
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 

5/2021 
 



Slovo duchovního otce 
 

   STROM CÍRKVE 
   V evangeliu Pán Ježíš říká: „Já jsem vinný kmen.“ Tady v Čechách 
si to moc neumíme představit. To je podobenství spíše pro jižní Moravu, 
kde dobře znají svoje vinice. V Mnichovicích před farou je  na  jaře 
krásně rozkvetlá třešeň a jednotlivé ratolesti čerpají mízu z  kmene. Pán 
Ježíš říká: „Beze mne nemůžete dělat nic.“  
   Větvička, uříznutá ze stromu a daná do vázy, možná ještě rozkvete 
ze zbytků mízy, která je v ní a kterou má z kmene. Ale plody již nevydá, 
na to již nemá sílu. To je obrázek lidí, kteří již nežijí s Bohem a myslí si, 
že na vše stačí sami. A zatím? Bez Boha toho moc nedokážou. I to málo, 
co mají, je jen z Boží dobroty. Kdyby je Bůh neudržoval svou silou při 
životě, neudělali by vůbec nic. Buďme tedy správně závislí na  Kristu.  
   K této závislosti na Kristu jedno přirovnání: Kolik spotřebičů máme 
doma na elektřinu… a když vypnou proud - nejde mrazák, lednička, 
mikrovlnka, nesvítí světlo, nejde topení… Ale vraťme se k tomu 
podobenství o stromu. Chceme být živou ratolestí, kvést, růst, přinášet 
plody. Proto chceme být stále napojeni na kmen – na Krista a z něho 
čerpat mízu Božího života. Je dobře, když toto chtějí dopřát rodiče svým 
dětem a proto je připravují na 1. svaté přijímání a pak na časté svaté 
přijímání. Svatý Cyril a Metoděj nám přinesli semínko víry, které se může 
dál rozrůstat i díky jiným českým patronům, kteří byli na tento strom 
naroubováni. Vlastně každá farnost by měla být takovým živým 
stromem, který krásně kvete a přináší plody. A tak církev po celém 
světě je takovou krásnou zahradou a je dobře, když tu zahradu 
dáváme na starost Panně Marii.  
  Kéž Panna Maria, Matka celé církve, ochraňuje v každé farnosti strom 
církve a my s pomocí Boží pokračujeme v díle našich předků.    
                                                                                                   P. Ivan 

 
 

Ze života farností 
 
 

   17. 4. jsme při bohoslužbě v Ondřejově vzpomněli na zemřelého 
Jiřího Mrázka.     

   20. dubna byla Vikariátní konference na Sázavě. Byli jsme 
překvapeni novou tváří - celá fara opravena, kostel zatím opraven 
z venku, ale i uvnitř se práce již chýlí ke konci. I tak jsme tam měli 
mši svatou.  

 

   1. 5. jsme se v Mnichovicích rozloučili se zemřelými manžely 
Stanislavem a Alenou Rausovými.  
    



1. 5. jsme si připomínali svatého Josefa, dělníka. Svatý otec František 
tento rok vyhlásil rokem Svatého Josefa. 

   Motto: „Pane, dej zdar práci našich rukou.“ Šest dní pracovat, sedmý 
den odpočívat, vše konat tak, aby se to Pánu líbilo, spínat ruce 
k modlibě, rozpínat je k oběti či k práci. To jsou zásady cizí modernímu 
zpohanštělému člověku. Pracuje nepřetržitě 7 dní v týdnu, vše koná jen 
pro peníze, pro sebe, na modlitbu nemá čas. 
   Svatý Josef, dělník, tesař, dokázal naslouchat Bohu. Když ne ve dne, 
tak ve snu v noci a tak se řídil pokyny svého pána, nejvyššího Pána.  Jak 
málo je těch, kteří mohou opravdově vyznat: „Jsem služebník, 
služebnice Páně,“ jako to vyznala Panna Maria. 
   Kéž nejsme otroky času, peněz, práce a vyprošujeme si 
v modlitbě zdar pro práci našich rukou. 

 
 

   Při mši svaté 8. 5. ráno v 8,30 hod. jsme v Mnichovicích slavili Pannu 
Marii, Prostřednici všech milostí. Také jsme vzpomněli na padlé 
v obou světových válkách a jiných konfliktech ve světě a za zemřelé 
následkem pandemie.  

 
 

    11. 5. jsme se ve Struhařově rozloučili s paní Helenou Motyčkovou. 
Smuteční průvod z domu smutku s obřadem na  hřbitově měl trvalý 
jáhen plk. ThDr. Mgr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SChLJ. 

 
 

Bůh je Láska 
 

   To je ta nejkrásnější definice Boha. Ne tedy Bůh je hrozný, ale Bůh 
je Láska. Ale jak můžeme vidět lásku neviditelného Boha? Poslal na svět 
svého jednorozeného syna, ten se pro nás stal člověkem a na něm 
vidíme, jak nás Bůh miluje. 
  Miluje hříšníky a přitom nenávidí hřích. Hříchy bere na sebe 
a za nás se nechá potrestat. Bere na sebe spravedlnost a má pro nás 
milosrdenství.  
  Jeho láska je tedy spravedlivá i milosrdná. My jsme často 
nespravedlivě milosrdní nebo zase nemilosrdně spravedliví. 
  Jsme Boží děti. Bůh je náš otec. Napodobujme Boha jako jeho 
milované děti. Děti napodobují své rodiče nejen v tom dobrém, ale 
i v tom zlém. U nebeského Otce zlo nenajdeme. Zrovna tak u své 
nebeské matky Panny Marie. 
  O prvních křesťanech se říkalo: „Podívejte se, jak se milují.“ Panna 
Maria vyprosila Ducha Svatého, Ducha lásky apoštolům. Kéž i nám 
Panna Maria vyprošuje Ducha Svatého, Ducha lásky a jsme tak podobni 
nebeskému Otci i nebeské Matce, Panně Marii. 
  



Z katechismu pro dospělé 

 

PANNA MARIA A DUCH SVATÝ 
   Maria byla naprosto otevřená Bohu. Proto se mohla stát působením 
Ducha Svatého „Matkou Boží.“ Jako Ježíšova matka se stala matkou 
všech křesťanů a dokonce matkou všech lidí. 
   Maria umožnila Duchu Svatému zázrak všech zázraků - Boží vtělení. 
Odpověděla Bohu svým ano: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane 
podle slova Tvého.“ Posilována Duchem Svatým kráčela za Ježíšem 
v jeho úspěších i prohrách, až pod kříž. Odsud ji Ježíš daroval za matku 
nám všem. 

Z katechismu pro děti 

 

MARIA, MATKA BOŽÍ 
   Není pohoršlivé nazývat Marii Boží Matkou? Odpověď – v žádném 
případě. Ten, kdo oslavuje Marii jako Boží Matku, zároveň tím vyznává, 
že její syn je Bůh.                                     
   Když se prvotní křesťané přeli o to, kým je Ježíš, stal se titul 
Bohorodička poznávacím znamením pravověrného výkladu Písma 
svatého. Maria nezrodila pouhého člověka, který by se až po svém 
narození „stal“ Bohem, nýbrž už ve svém těle nosila skutečného Božího 
syna. Tato otázka se nevztahuje předně na Marii, ale v podstatě se 
dotýká jádra sporu o to, zda je Ježíš zároveň pravý člověk a pravý Bůh. 

 

   Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, schválil dne 4. března 
2021 směrnici o zřízení fondu a podmínkách jeho používání s názvem 
Fond svatého Vojtěcha – Fond mzdové podpory (služného) 
duchovních v arcidiecézi.  
 

   Na konci května jsme pravidelně jezdili na pouť na Klokoty. Letos ji 
neplánujeme. Místo ní se sejdeme v Mnichovicích v kapli na faře 
v úterý 25. 5. 2021 od 10 hod. Setkání zakončíme v kapličce 
ve Strančicích mší svatou s poslední májovou od 15 hod.   
 

   Poutní mše svatá na Komorním Hrádku bude, dá-li Pán Bůh, 
na Slavnost Nejsvětější Trojice v neděli 30. 5. 2021 v 15 hod. Rodiny si 
mohou udělat výlet. Nezapomeňte si vzít roušky. 
 

Pořad bohoslužeb je nyní tento: 
 Mnichovice – Út (mimo květen), St, Pá, So v 17,30 hod. s nedělní platností,   
                         Ne v 8,30 hod.  
 Hrusice – Ne 10,00 hod. (přenos přes farní stránky a YouTube). 

Strančice 2. Ne v měsíci, v květnu také Út 15 hod. s májovou pobožností 
Zvánovice 1. Čt v 15 hod.,, Struhařov 4. Ne v měsíci v 15 hod., 
Senohraby zatím bez mše svaté. 

 

   
 

https://www.youtube.com/channel/UCwLUiNBYo4fB2H2ndLiphBQ
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	Pořad bohoslužeb je nyní tento:
	Mnichovice – Út (mimo květen), St, Pá, So v 17,30 hod. s nedělní platností,
	Ne v 8,30 hod.
	Hrusice – Ne 10,00 hod. (přenos přes farní stránky a YouTube).
	Strančice 2. Ne v měsíci, v květnu také Út 15 hod. s májovou pobožností
	Zvánovice 1. Čt v 15 hod.,, Struhařov 4. Ne v měsíci v 15 hod., Senohraby zatím bez mše svaté.
	5 / 2021

