
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. 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 

č. účtu Mnichovice 176398024/0300; č. účtu Hrusice 195149189/0300 
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Slovo duchovního otce 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
   Známe modlitby k jednotlivým osobám z Nejsvětější Trojice a nebo 
modlitby k celé Nejsvětější Trojici. 
   Modlíme se „Otče náš“ a můžeme při tom myslet i na Pána Ježíše, 
vždyť On řekl: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ „Já i Otec jedno jsme.“ 
O Slavnosti Ducha Svatého jsme si říkali, že Duch Svatý je vlastně 
taková duše celé Církve. Bez této duše by Církev byla jen mrtvým 
organismem.  
   Byli jsme pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tedy 
ve jménu Nejsvětější Trojice. V Breviáři se na konci žalmů modlíme 
„Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.“ Už v dětském věku nás mohli 
rodiče či prarodiče učit modlit se k jednotlivým Božským osobám nebo 
k celé Nejsvětější Trojici. 
   Určitě bychom sami nepřišli na to, že v Bohu jsou 3 božské osoby. To 
nám Bůh zjevil už při křtu Ježíše v Jordánu, když se nad ním vznášel 
Duch Svatý v podobě holubice a z nebe se ozval hlas Boha Otce: „To je 
můj milovaný Syn, toho poslouchejte, v něm mám své zalíbení.“  
   Kéž milujeme Boha, ať už se modlíme k jednotlivým Božským osobám 
či k celé Nejsvětější Trojici. 

 

   Mysleme též na Pannu Marii, která je nejlepší dcerou Boha Otce, 
Matkou Boha Syna a snoubenkou Ducha Svatého.                                       P. Ivan 
 
 

Ze života farností 
 

    Na květnové Vikariátní konferenci v Úvalech byl hlavním celebrantem 
náš Pater. Svatý Jan Pavel II. měl výročí narození – 100 let. 
V promluvě Pater vzpomněl na setkání s Karolem Vojtylou 
v Litoměřicích na pohřbu kardinála Trochty, kde si ho získal modlitbou 
Růžence po celou dobu pohřbu. Za rok na to byl s jedním bohoslovcem 
v Krakově. Vlak měl zpoždění a tak domluvené ubytování přes noc 
nevyšlo. Procházeli se ulicemi, modlili se růženec a došli k Vavelu. Viděli 
kněze, který byl ceremonářem kardinála Vojtyly a zeptali se ho na 
možnost přespání. Za chvíli se k nim vrátil a pozval je dovnitř. Po ranní 
mši svaté s kardinálem Vojtylou byli pozváni na snídani, opět s panem 
kardinálem. 
 
   V úterý 26. 5. byla první a zároveň i poslední májová pobožnost 
v   kapličce ve Strančicích se mší svatou (proto mše svatá 
v Mnichovicích nebyla). 
 



     
Missa Chrismatis, která bývá na Zelený čtvrtek dopoledne v katedrále, 
byla letos přeložena na čtvrtek před Sesláním Ducha Svatého. Z našich 
ministrantů se zúčastnili jáhen Zdeněk Dubský se synem Radimem a 
Augustin Mentzl. Ten to měl náročnější, protože musel vyjíždět 
z Mirošovic vlakem už v  5,30 hod. Byl za to odměněn ministranskou 
službou – nesl fáguli (svíčka na stojanu).    

   7. června na Slavnost Nejsvětější Trojice byla mše svatá 
na   Komorním Hrádku v zámecké kapli, která je zasvěcená Nejsvětější 
Trojici. Sešlo se nás 22 ze všech našich obcí. I tak jsme vytvořili krásnou 
„rodinu.“ Na oltáři byla Monstrance. Využili jsme ji k Adoraci s litaniemi 
k Srdci Ježíšovu.  
 

   Noc kostelů 11. 6. u nás byla pouze v Mnichovicích. Všem, kdo 
pomohli s organizací i těm, kdo účinkovali, patří veliký dík! 
 

   1. svatá zpověď a 1. svaté přijímání školních dětí bude, dá-li Pán 
Bůh, opět v Mnichovicích v sobotu 20. 6. a v neděli 21. 6. Mše svatá 
bude v 10 hod., proto v Hrusicích žádná nebude. 
 

   Se zemřelou paní Tesaříkovou z Mirošovic se v kostele v Pyšelých 
rozloučil tamní kněz, potom byla uložena do hrobu „Na Loretě“ (Pyšely). 
 

   Se zemřelou paní Jiřinou Palečkovou (92 let) z Božkova jsme 
se rozloučili 19. 6. při mši svaté v 11 hod. v Mnichovicích. 
 

   Ve čtvrtek 25. června bude v Hrusicích v 10 hod. mše svatá 
za zemřelého pana Františka Anděla ze Senohrab. 
 

   Jednou za měsíc je mše svatá za dobrodince, také za řidiče, kteří 
vozí Patera na mše svaté, po doktorech i jinam. Děkuje i za sekání trávy, 
nákupy v době pandemie apod. 
 

   Svátek Božího Těla se změnil na Slavnost Těla a Krve Páně. Boží 
Tělo jsme mohli slavit již o Vánocích – Slovo se stalo Tělem a přebývalo 
mezi námi. Nejsvětější Svátost byla ustanovena při Poslední večeři a na 
Velký pátek za nás Pán Ježíš vykrvácel. Slaví se až po Velikonocích, 
aby se nespojovala se smutkem. I každá mše svatá je zpřítomněním 
Kalvárské oběti a my se k té oběti připojujeme a čerpáme z ní sílu.  
 

   Slavnost Těla a Krve Páně jsme slavili v Mnichovicích ve čtvrtek 11. 6. 
večer, potom ještě v sobotu večer a v neděli v Mnichovicích, v Hrusicích 
a ve Strančicích. 
 
 



   Bůh nás má rád. Když má někdo někoho rád, říkáme, že by ho láskou 
snědl. A zde se stalo a stává něco opačného. Ježíš se nám dává za 
pokrm a nápoj a to ne obyčejný pokrm, obyčejný nápoj. Není to tak, jako 
když zázračně rozmnožil chléb nebo na svatbě v Káni galilejské 
proměnil vodu ve víno. Ježíš nám dává za pokrm a nápoj sebe sama. 
Posiluje tak v nás Boží život, který jsme v zárodku dostali ve svatém křtu. 
My se tedy při adoraci klaníme ne obyčejnému chlebu, ale živému Kristu 
skrytému pod způsobou chleba či vína. Ježíš chce nejen nasytit náš hlad 
a žízeň po Božích věcech, ale chce nás proměňovat v sebe. Abychom 
my lidé byli stále více Božími dětmi a žili uprostřed světa Božským 
způsobem života. Tají se nám dech při pomyšlení nad velikostí tohoto 
zázraku, nad velikostí této Boží lásky. 

 
 

Z katechismu pro dospělé: 
 

PŘÍPRAVA NA SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
   Jak se mám připravit, abych mohl přistoupit k svatému přijímání? 
Ten, kdo chce přijmout svaté přijímání, musí být katolík. Pokud by si byl 
vědom závažného hříchu, musí se předtím vyzpovídat. Než přistoupí 
k oltáři, měl by se usmířit s bližními. Dříve byla běžná praxe, že se před 
mší svatou 3 hod. nic nejedlo. Lidé se tak chtěli připravit na setkání 
s Pánem Ježíšem. Dnes Církev požaduje alespoň jednu hodinu 
střídmosti. Jiným znamením úcty je také vybrané pěkné oblečení.  

Z katechismu pro děti: 
 

ÚČINKY SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ 

   Jak mě přijímání proměňuje? Každé svaté přijímání mě hlouběji 
spojuje s Ježíšem Kristem. Činí mě živým článkem Kristova těla. 
Obnovuje ve mně milosti, které jsem přijal ve svatém křtu a ve svátosti 
biřmování a posiluje mě v boji proti hříchu.  
 
     

Dá-li Pán Bůh, prázdninový pořad bohoslužeb: 
 

MNICHOVICE HRUSICE ZVÁNOVICE STRANČICE SENOHRABY STRUHAŘOV 

Pá, So 17,30  
Ne 8,30 

Ne 
10,00 

1. Čt 
15,00 

2. Ne 
15,00 

4. Čt  18,00 
Ostatní Čt 

modlitební setkání 

4. Ne 
15,00 

 
V neděli 5. 7. bude mše svatá v 15 hod. také v Kostelních Střímelicích. 

 

   Buďte blízko Pánu Ježíši při mši svaté v kterémkoliv kostele. Buďte 
blízko Panně Marii v modlitbě svatého růžence.     
   Žehná všem a dobré prožití prázdnin a dovolených přeje    P. Ivan 
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