3/2021
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

Slovo duchovního otce
VELIKONOCE
Jsou méně populární než Vánoce. Kolik lidí přijde o Vánocích
na půlnoční, i když jinak do kostela nechodí. Ale kdo přijde z těchto
„jednoročních křesťanů“ na Vzkříšení? Tedy na obřady Velikonoční
Vigílie, které začínají po západu slunce, u nás ve 20 hod. Jenže přijít jen
na Bílou sobotu večer a neprožít Zelený čtvrtek, Velký pátek či už
i Květnou neděli a celou postní dobu od Popeleční středy – to je jako vzít
si z oběda jen moučník. 40 postních všedních dní od Popeleční středy
do Bílé soboty to nám jednak připomíná 40 dní Ježíše na poušti a
zárověň to je 40 dní naší duchovní obnovy.
Ve Svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí, si připomínáme
slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma na oslátku. Na cestu mu lidé
házeli palmové ratolesti, provolávali Sláva – slovy Hosana. Vzápětí
stejní lidé volali ukřižuj, ukřižuj! Také si připomínáme Kristovo utrpení.
Proto se již čtou Pašije - tedy evangelium o utrpení Pána Ježíše.
Na Zelený čtvrtek slavil Ježíš s apoštoly Poslední večeři, tedy první
mši svatou. Dal jim moc proměňovat chléb a víno v Jeho Tělo a Krev.
Pak se potil krví v Getsemanské zahradě, kde v modlitbě prožíval vnitřní
zápas, na jehož konci bylo Kristovo vítězné Ano k utrpení za nás. Na
Velký pátek šel křížovou cestu a byl ukřižován. Na Bílou sobotu tělo
Ježíše odpočívalo v hrobě.
To vše si v kostele připomínáme, to vše prožíváme. O to větší pak
máme radost z oslavy Kristova Vzkříšení – zvláště když my sami
v postní době s Ježíšem zemřeme hříchu a vstaneme z mrtvých
k novému životu, třeba i po mnoha letech, ve svaté zpovědi.
Při Velikonoční Vigílii bývají také svaté křty dospělých, kteří se
na tento zlomový okamžik v jejich životě připravují jeden až dva roky.
Kéž Ježíš ukřižovaný a zmrtvýchvstalý nám ukazuje cestu, kterou
máme kráčet i my, k věčnému štěstí v nebi.
P. Ivan
Svatý Josef
19. 3. slavíme slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.
Připomínáme si 150 let od jeho vyhlášení Patronem katolické církve.
Proto 8. 12. 2020 vyhlásil Svatý otec Rok svatého Josefa.

O svatém Josefu můžeme chvíli rozjímat:
Svatý Josef byl strážce největších pokladů – Ježíše
Krista a Panny Marie. Jaký je náš poklad? Naše nesmrtelná
duše plná víry, milosti, plná Boha, ale i duše našich dětí
(nejen těla!). Podobně jako pro rodiče, platí pro kněze
vzhledem k jeho duchovní rodině i starost o farníky a chrání
je před zlodějem, kterým je ďábel.
Snoubenec Panny Marie nebyl jen dělník. Mnoho svatých vynikalo
pracovitostí, ale jen jeden byl snoubenec Panny Marie. Většinou známe
svatého Josefa jen jako dělníka. Jistě byl šikovný řemeslník. Ale Panně
Marii se líbil pro své vnitřní hodnoty. Byl to muž modlitby, i když
neznáme ani jednu větu jeho modliteb. Dokázal v modlitbě Bohu hlavně
naslouchat. My někdy naopak nepustíme Boha ke slovu. Svatý Josef
naslouchal, co Bůh od něho chtěl a hned to vykonal.
Když rodiče dají svému synu jméno Josef, bývá to proto, že se tak
jmenuje jeho otec, kmotr, děda, strýc. Třeba také chtějí, aby se jejich syn
podobal svatému Josefu svou šikovností, aby měl dobré řemeslo a ve
světě se neztratil.
Svatý Josef a Panna Maria byli zasnoubeni. Najednou se tato
pozice změnila. Přesto zůstává dál Panně Marii blízko a přitom i trochu
daleko. Je blízko k Bohu a tak i jeho rozhodnutí jsou ani ne tak lidská,
pozemská, jako božská, nebeská.
Mlčenlivý Josef a mlčenlivá Panna Maria - velké věci se rodí
v tichu. Tajemství Ducha Svatého, z kterého Panna Maria počala,
a který je oba vedl. Podobně tak kněz, Církev a Duch Svatý. Církev
vedená Duchem Svatým, ale i též viditelnými ochránci - biskupem,
knězem.
Tichost a pokora Panny Marie, Ježíše a svatého Josefa. A dnešní
rodiny? Hlučnost a pýcha, které rodiny rozbíjejí.
Kéž čerpáme u Svaté rodiny tichost a pokoru. Kéž si vážíme těch, kdo
nás viditelně vedou k Bohu a sami jsme strážci Božích pokladů.
Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás; Přečistý strážce svaté Panny,
oroduj za nás; Živiteli Syna Božího, oroduj za nás; Starostlivý ochránce
Kristův, oroduj za nás; Hlavo Svaté rodiny, oroduj za nás…

Ze života farností
4. 3. jsme se v mnichovickém kostele rozloučili se zemřelou Dagmar
Novákovou ze Strančic, která se dožila 92 let.
Poděkování patří panu Petru Pěluchovi za vymalování mnichovické
kaple s úklidem, vypráním oltářního plátna a záclon v celém přízemí.
Dále i za starostlivost o zahrady – prořez stromů apod.
Mše svatá za dobrodince farností bývá v Mnichovicích druhý pátek
v měsíci.
Z katechismu pro dospělé:
VRÁTIL SE JEŽÍŠ SVÝM ZMRTVÝCHVSTÁNÍM DO TÉHOŽ TĚLESNÉHO STAVU,
V JAKÉM ŽIL BĚHEM SVÉHO POZEMSKÉHO ŽIVOTA?

Zmrtvýchvstalý Pán dovolil učedníkům, aby se ho dotýkali, jedl s nimi,
ukázal jim na svém těle stopy svého utrpení. Přesto svým tělem již
nepatří k pozemskému životu, nýbrž se podílí na Božském životě svého
Otce.
Z katechismu pro děti:
LZE BÝT KŘESŤANEM A PŘITOM NEVĚŘIT V KRISTOVO ZMRTVÝCHVSTÁNÍ?

Nikoliv. „Jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše
víra.“ (1 Kor 15,14)
DÁ-LI PÁN BŮH, VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2021:

MNICHOVICE
HRUSICE

KVĚTNÁ
NEDĚLE
28. 3.

HOD BOŽÍ
4. 4.

PONDĚLÍ
VELIKON.
5. 4.

17,30 8,30 17,30 17,30 20,00 8,30
10,00 ------- 10,00

8,30
---

SOBOTA
27. 3.

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK
2. 4.

VELIKON.
VIGÍLIE
3.4.

Pořad bohoslužeb v době nouzového stavu se může průběžně měnit.
Nyní je to takto:
Mnichovice – Út, St, Pá, So v 17,30 hod., Ne v 8,30 hod.
Hrusice – Ne 10,00 hod. (přenos přes farní stránky nebo YouTube).
Zvánovice, Senohraby, Strančice, Struhařov zatím bez mše svaté.
Na nedělní bohoslužby je potřeba se s ohledem na omezený počet
účastníků přihlásit v Mnichovicích u P. Ivana, v Hrusicích u Mgr. P. Sklenáře.

Vrcholem týdne je neděle. Vrcholem Církevního roku jsou
Velikonoce.
Kéž vrcholem našeho života je věčná velikonoční neděle v nebi.
To si s vámi přeje P. Ivan Kudláček

