
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 

2/2021 
 



Slovo duchovního otce 
 

   DOTEK JEŽÍŠE 
   Kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Touha dotknout se Ježíše těch, kdo 
toužili po uzdravení těla. Objevili, že Ježíš má moc uzdravovat. 
Ale mnozí ještě neobjevili, že jsou nemocní také na duši. Neobjevili, 
že Ježíš má moc odpuštěním hříchů uzdravit jejich duše. 
   My se Ježíše dotýkáme ve svátostech - zvláště ve svátosti Oltářní 
a ve svátosti smíření. Kdo ví, jak by to vypadalo s naším duchovním 
zdravím bez časté svaté zpovědi, bez častého svatého přijímání. 
Vědomí hříchu se však z dnešního světa vytrácí a tak slábne i touha po 
uzdravení duchovním.  
   Setkání se svatým člověkem pro nás může znamenat nejen zdroj 
síly duchovní, ale i uvědomění si naší hříšnosti a tím i posílení touhy 
po duchovním uzdravení. 
   Čerpejme sílu z Ježíše ve svátostech i ze svatých na zemi i v nebi. 
Kéž v jejich blízkosti toužíme po uzdravení z hříšných návyků, z hříšných 
sklonů.                                     P. Ivan 

 

HOREČKA 
   Pán Ježíš uzdravil Šimonovu tchýni z horečky. Jak jí uzdravil? 
Vitamíny, prášky, receptem do lékárny? Ne! Jen ji vzal za ruku a horečka 
přestala, vstala a obsluhovala je. 
   Koronavir se mimo jiné může projevit horečkou. Dříve byly děti rády, 
že nemusí do školy. Dnes je to obráceně. 
   Někdy čteme nápis „Zlatá horečka“ – honba za ziskem, např. 
zlatokopové, kteří bezohledně zabírali území indiánů. Ale vraťme se 
k evangeliu. Ježíš uzdravil mnoho nemocných. Mohla jej zachvátit 
uzdravovací horečka. Mohl se stát zázračným lékařem, nikdo by v jeho 
národě nemarodil. Ale on klidně odchází jinam, protože chce léčit také 
duše a proto káže. Nepodlehne ani kázací horečce a odchází 
na osamělé místo, aby se modlil. 
   Je dobré, když máme nadšení pro dobrou věc. Ale někdy z nás toto 
nadšení vyprchá. Brzy tato dobrá horečka přejde. 
   Vyprošujme si Ducha Svatého, abychom hořeli dobrou horečkou. 
Vyprošujme nemocným uzdravení nejen těla, ale i duše po mnoha letech 
ve svaté zpovědi 
 



POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ 
 

   7. 2. 2021 slavil Pater Ivan 50 výročí povolání ke kněžství. Přikládá 
k tomu i osobní rozjímání: 
 

   Pane, kdyby Tvé volání nebylo tak silné, asi bych neměl odvahu hlásit 
se do semináře. Zpětně vidím i jiné momenty, které nasvědčovaly tomu, 
že mne chceš mít knězem. „Koho mám poslat, kdo nám půjde“ a 
odpověď „Zde jsem, pošli mě,“ to vše se mě silně dotklo. Pane Ježíši, 
Ty mne znáš, znáš i mé slabosti. Já spoléhám na Tebe a na Pannu 
Marii. Cítil jsem její pomoc na Svaté Hoře, v Praze, v Mnichovicích i 
v Hrusicích i její pomoc při „výrobě“ kázání. Panno Maria, chci být 
Tvým reproduktorem, chci Ti dávat k dispozici svůj hlas a tak sama 
říkej lidem, co od nich Bůh očekává. A vám věřícím děkuji za všechnu 
pomoc v uplynulých 50 letech. 
 

   Tvůj otec, který vidí i co je skryté, ti odplatí. Skryté dobro a odměna, 
ale také skryté zlo a trest. Bůh vidí nejen naše skryté dobré skutky, ale 
také skrytou závist, skrytou touhu po cizím majetku, skryté lakomství. 
Bůh vidí nejen náš skrytý půst, ale také skrytou nestřídmost v jídle či pití. 
Bůh vidí nejen naše modlitby skryté před světem, ale také skrytá rouhání 
v srdci. 
 

    Začíná doba postní, může se zdát šedá jako ten popel. Možná si 
říkáme, aby už byla za námi. Lepší byly Vánoce. Ale i doba postní může 
mít v sobě něco z Vánoc. Skryté dobro, skryté dary, i když ne pod 
stromečkem či za okny jako od Mikuláše. Můžeme vidět skryté dobro 
mnoha lidí, sponzorské dary dobročinným organizacím… Ale třeba i 
dobro dětí, když zametou podlahu, vynesou odpadky, uklidí si své věci 
dříve, než je na to někdo upozorní. To vše může být zdrojem naší 
postní radosti. 

 

   Zrovna tak naše sebezápory: Nedívat se na televizi, jíst jídlo, které 
nepatří mezi naše oblíbené, konat práci, do které se nám nechce, 
odpustit si zbytečné řeči… To jsou pak cenná vítězství. 
  

   
 



Doba postní v sobě skrývá radost, jako poušť skrývající v sobě 
studnu s vodou.  
   Kéž dobře využijeme 40 postních dní a doba postní je pro nás nejen 
dobou slz nad našimi hříchy, ale i dobou radosti z modlitby a hlavně 
ze skrytého dobra, které v ní vykonáme.  
 

Ze života farností 
 

   Kající pouť v úterý před Popeleční středou kvůli pandemii nebyla. 
Každý si ji mohl udělat doma podle svých představ. Pokud budou 
v postní době dovolena setkávání, můžeme ji na mnichovické faře udělat 
dodatečně i během postní doby. Ale moc naděje zatím není.    

Z katechismu pro dospělé: 
 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ 
 

   Církev si vysoce váží schopnosti člověka dodržet slib zavázat se 
k celoživotní věrnosti. Bere v tomhle ohledu člověka za slovo. Každé 
manželství může být ohrožováno krizemi… Ve svátostném manželství 
je ve společném svazku ještě třetí – Ježíš. Dokáže znovu a znovu 
rozdmýchávat naději.   
 

Z katechismu pro děti: 
 

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ 
 má 3 stupně: jáhenské svěcení, kněžské svěcení, biskupské svěcení. 
 

   Pořad bohoslužeb se může průběžně měnit. Sledujte proto 
vývěsky nebo internetovou stránku farnosti. 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 beze 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. 
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