
D U C H O V N Í   P R O G R A M – po dobu nouzového stavu neplatí 
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 

11/2020 
 



Slovo duchovního otce 
 

 

ODSTÍNY LÁSKY 
   Nosím vás v srdci (Flp 1,7). Tak píše svatý Pavel z vězení Filipanům. 
Koho nebo co nosíme v srdci my? V našem srdci je láska k manželovi, 
k manželce, k vlastním dětem, ale i k dětem ve školce nebo ve škole, 
k autu, počítači, ke studiu. Jsou to lásky, které mají různé odstíny. Mějme 
v srdci i lásku k Pánu Ježíši a lásku ke knězi, který viditelně Ježíše ve 
farnosti zastupuje. Je potřeba, aby tyto různé lásky měly správný odstín. 
Jsou také různě silné, proto se svatý Pavel modlí za to, aby stále víc a 
více rostla vaše láska, aby Filipané čistotou jen zářili. Když máme 
v autě málo benzinu, jedeme k benzinové pumpě a tam načerpáme. 
Když máme málo lásky v srdci, kde ji načerpáme, kde ji doplníme? 
V Srdci Ježíšově.  
   Kéž nám pandemie pomáhá k růstu našeho duchovního života, k růstu 
lásky k Bohu a k bližnímu. Kéž naše láska má správný odstín a září 
čistotou.                                      P. Ivan 
                                                                                     

Ze života farností 
 

Prožíváme mimořádně celý odpustkový měsíc, kdy myslíme na duše 
v očistci a modlíme se za ně, aby se brzy dostali do nebe mezi svaté. 

   Svaté můžeme rozdělit na ty, kdo patří do naší pokrevní rodiny, na ty, 
kdo patří mezi naše duchovní příbuzné a dál můžeme myslet na rodinu 
kněží či jiné rodiny. Nevíme přesně, kdo z nich už se dostal do nebe a 
kdo je ještě v očistci. Do nebe se nedostane ten, kdo má na  duši 
neodpuštěný těžký hřích. Ti, kdo jsou v milosti posvěcující, patří do 
společenství svatých, kteří jsou zde na zemi, v očistci, v nebi. Někdy 
jsme smutní, když nás zde na zemi opustí nějaký dobrý přítel. Pokud se 
dostal do nebe, naším dobrým přítelem zůstává. Nebe, to je náš cíl. 
Mnohé svaté nebudeme znát, ale určitě se rozběhneme ke Královně 
Všech svatých, k naší nebeské Matce, Panně Marii.  
   V Mnichovicích je v neděli mše svatá v 10 hod. přes internet. 
Poslední neděli ji sledovalo 54 domácností. Ale už se těším, až vás 
všechny uvidím na mši svaté v kostelech. Zatím platí, že na mši svaté 
mohou být dva lidé – kněz a třeba ministrant. Dodržujme předepsané 
podmínky a napomáhejme tak k brzkému ukončení nouzového stavu. 
 
   Mše svaté na internetu lze sledovat z mnoha míst i každý všední den. 
Tak jsme mohli v jednom kázání slyšet třeba tento poznatek: „Pane 
faráři, vy se teď máte, nemusíte nic dělat.“ Sám jsem si odpověděl: 
„Jsem rád, že mám práce méně, protože mi zbývá proti jindy více času 
  



na modlitbu. Jsem na faře sám, takže si nepřipadám jako řeholník, ale 
spíše jako poustevník, ale hlavně jako trapista.“ Kéž  máme vždy na 
modlitbu čas. 
 
   Ti, kdo sledují mši svatou přes internet, mohou přijímat Pána Ježíše 
duchovně. Proto je tam na chvíli vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. 
Kdo ale touží po  svátostném přijímání, případně svaté zpovědi, může 
se domluvit s  knězem a přijít v Mnichovicích do kaple. Lze domluvit 
návštěvu nemocného doma (tel. 323 640 737, 777 090 041). Svaté 
přijímání mohou po domluvě s Mgr. Petrem Sklenářem (601 392 596) 
přijmout i v Hrusicích v kostele nebo nemocní doma. 
 
   Návštěva fary je i příležitostí k vyzvednutí Katolického týdeníku 
a Světla. 
 
   4. 11. jsme se v Choceradech rozloučili s paní Marií Kapalovou 
z Vodsliv. 
 
   20. 11. bude v mnichovickém kostele rozloučení s panem Milanem 
Michaličkou z Mnichovic. 
 
   Před koncem církevního roku se čte v evangeliu podobenství 
o 10 pannách. Padesát procent bylo pošetilých a padesát procent 
prozíravých. Jak by dopadla bilance u nás v dnešní době? Kolik 
je pokřtěných lidí, kteří už olej Božího života v lampě své duše 
nemají. Jistě, dokud jsme zde na zemi, můžeme olej Božího života 
ve své duši doplnit, znovu získat a to zdarma ve svaté zpovědi.  
 

    Panny se v tom podobenství nemohly rozdělit s druhými, samy by 
měly málo. My můžeme a máme rozdávat olej lásky ze své duše 
a  přitom olej naší lásky nebude ubývat. Ale nemůžeme druhému 
nabídnout olej Božího života, pokud bychom se sami stali duchovně 
mrtvými. 
 

   Řidič auta v cizině neví, kde je nejbližší benzinová pumpa a nemůže 
se spolehnout ani podle mapy. Může být cestou nečekaná objížďka, 
a  proto má mít řidič raději více benzinu v zásobě. My nejedeme 
do ciziny, ale domů, naše vlast je v nebi. Nevíme, jak dlouhá cesta nás 
ještě čeká, kdy skončí. Ale víme, že máme být stále připraveni 
na  setkání s Ježíšem. Naše duše, to je družička, čekající na ženicha, 
kterým je Kristus. 
 

   Olejovou lampu už většinou nepamatujeme. V kostele bývalo i věčné 
světlo, kde se dřív doléval olej. V dnešní době používáme třeba baterie, 
  



 které se dají vyměnit nebo dobít. I naše duše může ztracenou energii 
znovu získat, dobít se např. ve svaté zpovědi. 
 

   Panna Maria je věčně zářící, nikdy bez Božího života, nikdy bez Boží 
milosti. Kéž s její pomocí dobře pečujeme o lampu své duše, aby nás 
setkání s Ježíšem nezastihlo nepřipravené. 
 
   Kristus Král (Slavnost poslední neděli církevního roku) – 
je to označení pohádkové? Vládce v dnešní době se nazývá různými 
jmény. Je otázka, kdo nebo co vládne, kraluje v našem srdci. Může to být 
sobectví, pýcha i jiné špatnosti nebo láska, pokora, pokoj, dobrota, 
radost a jiné dobré ctnosti. 
 
   Adventem začíná Nový církevní rok. Znamená čekání. Dlouhý Advent 
byl od hříchu prvních lidí až do příchodu Vykupitele Ježíše Krista. Lidé 
nevěděli, kdy skončí. Krátký Advent prožíváme 4 týdny před Vánocemi. 
Teď třeba čekáme, až skončí pandemie koronaviru.  
 

Z katechismu pro dospělé: 

 

MARIINO NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ 
 

   Co to znamená? Církev věří, že „blahoslavená Panna Maria byla 
od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu 
Všmohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista Spasitele 
lidského rodu uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu“ 
(dogma z roku 1854). 
   Víru v Neposkvrněné početí nese církev od svého počátku. Dnes ale 
bývá tento pojem chybně interpretován. V podstatě vypovídá, že Bůh 
uchránil Pannu Marii před důsledky dědičného hříchu a to od samého 
počátku jejího života.  
   My přicházíme na svět s dědičným hříchem. Jsme jej zbaveni 
ve svatém křtu. Panna Maria tento ani jiný hřích neměla, proto říkáme, 
že je Neposkvrněná. 

 

Z katechismu pro děti: 
 

O MODLITBĚ 
 

   Nestačí se modlit jen tehdy, když máme chuť? Nikoliv. Ten, kdo 
se modlí, jen když má chuť a náladu, nebere Boha vážně a pomalu 
se přestává modlit úplně. Modlitba žije z věrnosti.  
        

   POŘAD BOHOSLUŽEB se může měnit. Sledujte proto ohlášky 
při nedělní mši svaté, vývěsky kostelů a internetové stránky. 
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