
D U CH 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. není potvrzeno 
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. není potvrzeno 
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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2 / 2020 
 

5 / 2020 
 



Slovo duchovního otce 
 

DOBRÝ PASTÝŘ 
   Pán Ježíš je ten dobrý pastýř. Zde na zemi ho zastupuje Svatý otec, 
který je pastýřem velkého ovčince, kterým je celá Církev. V každé 
diecézi má být dobrým pastýřem biskup, v každé farnosti kněz. 
   Petr kázal proti Židům. Přesto jim to proniklo srdcem a tři tisíce 
z nich se obrátilo a dalo pokřtít. Jáhen Štěpán kázal podobně a byl za to 
ukamenován.  
   I dnes žádný pastýř neví, jak jeho kázání zabere, nebo co způsobí. 
Buď pronikne někomu do srdce a obrátí se, nebo jeho nezájem pronikne 
do srdce pastýře. Panna Maria má meč v srdci, jak jí to předpověděl 
Simeon. V květnu se víc obracíme k Panně Marii, zvláště v růženci, jak 
to doporučuje i Svatý otec František. S Pannou Marií prožíváme chvíle 
radostné i bolestné, chvíle světla i vítězství nad zlem, jak to krásně 
napovídají tajemství růžence. 
   Kristus a Církev, to patří k sobě jako ovčinec a dveře do ovčince. 
Dobrý pastýř je ve spojení s Kristem. Prochází tedy dveřmi do ovčince. 
Občas slyším, že někdo věří v Krista, ale nevěří v Církev. Obráceně 
to tak často neslyším – že by někdo věřil v Církev, ale nevěřil v Krista. 
   Milujme Ježíše, milujme Církev, milujme Pannu Marii matku Ježíšovu, 
matku všech dobrých pastýřů, matku všech oveček v Církvi. Prosme 
Pannu Marii, aby se za všechny pastýře přimlouvala a vyprošovala jim 
tu milost, že jim Boží slovo pronikne do srdce a pak se snaží, aby 
proniklo také do srdcí oveček. 
   Čtvrtou neděli velikonoční byl den modliteb za nová kněžská povolání 
- kéž Církvi nechybí dostatek duchovních pastýřů, kteří se drží Pána 
Ježíše a Panny Marie.                                        

                                                                                                                                                                                                                                             P. Ivan 
 

Ze života farnosti 
 

   6. 5. jsme se v Ondřejově rozloučili s paní Jiřinou Bradáčovou 
ze Senohrab.  
 

   Díky všem, kteří se postarali o přenos bohoslužeb na internetu 
od Květné neděle až do 5.neděle velikonoční, ať už to bylo z kaple 
na faře v Mnichovicích, nebo z kostela svatého Václava v Hrusicích. 
 

   Každý měsíc slouží Pater mši svatou všechny za řidiče a řidičky, 
kteří jej vozí a za další dobrodince farnosti. Vzpomíná na ty, co mu 
nakupují, vozí obědy ze Šibeničního vrchu apod.  
 

   8. května nebyla letos společná bohoslužba u pomníku padlých 
v Mnichovicích. Mše svatá byla jako jiné dny až večer. Modlili jsme se 
při ní za padlé v obou světových válkách i ostatních vojenských 



konfliktech. Přidali jsme i modlitbu za ty, kdo zemřeli v době koronavirové 
pandemie. Mysleme na ty, kdo jsou již na věčnosti, ať už  za ně 
děkujeme, že jsou v nebi, nebo jim vyprošujeme zkrácení  očistce.  
   Kéž se za nás přimlouvají. 
 

   12. 5. jsme slavili výročí posvěcení pražské katedrály sv. Víta, 
Václava, Vojtěcha a Panny Marie. Mnohým turistům je katedrála drahá. 
Pro nás by měla být drahá pro duchovní dary, které jsme zde mnozí 
přijali - Pater Ivan zde byl vysvěcen, mnozí v ní přijali svátost biřmování 
či byli přijati mezi katechumeny.    
   Je spojena s našimi svatými, po kterých je pojmenovaná, ale i proto, 
že jsou zde pohřbeni naši významní předkové, ale i poslední pražští 
arcibiskupové - kardinálové František Tomášek, Miloslav Vlk a Josef 
Beran, kterému se tak před 2 roky mohla splnit jeho poslední vůle. 
   Katedrála není jen hlavní kostel v diecézi, ale též je to matka všech 
kostelů.  
   Kéž náš pohled na katedrálu je hlavně duchovní a ne jen světský, 
turistický.  
 

   21. června bude při mši svaté v 10 hod. v Mnichovicích, dá-li Pán 
Bůh, 1. svaté přijímání. Ten den mše svatá v Hrusicích nebude. 
   Příprava na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání nespočívá jen na knězi 
a katechetech, ale také na rodičích. Rodiče mají sdělovat dětem nejen, 
co ví, ale učí své děti příkladem. Když chodí rodiče pravidelně ke svaté 
zpovědi, ke svatému přijímání, tak ani nemusí nic říkat (slova hřmí, 
příklady táhnou - kard. Frant. Tomášek). Špatné je, když rodiče chtějí, 
aby dítě umělo Desatero a plnilo ho a sami podle něho nežijí. V přípravě 
nestačí jenom vědomosti, ale hlavní je láska k Pánu Ježíši. 
 

   1. sv. zpověď bude v sobotu 20. 6. na den Neposkvrněného Srdce 
Panny Marie. Kněz všechny tyto děti a jejich rodiče poroučí Panně Marii, 
která je jejich matkou v každé chvíli. 
 

    Zatím nejsou mše svaté v kapličkách ve Zvánovicích, Strančicích, 
Senohrabech a na radnici ve Struhařově (nelze dodržet rozestupy 
apod.).    

   Biblický růženec je modlitba Růžence, kdy přidáváme před každým 
Zdrávasem větu z Písma svatého vztahující se na dané tajemství. Je 
možné si vzít u Patera vzorek nebo nechat poslat na mailovou adresu. 

 

KORONAVIROVÁ PANDEMIE 
 

   Výňatek z modlitby Svatého otce Františka: „Pod ochranu Tvou 
se utíkáme, svatá Boží Rodičko. V dnešní dramatické situaci obtížené 



utrpením a úzkostmi, jež dopadli na celý svět, utíkáme se k Tobě, Matko 
Boží a matko naše a hledáme útočiště pod Tvojí ochranou. Panno Maria, 
obrať k nám své milosrdné oči v této koronavirové pandemii…  
   Matko Boží a matko naše, pros za nás Boha, milosrdného otce, aby 
tato tvrdá zkouška skončila a vrátil se obzor naděje a pokoje… 
   Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, dobrovolníky, 
kteří jsou v tomto kritickém období v první linii a vydávají svůj život 
v nebezpečí, aby zachraňovali životy druhých. Provázej jejich hrdinskou 
odvahu a daruj jim sílu, dobrotu a zdraví… 
   Maria, Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje sužované děti. 
Dosáhni toho, aby nás Bůh svoji mocnou rukou vysvobodil z této hrozné 
epidemie a mohl tak být obnoven klidný život ve svém normálním běhu…  
   Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě, jako znamení spásy 
a naděje. Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen.“ 

 
Z katechismu pro dospělé: 

 

LZE SE KLANĚT PANNĚ MARII? 
   NIKOLIV. Jenom Bůh sám je hoden našeho klanění. Avšak Pannu 
Marii můžeme ctít jako matku našeho Pána.  
   Klanění chápeme jako pokorné a bezpodmínečné uznání absolutní 
Boží vznešenosti nade vším stvořením. Maria je pouhým tvorem jako 
každý z nás. Ve víře je naší matkou. A rodičům přece smíme prokazovat 
úctu. Ctít Marii je biblické, protože ona sama říká: „Od této chvíle mě 
budou blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48b) 
   Proto Církev zná mariánská poutní místa, mariánské svátky, 
mariánské písně a modlitby, např. růženec, který je souhrnem celého 
evangelia. 
 

Z katechismu pro děti: 
 

MŮŽE NÁM MARIA OPRAVDU POMÁHAT? 

   ANO. Mariinu pomoc zakoušeli lidé už od prvopočátku Církve. Miliony 
křesťanů o tom vydávají svědectví. 
    Maria jako Ježíšova Matka je také naší matkou v řádu milosti. Dobré 
matky vždycky bojují o své děti. Na prvním místě Maria se už na zemi 
přimlouvala u Ježíše za jiné: např. když chtěla uchránit novomanželský 
pár v Káni před ostudou. O Letnicích se modlila v kruhu učedníků, 
protože její láska k nám nikdy nepřestává. Můžeme si být jisti tím, 
že se nás zastává v obou nejdůležitějších okamžicích našeho života: 
„… nyní i v hodinu smrti naší.“ 
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