4/2021
D U C H O V N Í P R O G R A M – po

dobu omezení 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 - 30 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
ZMRTVÝCHVSTALÝ KRISTUS A TOMÁŠ

Ježíš se zjevil 10 apoštolům. Jedenáctý Tomáš nebyl s nimi. Když mu
to říkali, tak nevěřil a řekl: „Dokud nevložím prsty do ran na jeho rukou,
nohou a boku – neuvěřím.“ Za týden byli pohromadě i s Tomášem
a Ježíš opět s nimi. Ježíš hned říká: Vlož své prsty do ran v mých rukou,
nohou a boku a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš, aniž by se dotkl
Ježíše, padá na kolena a má to nejkratší vyznání: „Pán můj a Bůh
můj.“
My, když se díváme na Ježíše v Nejsvětější Svátosti Oltářní, nevidíme
jeho rány, ale můžeme vyznávat svou víru jako Tomáš slovy: „Pán můj
a Bůh můj.“ Rány Ježíše jsou důkazem Boží spravedlnosti. Vždyť Ježíš
vzal na sebe naše hříchy a zároveň důkazem milosrdenství Ježíše
k nám.
Druhá neděle velikonoční je neděle Božího milosrdenství. Bůh je
spravedlivý i milosrdný. My jsme někdy spravedliví nemilosrdně. Jindy
zase milosrdní, ale nespravedlivě.
Představme si, že kluk kopne do míče a rozbije okno. Měl by tu škodu
napravit, ale nemá na to. Tak mu to otec odpustí a škodu zaplatí sám,
i když přece jen aspoň částečně může mít kluk na náhradě podíl.
My svými hříchy působíme velkou škodu církvi. Ježíš neřekne:
„To nic není.“ Bere naše hříchy na sebe, jak už to bylo vidět při jeho křtu
v Jordánu. Místo nás se nechal potrestat – ukřižovat – sám. My k jeho
utrpení můžeme něco málo přidat, ale sami od sebe nejsme schopni
škodu způsobenou našimi hříchy zaplatit.
Ze života farností
Po druhé jsme prožili „pandemické“ Velikonoce. Vloni byly kostely
zavřené, pouze se přes internet vysílaly bohoslužby z kaple
v Mnichovicích. Letos byly kostely otevřené, ale byl omezen počet
věřících. Obřady a mše svaté byly jen pro přihlášené osoby.
Pán Ježíš se 40 dní postil na poušti, zrovna tak se po svém
Zmrtvýchvstání 40 dní zjevoval těm, kteří se s ním předtím setkávali. Po
Nanebevstoupení se apoštolové spolu s Pannou Marií modlili. Desátý
den na ně sestoupil Duch Svatý. Tím dnem končí Velikonoce.

Většinou
známe
život
Pána
Ježíše
do
ukřižování.
Ale od Zmrtvýchvstání? V postní době to je Křížová cesta,
ve Velikonočním období můžeme myslet na 14 zastavení Cesty světla
(od biskupa Vojtěcha Cikrleho):
1. Ježíš vstal z mrtvých (Mt 28,5-6).
2. Učedníci nacházejí prázdný hrob (Jan 20,6-8).
3. Vzkříšený Ježíš se ukazuje Magdaleně (Jan 20,16.18).
4. Vzkříšený Ježíš na cestě do Emauz (Lk 24,13.15.25.27).
5. Vzkříšený Ježíš se dává poznat při lámání chleba (Lk 24,30-31).
6. Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům (Lk 24,36.38-39).
7. Vzkříšený Ježíš dává apoštolům moc odpouštět hříchy
(Jan 20,19.21-23).
8. Vzkříšený Ježíš utvrzuje víru Tomáše (Jan 20,27-28).
9. Vzkříšený Ježíš se setkává se svými učedníky u Tiberiadského
jezera (Jan 21,4-6).
10. Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát (Jan 21,17).
11. Vzkříšený Ježíš vysílá učedníky do světa (Mt 28,18-20).
12. Vzkříšený Ježíš vystupuje do nebe (Sk1,9).
13. Apoštolové jsou v očekávání Ducha Svatého spolu s Pannou Marií
(Sk 1,12-14).
14. Vzkříšený Ježíš sesílá slíbeného Ducha Svatého (Sk 2,2-4).
My se můžeme setkat se Zmrtvýchvstalým Kristem při mši svaté,
ve svatém přijímání, při adoraci…
V Mnichovicích je pro zájemce půlhodinová adorace v pátek
po mši svaté. V Hrusicích je adorace v době pandemie součástí mše
svaté, jako příložitost duchovního svatého přijímání pro ty, kdo sledují
mši svatou přes internet.
Děti mají oblíbenou adoraci při náboženství, kdy kněz vystaví Pána
Ježíše na oltář a děti se střídají na klekátku, potichu něco říkají nebo jen
mlčí. V této době, kdy není náboženství, o to přišly. Kéž se tento stav
zase brzy vrátí.
Pandemie nám nabourala náboženství a přípravu na 1. svaté
přijímání. Tak je to spíše na rodičích, aby probouzeli v dětech hlubokou
touhu a lásku k Pánu Ježíši. Děti by se měly těšit a vážit si toho, že jim
Ježíš bude tak blízko, až k nim přijde.

Četl jsem jednou tento příběh: Devítiletý chlapec velmi energický
a neposedný po prvním svatém přijímání při rodinné oslavě si sedl
mamince na klín a mlčel. Maminka měla strach, že mu není dobře. On jí
ale pošeptal do ucha: „Mám se dobře, jenom chci ještě zůstat chvilku
v tichu s Ježíšem.“
Jsem rád, když jsou kázání krátká, ale co se týká adorací, vzpomínám
na Matku Terezu. Ta mívala každé ráno půlhodinovou adoraci. Sestry jí
říkali: „Matko, zrušte to, nestihnem všechnu práci.“ Tak ji zrušila
a zavedla adoraci hodinovou a sestry všechno stihly.
Známý je příběh ze života faráře z Arsu: Šel zavírat kostel a pořád
tam klečel jeden sedlák. Říkal mu: „Vždyť už musíš být pomodlený.“
Odpověděl mu: „Dívám se na Pána Ježíše a Pán Ježíš se dívá na mne.“
Takže otázka adorace není jen, co všechno Pánu Ježíši řekneme, ale
zda mu nasloucháme, mlčíme a čekáme, co řekne On nám. Pak se nám
ten čas nezdá dlouhý.
Oblíbená je každoroční adorace u Božího hrobu v mnichovickém
kostele - soška mrtvého Ježíše v hrobě a nad ním Monstrance s živým
Ježíšem, lidé se střídají na adoraci po půl hodině.
Z katechismu pro dospělé
JAK MÁME SPRÁVNĚ UCTÍVAT PÁNA JEŽÍŠE PŘÍTOMNÉHO VE CHLEBĚ
A VE VÍNĚ?

Pokud po skončení mše svaté zbydou proměněné hostie, jsou
uchovávány v posvátných nádobách ve svatostánku. Svatostánek
je tím nejčestnějším místem kostela. Před každým obsazeným
svatostánkem poklekáme. Také si máme najít čas trávit pár tichých chvil
před svatostánkem a tak vyznat svou lásku svátostnému Pánu.
Z katechismu pro děti
PŘÍPRAVA NA SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Ke svatému přijímání přistupujeme s čistou duší. Pokud si je někdo
vědom závažného hříchu, musí se předtím vyzpovídat. Případně
se usmířit s bližními. Hodinu před tím držíme půst, nejíme.
Pořad v době omezeného počtu věřících na bohoslužbách je nyní tento:
Mnichovice – Út, St, Pá, So v 17,30 hod. s nedělní platností, 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.

