
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 

1/2021 
 



Slovo duchovního otce 
 

 

SVATÁ RODINA 
   Na svátek Svaté rodiny se četlo evangelium o návštěvě Panny Marie, 
svatého Josefa a malého Ježíše v Jeruzalémském chrámě. Simeon 
při tom předpověděl Panně Marii, že její syn bude světlem k osvícení 
pohanů. A Panně Marii předpověděl, že její srdce pronikne meč bolesti. 
Světlo známe teplé a studené. Studené je světlo hvězd, teplé vychází 
třeba z krbu, ve kterém hoří rozžhavené dřevo. Podobně v životě. 
Mrazivý pohled tam, kde chybí láska a teplý pohled dítěte, které se dívá 
do očí tatínka nebo maminky. 
   Ježíš se podíval a učedníci všeho nechali a šli za ním. Kolik tepla 
a světla bylo v jeho pohledu. Rodiny, prozářené teplem lásky, nebo 
rodiny rozbité, ze kterých čiší zima… Víra v našich rodinách, to je 
pravé bohatství. Mnohé rodiny žijí v přepychu, ale víra jim chybí, 
zatímco jiné rodiny toho moc nemají, ale když mají víru, jsou duchovně 
bohaté.  
   Meč bolesti - svými hříchy probodáváme srdce Panny Marie. Rodiče, 
kteří svým dětem nic nevytknou, vypadají, že jsou hodní. Ale jejich 
výchova je špatná. Výtka dítěti má být ku prospěchu věci. 
   Kéž v našich rodinách nechybí světlo víry, naděje a lásky. A je-li 
potřeba, i meč bolesti. V srdci Panny Marie je meč těch, kdo ztratili 
víru, ztratili poklad svého dětství, ztratili tu nejdražší věc, kterou mají po 
celý pozemský život ochraňovat. 
   O Vánocích si mnozí přinesli domů Betlémské světlo, ale na světlo 
ve své duši - světlo víry, naděje a lásky - třeba moc nemysleli. Když 
dospělé děti na víru zapomenou a od Krista se vzdálí, je ještě naděje, 
že se vrátí. Tento návrat jim mají rodiče stále vyprošovat, neztrácet nikdy 
naději. 
   Svatý otec vyhlásil Rok rodiny (19. 3. 2021 - 26. 6. 2022). 
Kéž také počítáme se svatým Josefem, jehož rok probíhá od 8. 12. 
2020 do 8. 12. 2021. Zároveň je Rok svaté Ludmily (2021), která dobře 
vychovávala svého vnuka svatého Václava.  

                                                                                                                                                                              P. Ivan                                                                                 
 

Ze života farností 
 

  O Vánocích jsme měli jen jednu „půlnoční“ mši svatou a to od 16 hod. 
na kostelní zahradě v Hrusicích. Kvůli nepřízni počasí se plánovaný 
přenos nemohl uskutečnit. Účastnilo se jí jen povolených 100 lidí. 
Půlnoční mše svatá v Mnichovicích nebyla. Letos nebyla provedena ani 
„Rybova mše vánoční“.   
    



   Další přenosy mše svaté pokračují přes farní stránky z Hrusic. 
   Na svátek Svaté Rodiny byla při mši svaté obnova manželských 
slibů. V Mnichovicích to bylo 6 párů, v Hrusicích 3 páry.  
   Mše svatá na poděkování za uplynulý rok byla letos v Hrusicích. 

 
Křest Páně 

 

   Vánoce skončily svátkem Křtu Páně. Jan Křtitel nekřtil tím svatým 
křtem, kterým jsme byli pokřtěni my. Voda, kterou poléval ty, kteří chtěli 
být pokřtěni, jen symbolizovala, že je třeba, aby se obrátili a svou lítostí 
si vyprosili smytí hříchů z duše. 
   Pán Ježíš se zařadil do fronty, do fronty hříšníků. Dal najevo, že chce 
vzít na sebe naše hříchy. Sám žádné hříchy na sobě neměl. Během toho 
se stalo něco zvláštního: Ježíš, Boží Syn, byl v Jordánu, Duch Svatý 
nad ním jako holubice a z nebe se ozval hlas Boha Otce -Zjevení celé 
Nejsvětější Trojice. 
   Náš svatý křest je záležitost Trojjediného Boha. Když je pokřtěno 
malé dítě, berou rodiče a kmotři na sebe odpovědnost, že budou dítě ve 
víře vychovávat. Je velký rozdíl mezi dítětem, které rodiče dál vedou 
k Bohu a dítětem, kdy to pro rodiče ve chvíli svatého křtu končí. 
   Kdo byl pokřtěn v dospělém věku, by možná našel okamžik vzdálené 
přípravy na svatý křest. Třeba babička vzala dítě do kostela, někdy i proti 
vůli rodičů a po letech svatý křest dospělého může na tuto událost 
navázat. 
   Ten, kdo je pokřtěn v dospělém věku, má sám odpovědnost za svou 
víru a jiné dary přijaté ve svatém křtu. Společenství věřících mu 
v tom pomáhá. Je vyzbrojen i Duchem Svatým, protože svatý křest 
dospělého je spojen se svátostí biřmování i 1. svatým přijímáním. 
   Panna Maria je Matkou všech. Ona chce každému pomáhat na cestě 
k Bohu. Nový rok jsme začali Slavností Panny Marie, Matky Boží. 
   Kéž se držíme každého, kdo nás ve víře povzbuzuje a přitom 
nezapomínáme na pomoc z hůry. 
 

   Malé opakování, co křest působí:  
   Stáváme se Božím dítětem, jsme zbaveni dědičného hříchu, 
dospělý člověk i všech vlastních hříchů. 
   Získáváme nezrušitelné znamení křesťana a dary Ducha Svatého, 
zvláště Víru, Naději a Lásku. 
   Je to cesta z říše smrti do života. Křest je branou do Církve 
a počátkem trvalého společenství s Bohem. Církev křtí malé děti 
ještě dřív, než se sami rozhodnou pro Boha, ale Bůh se již dávno 
rozhodl pro ně. 



Z katechismu pro dospělé: 
 

CÍRKEVNÍ ROK 
 

   Liturgický nebo též církevní rok je prožíváním jednotlivých tajemství 
Ježíšova života v průběhu roku - počínaje jeho vtělením až po jeho druhý 
příchod ve slávě. Liturgický rok začíná Adventem tedy časem očekávání 
Pána, který se dovršuje vánočními svátky. Po té spěje k ještě většímu 
vrcholu - k oslavě Ježíšova spásného utrpení, smrti a  Zmrtvýchvstání 
o Velikonocích. Velikonoční dobu uzavírá Slavnost Letnic - Seslání 
Ducha Svatého. V průběhu liturgického roku církev slaví svátky Páně, 
Panny Marie a svatých. V nich si připomíná milost, která vedla tyto lidi 
ke spáse. 
 

Z katechismu pro děti: 
 

JAK DŮLEŽITÁ JE NEDĚLE 
 

   Neděle je ústředním bodem křesťanského času, protože v neděli 
slavíme Zmrtvýchvstání Ježíši Krista. Tak se každá neděle stává malou 
oslavou Velikonoc. 
   Ten, kdo neslaví neděli nebo kdo ji sám pro sebe zrušil, tomu zbývá 
pouze týden se sedmi pracovními dny. Člověk, který byl při stvoření 
předurčen k radosti, klesá na úroveň pracovního zvířete a otroka 
konzumu. Musíme se již zde na zemi učit, jak správně slavit. Jinak si 
v nebi nebudeme vědět rady. V nebi je totiž pořád neděle.         

   Pořad bohoslužeb v době nouzového stavu se může průběžně 
měnit. Nyní je to takto:  
   Mnichovice – Út, St, Pá 17,30 hod. v kapli na faře, So 17,30 hod. 
a Ne 8,30 hod. v kostele. 
   Hrusice – Ne 10,00 hod. (přenos přes farní stránky). 
   Zvánovice, Senohraby, Struhařov - zatím bez mše svaté. 
 

   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 P. Ivanem a přijít v Mnichovicích do kaple. Lze domluvit 
i 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. 
   V tuto dobu není jisté, jestli se uskuteční 16. 2. letošní Kající pouť. 
Sledujte proto ohlášky. 
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