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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.
Krátká adorace po mši sv.
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:
Římskokatolická farnost, Masaryk. Nám. 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Slovo duchovního otce
Jako ministrant jsem rád chodil každou neděli na adoraci
se svátostným požehnáním v Praze u sv. Václava ve Vršovicích.
V semináři jsem se účastnil i nočních adorací z 1. čtvrtku na 1. pátek
se spirituálem Josefem Kouklem, pozdějším biskupem.
Na Svaté Hoře jsem měl klíč od baziliky a mohl jsem večer či v noci
klečet před otevřeným „trezorem“, kde byl Svátostný Pán Ježíš.
Jezdil jsem odtamtud 1 x za 14 dní do Prahy nejen za maminkou, ale
i na návštěvy Pána Ježíše tam, kde byl právě Výstav Nejsvětější
svátosti Oltářní (40hodinový výstav, který se pravidelně střídal
v pražských kostelích). V pozdější době arcibiskup František
kardinál Tomášek snažně prosil, abychom se modlili za nová
kněžská povolání každý týden (přímluvy, mše svatá, adorace). Chtěl,
abychom si vyprosili své kněze a nemuseli se spoléhat na zahraniční.
V Praze u svaté Ludmily jsem měl každý 1. pátek celodenní adoraci.
Každou druhou hodinu byla patnáctiminutová adorace, do které se rádi
zapojovali ministranti (pokud jim to školní rozvrh dovolil). V kostele
Zvěstování Páně Na Slupi byly adorace ve čtvrtek přede mší svatou.
Řeholní sestry (tehdy ještě v civilu) měly tzv. adorační klíče a měly
možnost kdykoliv přijít poklonit se Pánu Ježíši.
V Mnichovicích a v Hrusicích byly do mé nemoci adorace
1x za měsíc odpoledne (hodinová adorace 1. nebo 3. neděli v měsíci).
Když jsem přišel do Hrusic, začínal jsem mše svaté se třemi
návštěvnicemi, dnes je zde plný kostel a 24 ministrantů. To vidím jako
plod adorací, při kterých jsme vyprošovali obnovu rodin a nová kněžská
povolání.
A jak to bude dál? Nejezdím už sám autem, proto jsou v Hrusicích
patnáctiminutové adorace po mši svaté, při kterých děkujeme Pánu
Ježíši za mši svatou, svaté přijímání. Můj dík patří těm, kdo se během
mé nemoci za mne intenzivně modlili. I nadále prosím o modlitby.
Kněží je málo a naše přetíženost trvá či stoupá. Kdo z těch
24 ministrantů bude knězem, koho si Ježíš povolá? To jistě záleží hlavně
na Něm, ale i na nás, na našich modlitbách. Modlím se za kněze, kteří
přijdou třeba až za třicet let, i když se toho sám nedožiji. Nebo budou
kostely zavřené, v lepším případě přijede kněz 1x za měsíc odsloužit mši
svatou. Mnozí rodiče se třeba i „bojí“, aby Ježíš nepovolal jejich syna ke
kněžství a proto mluví proti adoraci.
Během mého působení v Praze si věřící rozebrali jména ministrantů
a za ně se modlili. A plod? Při Primiční mši svaté u svaté Ludmily jeden

novokněz děkoval hlavně za modlitby, které za nová kněžská povolání
zněla při každé adoraci. Říkal: Já jsem ztělesněním, zosobněním
těchto modliteb, děkuji a prosím, vytrvejte!
Mějme rádi Pána Ježíše, mysleme na budoucnost zde na zemi
a jednou, kéž se můžeme klanět věčně Pánu Ježíši v nebi.
P. Ivan
V Horském kázání říká Pán Ježíš: „Vy jste sůl země. Vy jste světlo
světa.“
Sůl chrání před hnilobou, dává pokrmu správnou chuť. Vidíme
nepoužitou sůl třeba v hrsti, ale když ji pak nasypeme do polévky, tak se
rozpustí, už ji nevidíme, ale jídlo dostane správnou chuť.
Křesťan ve světě má také dávat dobrou chuť všemu, co koná. Ale
pozor na přesolení. Je potřeba odhadnout správné množství soli,
správný způsob evangelizace. Ze strachu, abychom jídlo nepřesolili,
přestaneme sůl užívat, ale neslané jídlo, to také není ono.
15 W žárovka moc světla nevydá, ale když je zapojená do lustru
společně s větším počtem stejně slabých žárovek…
Adorace každého jednotlivce je milá Pánu Ježíši, ale ostatní víc
povzbudí, když vidí větší množství adorátorů. Příkladem nám může být
setkání při Světových dnech mládeže, kdy večer či v noci adorovali mladí
spolu s papežem.
Ze života farností
V sobotu 1. 2. 2020 byla v mnichovickém kostele pokřtěna Stella
Harčaríková z Myšlína.
V neděli 2. 2. 2020 byli v Mnichovicích při odpolední mši svaté oddáni
Peter Harčarík a Mariána Chomová z Božkova.
V pátek 14. 2. 2020 jsme se při mši svaté v Hrusicích rozloučili s paní
Miroslavou Eliášovou, která se po odchodu z hrusické fary dožila
u dcery a později v domově důchodců 95 let. Po mši svaté, kterou měl
P. Martin Janata, byla uložena do hrobu na hrusickém hřbitově.
Z katechismu pro dospělé:
PROČ JE KRISTUS DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ RODINA?

I když jsou rodinné svazky důležité, přesto nejsou absolutní,
protože prvním povoláním křesťana je následovat Krista. Proto má vztah
ke Kristu přednost před veškerými lidskými vazbami, byť by šlo o ty
nejužší rodinné vztahy. Děti nepatří rodičům a rodiče nejsou vlastnictvím

svých dětí. Každý člověk patří jen Bohu. Člověk je absolutně a trvale
vázán pouze k Němu. Tak je také zapotřebí vykládat Ježíšovu výzvu:
„Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mě, není mě hoden. Kdo miluje
syna nebo dceru víc nežli mě, není mě hoden.“ (Mt 10,37) Proto rodiče
mají s důvěrou odevzdávat své děti do Božích rukou, ať už je Bůh povolá
do manželství nebo si je vyvolí k řeholnímu či kněžskému životu.
Z katechismu pro děti:

PROČ SE KLANÍME BOHU?

Bohu se klaníme proto, že je Pán všeho, co existuje. Ze života Pána
Ježíše známe příběh o jeho pokušení na poušti, kde se připravoval
na své veřejné vystoupení: Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť,
aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí,
až nakonec vyhladověl. Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsili Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“
On však odpověděl: „Je psáno: Nejen chlebem bude člověk živ, ale
každým slovem vycházejícím z Božích úst.“ Tehdy ho ďábel vzal
do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. „Jsi-li Boží Syn,“
řekl, „vrhni se dolů! Je přece psáno: Svým andělům přikáže o tobě
a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.“ Ježíš mu řekl:
„Také je psáno: Nepokoušej Hospodina, svého Boha.“ Poté ho ďábel
vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich
slávu. „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš
se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno:
Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.
(Mt 4,1-11)
Na masopustní úterý 25. 2. 2020, den před Popeleční středou, bude
pravidelná Kající pouť (dříve na Svaté Hoře, později v Praze v kostele
Nanebevzetí Panny Marie na Karlově). Setkání se uskuteční na faře v
Mnichovicích. V 9 hod. bude modlitba svatého růžence, od 9,30 hod.
mše svatá, po ní Adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní,
na konec modlitba Křížové cesty. Ukončení bude v kuchyni na faře, kde
se najíme z přinesených zásob a trochu popovídáme. Každý nový
zájemce je vítán.
Večerní mše svatá v Mnichovicích již nebude.
V následující postní době budou v Mnichovicích před mší svatou
ve středu a v pátek pobožnosti Křížové cesty, v Hrusicích před nedělní
mší svatou.

