7/2020
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. 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

Slovo duchovního otce
ODPOČINEK

Víte, co je MOP? Smeták k úklidu? Já to používám jako zkratky:
M = modlitba, O = odpočinek, P = práce.
„Pojďte ke mně, kdo jste unaveni a trochu si odpočiňte.“ Odpočinek
u Ježíše, odpočinek s Ježíšem. Workoholik musí pracovat i v neděli.
Jsou lidé, kteří nás unaví. U nich si neodpočineme, ale u Ježíše ano,
pokud bereme správně setkání s ním.
Oči zabořené do obrazovky ať už počítače nebo televize, ty si moc
neodpočinou. Někdo nemůže být bez televize, bez tabletu, bez počítače.
Oči Panny Marie byly krásné, milosrdné. A i když Panna Maria neměla
ani počítač ani televizi, má pro to pochopení.
Ústa neustále mluvící, když ticho mnozí nesnášejí. Přitom je to ten
nejlepší odpočinek – v tichu a beze slov.
Kéž náš život je naplněn nejen prací a modlitbou, ale také odpočinkem.
P. Ivan
Ze života farností
19. června byla v Mnichovicích poslední hodina náboženství před
prázdninami. Jak je již zvykem, byla i se mší svatou na poděkování
a s rozdáváním vysvědčení. Kdy začne po prázdninách náboženství, se
dozvíte v ohláškách při nedělních mší svatých. Doufejme, že nebude jen
po internetu. Nové děti se mohou hlásit již teď u Patera Kudláčka. Také
děti, které jsou u nás ve farnosti na prázdninách a měly by zájem
o přípravu na 1. svaté přijímání nebo jen o výuku náboženství, se mohou
domluvit na setkání s knězem v pátek, sobotu či neděli.
20. června byla v Mnichovicích 1. svatá zpověď 7 dětí. Matouš byl
večer i u 1. svatého přijímání. Odpoledne pak byla pokřtěna Iva La, která
šla s ostatními dětmi druhý den k 1. svatému přijímání při mši svaté
v Mnichovicích (Lucie, Vanda, Markéta, Helena, Milan, Filip). Další děti
půjdou k 1. svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání po prázdninách.
28. června byl v Mnichovicích po mši svaté pokřtěn Petr Vaněk
z Vávrova a v Hrusicích Anna Šanderová (její rodiče tam měli
před několika roky také svatbu).

V neděli 5. července byla v Kostelních Střímelicích pravidelná
mše svatá. Sešlo se asi 40 lidí. Při mši svaté hráli pan Jan Zicha
a pan Josef Zicha, hudební vložku na flétnu měla slečna Marie Zichová,
zpěvem vše doprovázel pan Jan Ericsson.
Z promluvy: Svatí Cyril a Metoděj nám přinesli víru. Víru dál
předávali i další biskupové a kněží. Pomáhali jim v tom i dobří křesťané.
Tedy ti, kdo byli pokřtěni a ve víře dál vychovávali své děti.
Mezi nimi byla i svatá Ludmila s manželem Bořivojem. Byli pokřtěni
v dospělém věku. My dnes žasneme nad těmi, kdo jsou pokřtěni
v dospělém věku a víru si nejen uchovávají pro sebe, ale šíří ji také dál.
Svatá Ludmila vychovala ve víře vnuka Václava. I jeho matka
Drahomíra byla pokřtěna, ale křesťanství u ní neproniklo ke kořenům její
osoby. A tak se Drahomíra postarala o první mučedníky v našem
národě. Krev svatého Václava a mučednictví svaté Ludmily se staly
semenem nových křesťanů.
Vraťme se k svatým Cyrilu a Metoději. Jejich průvodkyní na cestách
byla Panna Maria. Panna Maria pomáhá též nám, abychom svou víru
upevňovali a živou předávali dál. Posilou ve víře je pro nás hlavně Ježíš
svátostný, časté svaté přijímání, častá mše svatá, časté adorace.
Víra je poklad celého našeho národa. Nyní mají děti prázdniny,
ve víře se vzdělávaly při náboženství. Mít víru je víc než umět několik
cizích jazyků. Kéž by děti viděly živou víru během prázdnin i u jiných lidí
než jen u své rodiny.
Církev, to je rodina, která si hlídá poklad víry, poklad v nádobě hliněné.
Nádoba se může snadno rozbít a víra vyteče nebo se nějak vypaří.
Děkujme za svaté Cyrila a Metoděje, za to, že nám přinesli víru.
Kéž z víry nejen žijeme, ale také ji předáváme dál.
Prosme i Pannu Marii, která je v nebi blízko svému Synu a může
od něho mnoho vyprosit.
Pannu Marii oslavujeme také modlitbou litanií, které Svatý otec
František rozšířil o 3 nové prosby: Matka milosrdenství, Matka naděje
a Útěcha migrantů.

Z katechismu pro dospělé:
JAKÝM ZPŮSOBEM KŘESŤANÉ PROMĚŇUJÍ NEDĚLI V „DEN PÁNĚ.“

Katolický křesťan slaví neděli (nebo předvečer neděle) mší svatou.
V neděli nevykonává práci, která by mu bránila uctívat Boha, narušovala
by sváteční charakter tohoto dne a narušila by jeho radost, klid a
odpočinek.
Protože neděle je dnem slavení velikonočního tajemství, scházejí se
křesťané už od nejstarších dob tento den k oslavě smrti a zmrtvýchvstání
svého Vykupitele, aby mu projevovali svou vděčnost a znovu se
sjednotili jak s Ním, tak s ostatními členy církve. Proto je důležité
pro každého katolického křesťana, aby „světil“ neděli i ostatní zasvěcené
církevní svátky. V rámci nedělního klidu jsou dovoleny pouze naléhavé
rodinné povinnosti a důležité společenské úkoly, protože účast na
nedělní bohoslužbě je zcela zásadní pro život křesťana, církev
prohlašuje nepřítomnost na nedělní mši svaté vyjma závažných
důvodů za závažný hřích.
Z katechismu pro děti:

PROČ KŘESŤANÉ NAHRADILI SOBOTU NEDĚLÍ

Křesťané nahradili slavení soboty slavením neděle, protože Ježíš
Kristus vstal z mrtvých právě nedělního rána. Pro křesťany se tak neděle
stala prvním ze všech dní: „Dnem Páně.“
Rozpis úklidu v Mnichovicích a v Hrusicích si můžete vyzvednout
u Patera.
Pater Ivan děkuje všem, kdo na něj vzpomněli v modlitbách
při příležitosti jeho několika výročí (narozeniny pozemské i kněžské aj.).
Dá-li Pán Bůh, prázdninový pořad bohoslužeb:
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Ve Strančicích bude poutní mše svatá v sobotu 25. 7. v 10 hod.

