
D U C H O V N Í   P R O G R A M  

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 

6/2021 
 



Slovo duchovního otce 
 

SRDCE JEŽÍŠE 
   Srdce Ježíšovo je plné Lásky. A naše srdce? Prázdné – potřebuje 
transfuzi. Při adoraci jsme naplněni na transfuzní stanici Ježíšova srdce 
a tuto lásku nečerpáme jenom pro sebe. Máme ji kolem sebe rozdávat. 
Čím více lásky rozdáme, tím více lásky nám pak Ježíš při adoraci dodá 
do našeho srdce. To je náplň života nejen pro kněze, ale i pro každého 
křesťana. Vlažní křesťané jsou křesťané s prázdným nebo 
poloprázdným srdcem. Místo tekutiny Boží lásky tam mají vodu 
sobectví. A tak jejich život je jako auto, které místo benzínu má vodu 
a nemůže se pohnout dopředu. Vrchol Kristovy lásky je Jeho vykrvácení 
na kříži.  
   Kéž středem farnosti každého kněze, každého křesťana je srdce 
Ježíšovo, na něž jsme stále napojeni a jeho lásku rozdáváme dál. 
 

Ze života farností 
 

  Slavnost Těla a Krve Páně jsme oslavili v Mnichovicích v neděli 6. 6. 
Při mši svaté také přistoupily k 1. svatému přijímání tři děti z našich 
farností. Po mši svaté byla adorace a průvod na kostelní zahradu pouze 
kněze s monstrancí, prvokomunikanty a ministranty. Součástí bylo 
i požehnání městu. Po mši svaté jsme se s ohledem na omezení 
setkávání rozešli do domovů.  
   Z kázání: Při Poslední večeři Pán Ježíš proměnil chléb ve své Tělo 
a víno ve svou Krev. Apoštolové byli u prvního svatého přijímání 
a dostali také moc proměňovat chléb v Ježíšovo Tělo a víno 
v Ježíšovu Krev. Tuto moc předali dalším kněžím a biskupům, a tak se to 
v katolické církvi předává až do dneška. Proto i dnes mohou děti 
přistoupit k 1. svatému přijímání. Ale nemá to být zároveň poslední svaté 
přijímání. Pán Ježíš nás má rád a chce nás posilovat, třeba i denně svou 
svátostnou přítomností v Nejsvětější Svátosti Oltářní. Chce žít nejen 
nonstop v kostele ve svatostánku, ale chce žít i v nás. My mu svěřujeme 
své radosti i starosti ve spojení se mší svatou. Naše starosti dostávají 
velikou hodnotu, když je třeba za někoho obětujeme. Ježíš je tak 
středem nejen našeho kostela, nejen naší farnosti, ale chce být středem 
každého z nás. Mše svatá, adorace, svaté přijímání, to jsou tři způsoby, 
jak se můžeme s Ježíšem setkat zde na zemi.  
   Jednou se s ním máme setkat i po smrti na věčnosti. Nebude to jen 
setkání bleskové, ale setkání, které potrvá věčně. Když máme někoho 
rádi, nestačí nám jedenkrát za rok mu zatelefonovat, poslat SMS.  
  



Jak často chodíme na mši svatou, adorace, ke svatému přijímání, to je 
známka, nakolik máme Ježíše rádi. 
 

   Každý rok jsme v květnu jezdili na pouť na Klokoty. Kvůli pandemii 
jsme nebyli loni ani letos. 25. 5. jsme se proto sešli v Mnichovicích, kde 
jsme si udělali „náhradní“ pouť. Od 9 hod. jsme zpívali mariánské 
písně, litanie, modlili se růženec a křížovou cestu. Po obědě jsme pouť 
zakončili mší svatou s májovou pobožností v   kapličce ve Strančicích. 
Sešlo se nás v Mnichovicích 8, ve Strančicích přibylo ještě dalších 
5 poutníků. Pouť se všem líbila. 

 
 

   28. 5. byla, jako každý rok, Noc kostelů. V našich farnostech 
se uskutečnila pouze v Hrusicích, kde se konala poprvé. Přišlo asi 180 
návštěvníků všech věkových kategorií, kteří byli spokojeni s nabídnutým 
programem. Doprovodný program přilákal děti i dospělé. Pro děti byly 
připraveny úkoly a tvořivé dílničky s tematikou o svatém Václavu, 
kterému je náš kostel zasvěcen. Dospělí si mohli zasoutěžit s poučnou 
křížovkou nebo se zúčastnit komentované prohlídky kostela s výkladem 
o jeho historii, který zajistil pan Jiří Bernat z ústavu archeologické 
památkové péče. Pro prohlídku byla otevřena i kostelní věž, lidé mohli 
vidět zvony i pěkný výhledem po okolí. Večer vrcholil koncertem komorní 
hudby. Účinkovali: Darina Glatzová (zpěv), Martina Šimsová 
(klavír/cembalo), Ondřej Palkovský (hoboj, viola), Štěpán Kopecký 
(violoncello), Matouš Kopecký (trubka, kontrabas) a na housle Vít, Jonáš 
a Jan Kopečtí. V závěrečné hodině jsme se pak mohli společně ztišit v 
modlitbě, rozjímat nad úryvky Božího slova a zpívat křesťanské písně. 
Působivé prostředí, krásná hudba, setkání se známými tvářemi, to vše 
bylo zárukou příjemného kulturního a duchovního zážitku. 
 

   Poutní mše svatá na Komorním Hrádku byla na Slavnost 
Nejsvětější Trojice v neděli 30. 5. 2021 v 15 hod. Kázání měl policejní 
kaplan plk. Jiří Ignác Laňka, působící v pražském kostele Panny Marie 
Nanebevzaté na Karlově. Na varhany hrál pan Petr Mašlaň, zpíval Jan 
Ericsson. Sešlo se nás 23. 
 

   13. 6. byla při mši svaté pokřtěna Aneta Mácová z Mnichovic. Její 
maminka byla přijata do katechumenátu. 
 

   17. 6. jsme se v kapli ve Strančicích rozloučili s panem Jaroslavem 
Havlem, který dříve žil v Mnichovicích. 

  



Z katechismu pro dospělé 

 

PRÁZDNOTA  
   Co když při modlitbě nic necítíme nebo dokonce máme vůči ní odpor? 
Roztržitost při modlitbě, pocit vnitřní prázdnoty a vyprahlosti, ba dokonce 
i odpor k modlitbě prožívá každý, kdo upřímně usiluje o opravdovou 
modlitbu. Věrně vytrvat v takové situaci je už modlitba. Dokonce i svatá 
Terezička po dlouhou dobu nezakoušela nic z Boží lásky. Krátce před 
smrtí ji navštívila její rodná sestra Celina. Všimla si, že si Terezie mne 
ruce. „Co to děláš? Měla by ses snažit usnout,“ mínila Celina. 
A odpověď: „Nemohu, příliš trpím, ale modlím se,“ odpověděla Terezie. 
„A co říkáš Ježíšovi?“ „Nic mu neříkám, miluji ho.“ 
 

Z katechismu pro děti 
 

SKRYTÝ JEŽÍŠ 
   Proč Ježíš po celých 30 let svého života nevystoupil na veřejnosti? 
Ježíš chtěl s námi sdílet normální život a posvětit tak náš obyčejný 
všední den. Ježíš byl dítětem, které přijímalo od rodičů lásku a péči 
a také jejich výchovu. Tak rostl a prospíval moudrostí, věkem a oblibou 
u Boha i u lidí. Byl členem venkovského židovského společenství 
a účastnil se náboženských obřadů. Vyučil se řemeslu a musel se v něm 
osvědčit prací svých rukou. Bůh chtěl, aby se Ježíš narodil do lidské 
rodiny a vyrůstal v ní. Povýšil tím rodinu na místo Božího přebývání 
a učinil ji pravzorem společenství, které si navzájem pomáhá.  
 
 

   V úterý 22. 6. nebude v Mnichovicích mše svatá. P. Kudláček bude 
v Litoměřicích na setkání kněžích, kteří oslaví 45 let od kněžského 
svěcení. 
 

V pondělí 5. 7. bude mše svatá v 11 hod. v Kostelních Střímelicích. 
 

Poutní mše svatá ve Strančicích bude  
v sobotu 24. 7. 2021 v 10 hod. 

 

V Senohrabech zatím mše svaté ani modlitební setkání nejsou. 
 

Dá-li Pán Bůh, prázdninový pořad bohoslužeb: 
 

 
 
 

 

 

MNICHOVICE HRUSICE ZVÁNOVICE STRANČICE SENOHRABY STRUHAŘOV 

Pá, So 17,30  
Ne 8,30 

Ne 
10,00 

1. Čt 
15,00 

2. Ne 
15,00 

Zatím bez 
bohoslužeb 

4. Ne 
15,00 
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