slyšet jeho zvuk. 
  



DÁ-LI PÁN BŮH, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB: 

 

Datum Mnichovice Hrusice Struhařov Zvánovice poznámka 
21. 12. sobota 17,30 --- --- --- Mše sv. s nedělní platností 

22. 12.  
4. neděle 
advent. 

8,30 10,00° --- --- ° Dětská 

24. 12. 
Štědrý den 24,00x 16,00° --- --- ° Dětská 

x Rybova vánoční mše 
  25. 12.  

Narození Páně --- 10,00° --- --- ° Dětská 

26. 12. 
Sv. Štěpán --- 10,00 x --- --- x Rybova vánoční mše 

28. 12. sobota 17,30 --- --- --- Mše sv. s nedělní platností  
29. 12. 

Sv. Rodina 8,30 10,00 15,00 --- Obnova manželských slibů 

  31. 12. 
Sv. Silvestra 16,00 --- --- --- 

Mše sv., adorace,  
Te Deum na poděkování 

za uplynulý rok 
1. 1. 

Panna Maria, 
Matka Boží 

8,30 10,00° --- --- 
° Dětská 

Světový den modliteb  
za mír 

2. 1. čtvrtek    15,00  

3. 1. pátek 17,30 --- --- ---  

4. 1. sobota 17,30 --- --- --- Mše sv. s nedělní platností 

5. 1. neděle 8,30 10,00° --- --- Slavnost Zjevení Páně          
 ° Dětská 

10. 1. pátek 17,30 --- --- ---  

11. 1. sobota 17,30 --- --- --- Svátek křtu Páně  
Mše sv. s nedělní platností 

12. 1. neděle 8,30 10,00° --- --- Svátek křtu Páně  
Konec vánoční doby 

 

27. 12. 2019 a 7. 1. a 8. 1. 2020 mše svaté v Mnichovicích nebudou.  
V Ondřejově bude navíc mše svatá 25. 12. 2019 v 9,30 hod. 

a v Choceradech 1. 1. 2020 v 9,30 hod. 
Mše svatá v Senohrabech bude až 24. 1. 2020 v 18,00 hod. 

 

Betlémy lze shlédnout v kostelech před nebo krátce po mši svaté 
či po domluvě s knězem až do konce ledna. 

 
   Chci všem poděkovat za modlitby, které jste během roku, ať už 
společně nebo jednotlivě, měli za moje uzdravení. Hlavně díky nim jsem 
se zase mohl vrátit mezi vás. A jsem tomu opravdu rád.  
 
   Radost nejen z rozbalených dárků pod stromečkem, ale i z dárků, které 
nejdou rozbalit – třeba z opravdové lásky v rodině, vám všem přeje                                                                                                                                              

P. Ivan 
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