
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 ;nj 

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 
  

12/2020 
 



Slovo duchovního otce 
 

 

TAJEMSTVÍ ADVENTU 
  je tajemství vtělení, které je skryto v prvním desátku radostného 
růžence. Bůh, kterému patří celý vesmír, přichází na malou planetu, chce 
se stát člověkem skrze jednu neznámou dívku – Pannu Marii. Posílá 
napřed anděla s otázkou a ten čeká na její odpověď, jasnou odpověď – 
ANO nebo NE. 
   Panna Maria řekla ANO. Tím nastal tichý převrat v lidstvu. Ježíš 
přichází na zem – proč? Abychom se my mohli dostat do nebe. Pannu 
Marii prosíme, aby za nás orodovala v hodině naší smrti, i v hodinu smrti 
celého světa. O Panně Marii je řeč již na počátku lidstva – po prvním 
hříchu. Má Panna Maria klíčové postavení i v našem životě? 
   Panna Maria počala z Ducha Svatého, později stála i u zrodu Církve. 
S apoštoly se devět dní modlila. To byly narozeniny Církve po devíti 
dnech. Zatímco po devíti měsících od Zvěstování slavíme narozeniny 
Krista. Panna Maria je matkou jednorozeného Božího syna i tajemného 
těla Kristova – Církve. 
    I dál nám vyprošuje Ducha Svatého, bez něhož by Církev nebyla živou 
církví. Mohli bychom říci, že v nebi má k Bohu blíž než na zemi. Tak to 
mohou vidět děti. Ale jistě i zde na zemi měla k Bohu vždy blízko, protože 
se nikdy od něho nevzdálila žádným hříchem. Milostiplná – tak se k ní 
denně modlíme my, hříšníci. 
   Kéž tajemství Adventu dál zůstává v našem srdci jako obraz, který 
ještě nemáme důkladně prohlédnutý a náš život si nedovedeme 
představit bez Panny Marie, Krista a Ducha Svatého. 
 

VÁNOCE A VÍRA 
   Někteří lidé Vánoce neslaví. Možná je v tom i kus opravdovosti, neboť 
nevěří, že Kristus je Bůh, zatímco mnozí lidé jsou ve své víře, či lépe 
řečeno nevíře málo důslední. Říkají, že nevěří v Boha a přitom slaví 
Vánoce. 
   Vánoce jsou svátky Boží štědrosti, dobroty, lásky. A my nedokonale 
Boží štědrost, dobrotu a lásku napodobujeme. Vánoce jsou svátky 
věřících. Nevěřícím z nich zůstala jen prázdná skořápka, pozlátko. Věřící 
mají jádro třeba bez skořápky, bez eko obalu. Ale mělo by to být živé 
jádro. Které přinese plody – naše víra se má projevovat skutky. Nejen, 
že někomu pomůžeme přes silnici, to dělají i nevěřící, ale že pro svou 
víru dokážeme přinést i nějakou oběť. 
   Svatý Štěpán obětoval pro Krista maximum – svůj život. Zcela 
bezbranný, ale vyzbrojený láskou k Bohu a k bližním tak umírá 
mučednickou smrtí.  



 Ježíš, bezbranné dítě v jeslích, utíkající před Herodem, je v dospělosti 
ukřižován. Jeho kříž symbolizuje zbraň křesťana: lásku k Bohu 
a  k  bližním. 
   Kéž naše srdce není plné prázdnoty, ale naplněné jádrem křesťanství: 
láskou k Bohu a k bližnímu.                 P. Ivan. 
 
 

Ze života farností 
 

   V neděli 27. 12. je Svátek Svaté rodiny – manželské sliby budou 
obnoveny ať už společně v kostele nebo soukromě doma, podle aktuální 
situace. Žijeme v době rozbitých manželství. Tím více září manželé, kteří 
jsou si věrni třeba i více než 50 let.  
 

Z uzávěrky církevního roku aneb radosti během něho. 
 

   Uplynulý rok byl jiný, než jsme zvyklí. Ale i tak jsme měli mnoho důvodů 
k radosti – 11 dětí přistoupilo poprvé k svatému přijímání.      

   Jeden manželský pár uzavřel svátostné manželství. Modlili jsme se 
i za manžele v krizi.     

   6 dětí bylo pokřtěno, křest dospělých letos žádný, ale přesto je radost 
z předchozích, kteří chodí dál na mše svaté, ke svátostem.     

   Na Kající pouti před Popeleční středou se nás sešlo na mnichovické 
faře 16. Program: Růženec, mše svatá, Křížová cesta, vše i se zpěvem, 
adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Potom posezení 
v kuchyni s malým pohoštěním, které bylo z přinesených zásob 
poutníků. Čas zbyl i na popovídání si, případně svatou zpověď.      

   Pouť na Klokoty se letos po mnoha letech nemohla kvůli karanténě 
ani v náhradním termínu na podzim uskutečnit.      

   Ve Strančicích májové pobožnosti byly každý týden letos vždy 
i se mší svatou.     

   Také jsme slavili mše svaté na Slavnost Nejsvětější Trojice 
na Komorním Hrádku a na Cyrila a Metoděje v Kostelních Střímelicích.     

   Oslava výročí Posvěcení hrusického kostela proběhla 
25. 10. při online vysílané mši svaté z Mnichovic.     

   Během roku jsme se v kostele rozloučili s 9 zemřelými. Byl mezi nimi 
i pan Barda, který si před smrtí sám řekl v nemocnici o svátost pomazání 
nemocných.     

   Dušičkový maraton probíhal letos soukromě. Plnomocné odpustky 
pro zemřelé jsme mohli získávat celý měsíc listopad. Pokud nám 
to zdravotní stav nedovoloval, i mimo návštěvu kostela nebo hřbitova. 
  



   Náboženství pro děti je pozastaveno. Je na rodičích, aby se jim 
věnovali. U Patera nebo katechetů mohou požádat o pomůcky či 
případnou pomoc. 
 

   Po dobu omezení počtu věřících na bohoslužbách je mše svatá 
přenášena přes internet buď z mnichovické kaple, nebo z hrusického 
kostela. Sledovanost je celkem dobrá, kolem 90 domácností. 
O Velikonocích to bylo dokonce skoro 300 přihlášených. Na konci 
mše svaté je krátká adorace s duchovním přijímáním a modlitba 
s prosbou za ukončení pandemie.  
 

   Ti, kdo mají zájem o svaté přijímání, případně svatou zpověď mimo 
mši svatou, mohou se domluvit s Paterem Ivanem (323 640 737, 
777 090 047) nebo Mgr. Petrem Sklenářem (601 392 596). 
 
 

   Máme radost, že po úspěšné operaci kolena zase může ministrovat 
pan Václav Prodan. 
 

   Při mši svaté v Mnichovicích 12. 12. jsme děkovali s panem 
Ludvíkem Klimešem za 80 let jeho života. 

 

   Probíhá sbírka na Charitu. Peníze můžete poslat přímo na její účet: 
749 011 /5500 VS 2303. 
 

   Také byla mikulášská sbírka na bohoslovce. Peníze můžete ještě 
předat Paterovi Ivanovi. 
 

   Díky všem řidičům a řidičkám, kteří vozí Patera, v Hrusicích 
poslední neděli v měsíci je za ně mše svatá. 
 

   Díky těm, kdo se starají o farní zahrady, sběr jablek apod. Za všechny 
pomocníky bývá mše svatá v Mnichovicích druhý pátek v měsíci. 

 

   Pořad bohoslužeb se zatím stále upravuje podle pokynů vlády. Od 5. 
prosince jsou povoleny bohoslužby s 30% účastí věřících (podle 
velikosti kostela). U nás to znamená v neděli v kostele v Hrusicích asi 30 
lidí, v kostele v Mnichovicích v sobotu i v neděli asi 50 lidí. V úterý, 
ve středu a v pátek je v Mnichovicích mše svatá v kapli na faře (asi 20 
lidí). 
 

   Půlnoční mše svaté budou, dá-li Pán Bůh, sice v omezeném počtu, 
ale v době, jak jsme zvyklí. 24. 12. odpoledne v 16 hod. v Hrusicích 
s koledami dětí u jesliček (přenos přes Yotube). Půlnoční mše svatá 
v kostele v Mnichovicích není zatím jistá. 
 

   Další úpravy pořadu bohoslužeb sledujte na vývěskách kostelů 
a internetových stránkách farnosti. 
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