8/2020
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
ZÁZRAČNÉ ROZMNOŽENÍ CHLEBA

Kolik je dnes na celém světě mší svatých… Při nich je Ježíš
pod způsobou chleba rozmnožen. Jak veliký zástup lidí by byl, kdyby
byla jen jedna mše svatá?
Díky za svátost kněžství, za moc proměňovat. Ježíš chce
proměňovat i naše srdce, proto k nám přichází ve svatém přijímání. Utišil
hlad po Božích věcech, tiší i hlad tělesný. Mnohým stačí jen to, že
nemají hlad těla, ale co hlad duše?
Třetí přikázání - Pomni, abys den sváteční světil - byli jsme
na mši svaté třeba již v sobotu večer s nedělní platností, tak jsme se proti
tomuto přikázání neprovinili. Ale zkusme zpytovat svědomí hlouběji přistupujeme ke svatému přijímání s hladem duše nebo jen
automaticky? Modlíme se za ty, kdo se spokojí s tím, že nemají hlad
tělesný nebo obráceně za ty, kdo nemají co jíst? Hlad po odpuštění
hříchů může mít jen ten, kdo si své hříchy uvědomuje, kdo je uznává.
Touha zachraňovat duše je zase podmíněná tím, že si uvědomujeme,
jak se mnozí topí v hříchu, i když si sami nejsou toho vědomi.
Najednou vidíme, kolik otázek v nás může vyvolat jedno nedělní
evangelium a podobně i při každé mši svaté jiný úryvek Písma
svatého.
Nežijme povrchně, ale hluboce křesťansky.
P. Ivan
Ze života farností
31. 7. jsme se ve Strančicích rozloučili s panem Františkem Králem.
Jeho manželka chodila horlivě do kapličky. Mše svatá za něj byla
v kapličce druhou neděli v srpnu.
3. 8. jsme se v Ondřejově rozloučili s panem Bedřichem Šálou.
Na hřbitově se s ním loučil pan Tesařík, bývalý hrusický starosta.
7. srpna jsme se v Hrusicích rozloučili s panem Jiřím Bardou
ze Senohrab. Mnozí si jej ještě pamatují jako řidiče autobusu, s kterým
byla naše farnost na pouti mimo jiné i v Lurdech.
Z promluvy: „Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí
svou duši?“ Péče o tělo, být zdravý, být dobře živen… Ale máme také
duši. Pan Barda o svoji duši dobře pečoval, chodil pravidelně
ke svátostem a několik dní před jeho odchodem na věčnost si sám řekl,
že chce, abych za ním přišel a udělil mu svátost nemocných. Měl jsem

z toho radost a udělil mu 3 svátosti – svatou zpověď, svaté přijímání
a svátost pomazání nemocných.
Dovolená kněze je povinná. Ale nemám to srdce, zavřít kostel
na celý měsíc. Proto o prázdninách mám dovolenou jen půl týdne
a od pátku do neděle sloužím pravidelné bohoslužby ve farnosti. Volné
dny jsem využil k pouti na Svatou Horu a do Staré Boleslavi. Také jsem
se setkal s pokrevními i duchovními příbuznými, na které nemám čas
během roku. O prázdninách jezdím pravidelně na exercicie, které ale
letos kvůli pandemii žádné nebyly. Tak jsem měl soukromé na téma
Svatý farář arský (Vianney).
Několik myšlenek i pro vás: Svatý Jan Maria Vianney byl nejvíce času
před svatostánkem a ve zpovědnici. Je tak vzorem pro všechny kněze a
nejen pro ně. I každý křesťan by se měl těšit na chvíle
před svatostánkem a měl by často přistupovat ke svátosti smíření.
Svatý Jan Maria Vianney musel konat někdy dlouhé cesty, když
sousední faráři byli nemocní a on je zastupoval. Cestou se modlil
a žádná cesta se mu tak nezdála dlouhá. Když jsem byl v Praze, měl
jsem ve zvyku na přechodu vyplnit čas čekání na zelenou modlitbou.
Řekl jsem si, pomodlím se tři Zdrávasy. Najednou skočila zelená a já si
říkal: „ještě ne…“!
O prázdninách bývají dlouhé cesty za dovolenou. Zkracujeme si je
modlitbou? Promodlit prázdniny, promodlit dovolenou, to je zvláštní věc,
na kterou mnozí ještě nepřišli.
Díky modlitbě proměnil farář zapadlou arskou farnost ve farnost
kvetoucí. Modlitba pomohla i jemu k proměně. Nad nedostatkem kněží
naříkáme, ale co dělat pro to, aby jich byl dostatek? Na setkání nás, kteří
jsme byli před 44 roky na kněze vysvěceni, jsme o tom diskutovali.
Brněnský biskup Josef Cikrle jenom řekl: „Milost Boží.“ Tu je tedy
potřeba vyprošovat. S oblibou říkám, že v Hrusicích bývá 24 ministrantů
a já bych byl rád, aby z nich 25 bylo kněžími. Modlíme se za to při
adoracích? Modlí se za své syny jejich matky? Nebo si říkají nové kněze
„Ano“, ale ne náš syn. Ve svých patnácti letech jsem si nemyslel, že bych
mohl být knězem, byli kolem mě chytřejší ministranti, ale Ježíš doplní,
co chybí. Chytrost kněze nesmí být jeho chytrostí, ale chytrostí Boží,
chytrostí Panny Marie, Matky kněží.

V neděli 13. 9. by při poutní mši svaté v 8,30 hod. v Mnichovicích
měly přistoupit k 1. svatému přijímání děti, kterým to nevyšlo v červnu.
Mše svatá v 10 hod. v Hrusicích bude zachována.
Všechny děti, které již chodí ke svatému přijímání, by neměly
zapomenout přistoupit ke svaté zpovědi.
Pokud
nebudou
komplikace
kvůli
koronaviru,
bude
výuka náboženství jako loni. Bližší informace se dozvíte v ohláškách
a na vývěskách kostelů. Začít chceme v týdnu od 14. září.
Z katechismu pro dospělé:
ŠKOLA MODLITBY

Každá událost, každé setkání se může stát podnětem k modlitbě.
Čím více prožíváme jednotu s Bohem, tím hlouběji rozumíme světu
kolem sebe.
Ten, kdo vyhledává jednotu s Ježíšem hned ráno, může žehnat lidem,
se kterými se setkává, dokonce i svým protivníkům a nepřátelům.
V průběhu dne svaluje všechnu svou starost na Pána. Svá rozhodnutí
a úsudky činí tak, že se nejdříve ptá, jak by na jeho místě postupoval
Ježíš. Překonává strach díky vědomí Boží blízkosti. V zoufalých
situacích není bez opory. Má v sobě nebeský pokoj a vnáší jej do světa.
Je vděčný a raduje se z pěkných věcí. Ale také dokáže snášet obtíže,
které ho potkají. Takto vnímat Boha může dokonce i při práci.
Z katechismu pro děti:
MŮŽEME SE MODLIT KDEKOLIV?

Ano. Modlit se můžeme úplně všude. Přesto katolík vyhledává
také místa, na kterých Bůh přebývá zvláštním způsobem. Jsou
to především katolické kostely, v nichž je náš Pán přítomen
svátostným způsobem ve svatostánku.
Je důležité se modlit všude: ve škole, v dopravních prostředcích,
během večírku, mezi přáteli. Celý svět je zapotřebí prosytit požehnáním,
ale stejně důležité je navštěvovat posvátná místa, na kterých nás Bůh
v určitém smyslu čeká, abychom si u něho mohli vydechnout, načerpat
sílu…

