9/2020
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
DLUH LÁSKY
NEBUĎTE NIKOMU NIC DLUŽNI, JEN VZÁJEMNOU LÁSKU

Když jsme někomu dlužni 5 Kč, tak při setkání s ním na to hned
myslíme a snažíme se dluh vrátit. Ale pak, když dluh vyrovnáme, je nám
už třeba ten člověk lhostejný. My však bychom se podle svatého Pavla
měli dál cítit dlužni – dluh lásky. Když prokážeme skutek lásky, tím to
nekončí. Láska má pokračovat.
Sourozenci si někdy navzájem ubližují. Jeden podrazí nohu a druhý
se mu to snaží vrátit.
U nás by to měla být oplátka za dobro. Nemělo by se ozývat:
„On si začal, já mu to musím vrátit.“ Ale spíše: „Já jsem začal dobře
a budu v tom pokračovat, i když mi to druhý nevrátí. V nebi se nám dobro
vrátí mnohonásobným způsobem.
Máme fantasii na vymýšlení zla nebo na vymýšlení dobra? Dobro
vůči Bohu, dobro vůči bližnímu, to je široké pole působnosti. Když toto
objevíme, pak se nikdy nenudíme. Pak je náš život stále naplněn
dobrem, které rozdáváme druhým a dáváme Bohu.
Čím více rozdáváme dobra, tím více dobra máme. Jako z takového
zázračného hrníčku – hrnečku vař! Zatímco když rozdáváme méně
dobra, jsme i my sami prázdnější nádobou. Když si to uvědomíme, jsme
nešťastní.
Panna Maria, kéž nás vede cestou dobra, aby dobro v našem životě
převládalo. Splácejme dluh lásky bližním, využívejme všech věcí
v životě k milování Boha.
P. Ivan
Ze života farností
RADOST A ZKLAMÁNÍ
1.) Před začátkem nového školního roku byla nabídnuta možnost svaté
zpovědi dětem nejen po mši svaté, ale i v neděli 30. 8. v neděli
odpoledne v Mnichovicích. Radost byla z velkého zástupu dětí.
2.) 1. 9. na začátku školního roku byla v Mnichovicích v 17,30 hod. mše
svatá za děti, rodiče a učitele. Zklamání – nikdo z nich nepřišel.
V úterý 8. 9. byla poutní mše svatá v Mnichovicích. Velký zájem o ni
nebyl, sešlo se nás jen 10.
Proto jsme oslavili svátek Narození Panny Marie a výročí posvěcení
kostela ještě v neděli 13. 9. v 8,30 hod. Při této mši svaté přistoupily
3 děti, které nemohly v červnu, k 1. svatému přijímání.
Z promluvy: Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému
Každý z nás může mít jednu oblíbenou větu z Písma svatého, která ho
povzbuzuje, posiluje, utěšuje v různých situacích života.

Mou oblíbenou větou v semináři a na Svaté Hoře byla věta
z listu svatého Pavla Římanům: „Těm, kteří milují Boha, všechno
napomáhá k dobrému.“
Milovat Boha a být milován Bohem, to nejsou dva různé důvody
k tomu, aby nám vše napomáhalo k dobrému. Vždyť každého z nás Bůh
k něčemu volá a my na jeho volání máme odpovídat hlavně vděčnou
láskou. Co vše Pán Ježíš z lásky k nám vykonal. Také my z lásky
k němu můžeme něco obětovat. Tak nás žádná nepříjemná situace
nemůže překvapit.
Panna Maria byla povolána za Matku Boží, a to ne až v okamžiku
Zvěstování. Bůh měl tento plán od věčnosti, proto ji uchránil od dědičné
viny, ale neuchránil ji před trampotami života.
Už při Zvěstování začíná její křížová cesta – co tomu řekne Josef,
její snoubenec. Před narozením Ježíše musí cestovat do Betléma, hledá
nocleh… a tak dále můžeme sledovat, jak ona vše správně prožívá,
protože miluje Boha. Je Bohem povolána. Vše přijímá z Boží ruky a vše
jí napomáhá k dobrému. Vše směřuje k prohloubení Víry, že Bůh se
postará.
Panna Maria bez dědičného hříchu a i žádný hřích v životě. My se jí
snažíme podobat, když jsme ve svatém křtu zbaveni dědičného hříchu
a ti, kdo jsou pokřtěni v dospělém věku, tak jsou zbaveni všech
dosavadních hříchů. Známe datum svého narození a známe také datum
svého duchovního narození, datum svatého křtu? Jednou nás čeká smrt.
Pro mučedníky datum smrti je zároveň datem jejich nebeských
narozenin. U nás to tak nemusí být, pokud na nás čeká očistec.
11. 9. jsme se v Hrusicích rozloučili s panem Miroslavem Zídkem
z Pětihost.
12. 9. byla v Mnichovicích pokřtěna Anna Ericsson.
13. 9. byl v Mnichovicích pokřtěn Mikuláš Hnízdo z Ondřejova.
15. 9. jsme se v Ondřejově rozloučili s paní Marií Vycpálkovou
z Ondřejova.
Z katechismu pro dospělé:
TŘI DRUHY MODLITBY

1. Ústní (Otče náš, Zdrávas, svými slovy…).
2. Rozjímavá (mít před očima úryvek z Písma svatého a promýšlet, co to
znamená v našem životě).

. Vnitřní modlitba – kontemplativní (radovat se beze slov z toho,
že jsme blízko Pánu Ježíši při mši svaté, ve svatém přijímání,
při adoraci). Je nám dobře s tím, koho máme rádi, kdo nás má rád,
ani nemusíme nic říkat – podobně vnitřní modlitba beze slov.
Z katechismu pro děti:
VZOR MODLITBY – ABRAHÁM

Abrahám poslouchal Boha, plnil jeho vůli, ochotně se vydal na cestu,
kterou ho Bůh chtěl vést a dělal, co po něm Bůh chtěl. Byl vnímavý
pro Boží slovo…
Večerní modlitba a svatá zpověď.
Při večerní modlitbě máme děkovat za to:
že jsme začaly den modlitbou
že jsme se těšily v neděli na mši svatou
že jsme pomohly mamince a tatínkovi, mladším sourozencům s úkoly
že jsme svým jazykem chválily Boha a bližní…
Přitom nám „vyskočí“ něco, co jsme neudělaly a odprošujeme
za to Pána Ježíše. Zároveň máme „pomůcku“ na svatou zpověď.
Náboženství jsme začali v pátek 18. 9. 2020 mší svatou ve 14 hod.
v Mnichovicích v kapli na faře. V Hrusicích byla první hodina již ve středu
16. 9. 2020 v 17,30 hod.
Pravidelné hodiny náboženství budou:
V Hrusicích ve středu v 17,30 hod. školní děti.
V Mnichovicích v pátek ve 14 hod. školní děti.
Po domluvě s Paterem Kudláčkem je možné chodit na náboženství
také večer v pátek nebo v sobotu po mši svaté.
V sobotu v 10 hod. je 15 minutové pro předškolní děti s doprovodem.
Výuka v Ondřejově a v Choceradech se teprve domlouvá.
Letošní pouť na Klokoty bude, dá-li Pán Bůh, ve čtvrtek 8. 10. 2020.
Mše svatá bude ve 12 hod.
Osobní vlak odjíždí ze Strančic v 9,41 h., z Mnichovic v 9,44 h.,
z Mirošovic v 9,47 h., ze Senohrab v 9,50 h. Z Benešova do Tábora
rychlíkem v 10,12 h. V Táboře jsme v 10,56 h.
Z Tábora na Klokoty pojedeme městskou dopravou č. 13 v 11,08 h.
(č. 11 v 11,20 h., č. 17 v 11,23 h.).
Návrat podle potřeby: 15,01 h. (15,37 h.) rychlíkem do Benešova a dál
na Prahu v 15,52 h. (16,22) nebo osobním vlakem z Tábora v 15,10 h.

