
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 

10/2020 
 



Slovo duchovního otce 
 

 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 1. 11.  
   Každý není povolán k tomu, aby byl knězem nebo řeholnicí. A naopak, 
každý není povolán k manželství a k výchově dětí. Každý nemá dar 
hudebního sluchu nebo dar kuchařského umění. Ale všechny nás Bůh 
volá ke svatosti.  
   Cesta do nebe má být cesta ke svatosti, pro každého je jiná, ale 
se stejným cílem. 1. 11. děkujeme za ty, kteří jsou již v cíli – nejen 
za známé svaté, díky tomu, že je církev za svaté prohlásila, ale 
i za neznámé, naše předky nebo i ty, kdo žili v naší farnosti. 
    Podmínkou ke vstupu do nebe je mít čisté srdce. Když máme čisté 
srdce již zde na zemi, tak máme blízko k Pánu Ježíši, a tím i k nebi. 
Neboť nebe je tam, kde je Kristus. 
   Hledejme, k čemu nás Bůh volá, a kráčejme s čistým srdcem do nebe.                                                                         
P. Ivan 
 
 

Ze života farností 
 

   26. 9. byla v Mnichovicích pokřtěna Anežka Psota z Poddubí. 
 

   Odpoledne pak bylo v Senohrabech požehnáno nové hasičské auto. 
Při akci pršelo a kněz odlehčil situaci a navrhl požehnat ke svěcení 
i déšť.  
 

   Koncem září byl na operaci s kolenem pan Prodan. Nyní je ještě 
na rehabilitačním pobytu. Vzpomeňme na něj v modlitbě. 
 

   7. 10. byla památka Panny Marie Růžencové. Mons. Zdenek 
Wasserbauer k tomu poslal pastýřský list. Výňatek z listu: 
   Po vítězné námořní bitvě u Lepanta roku 1571 svatý papež Pius V.  
ve své bule říká: 
1. nutnost modlit se k překonání válek a jiných pohrom 
2. růženec je prostým prostředkem, který je k dispozici úplně všem 
3. tento prostředek ukázal svoji velkou účinnost proti herezím a všem  
    ohrožením víry a způsobil četná obrácení 
4. modlitba růžence se má doporučovat celému křesťanskému lidu. 
   Vyzývám proto všechny jednotlivce, farnosti i společenství, aby 
se modlili růženec za ukončení koronaviru! Můžete například uspořádat 
mimořádné růžencové pobožnosti podobné těm májovým. 
   Na závěr připomíná slova sv. Jana Pavla II, který říká v apoštolském 
listě o modlitbě svatého růžence:  
   Růženec je vzdálen jakémukoli útěku před problémy světa. Pobízí 
nás, abychom na ně nahlíželi odpovědně a velkoryse. A dává nám sílu, 
abychom jim čelili s jistotou Boží pomoci a pevným úmyslem vydávat 



v každé situaci svědectví o lásce, neboť ona je svorník dokonalosti (Kol 
3,14)“ (č. 40). 
 

Doporučená modlitba ČBK ke zvládnutí koronavirové pandemie: 
   Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky 
k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. 
   Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době 
v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu 
a úlevu. 
   Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich 
rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, 
sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. 
   Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. 
   O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ 
a kraluješ na věky věků. Amen. 
   Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás! 
 

   S ohledem na danou situaci s koronavirem se pouť na Klokoty letos 
neuskutečnila. Modleme se za zlepšení situace, aby se mohla pouť 
uskutečnit příští rok. 
 

   V Senohrabech se s ohledem na menší prostor v kapličce rozhodli do 
odvolání pro zrušení mše svaté i společných modliteb. 
 

   Ve Strančicích byla druhou neděli v měsíci poslední letošní 
mše svatá. Dá-li Pán Bůh, sejdeme se zde zase po Velikonocích. 
 

   Ve Struhařově nebude v říjnu mše svatá. Připomínáme si alespoň 
na dálku, že na Misijní neděli před 24 roky zde byla mše svatá poprvé, 
ještě ve staré škole. 
 

   1. října jsme si připomínali svatou Terezii od Dítěte Ježíše. 
Je patronkou misií, i když sama nikdy žádné takové místo nenavštívila. 
Buďme také misionáři zvláště modlitbou. Můžeme ale i slovem, když 
nám k tomu někdo „nahraje“. 
 
   V sobotu 10. října jsme mohli sledovat na televizi Noe mši svatou 
s obřadem blahoslavení Carola Acutiseho. Tento patnáctiletý chlapec 
zemřel v Itálii roku 2006 na leukémii v pověsti svatosti. K jeho vyznání 
víry patřily například tyto myšlenky: 
 

  „Po svaté Eucharistii je svatý Růženec nejmocnější zbraní v boji 
s ďáblem.“ 
 

 „Růženec je nejkratší žebřík, po kterém lze vylézt do nebe.“ 
  



25. října si budeme připomínat posvěcení hrusického kostela. Při mši 
svaté na internetu z mnichovické kaple budeme děkovat za všechny 
přijaté milosti. Poslední dobou zvláště za ministranty, za které se 
modlíme několik let především při adoraci. Výsledek je vidět, ministranti 
jsou v kostele v hojném počtu.  
 

   Ve středu 28. října si připomeneme svátek svatých Šimona a Judy, 
kterým je zasvěcen kostel v Ondřejově. 
 

   Dušičkový maratón letos nebude. Modleme se za duše zemřelých 
každý sám, ať na hřbitově nebo doma a snažme se pro ty, kdo se ještě 
nedostali do nebe, získat zkrácení očistce. 
   Odpustky nejsou odpuštěním hříchů, ale odpuštěním časných trestů 
za hříchy. Tyto tresty nelze brát jako nějaký druh pomsty Boha, ale jsou 
to důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. 
   Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se 
za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť. Pojďme jim na pomoc 
a vzpomínejme na ně.                      (z Katechismu katolické Církve) 
 

   1. 11. od 12 hodin a celý den 2. 11. je možno při    návštěvě 
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze 
duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, 
svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit 
se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. 
   Ve dnech 25. 10. - 8. 11. je možné získat po   splnění tří obvyklých 
podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším 
v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za 
zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.  
 

   Výuka náboženství v Mnichovicích v říjnu není. Další pokračování 
bude všem včas oznámeno. 
 

   Po uzavření výuky na školách byla přerušena i výuka náboženství 
ve středu v Hrusicích. 
 

  S ohledem na omezení účasti na bohoslužbách se vracíme 
k vysílání mše svaté v neděli v 10 hod. přes internet. Na mši svaté je 
zatím povolena účast 6 návštěvníků i s knězem a nutnými přisluhujícími. 
Je možné se k účasti na mši svaté v kapli na faře v  Mnichovicích 
přihlásit u Patera Kudláčka. Také je možné se domluvit na individuální 
svaté zpovědi a svatém přijímání.  
 

   V Hrusicích bude kostel otevřený v sobotu a v neděli 
od 9 do 17 hod. k modlitbě s možnosti přijetí svatého přijímání. 
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