7/2021
DUCHOVNÍ PROGRAM
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 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
NEBOJ SE A VĚŘ

Představený synagogy jde za Ježíšem. Co vše o něm slyšel? Jistě
nejen dobré zprávy z řad přátel, ale i špatné zprávy z řad nepřátel Pána
Ježíše, zvláště z úst představených židovského národa, kteří se snažili
Ježíše zlikvidovat. Přesto představený jde za Ježíšem a přichází s vírou.
Vede jej i láska k jeho dvanáctileté dceři.
Měl jsem to štěstí, že jsem se narodil před 75 lety do věřící rodiny.
Víru mi rodiče předávali. Jsou ale také rodiny nevěřících, kde rodiče
předávají dětem jinou víru - že Bůh není. K tomu se přidávali ve škole
i učitelé.
Během mého 45letého kněžského života vzpomínám na jednu
situaci: Nemocnice, velký pokoj s mnoha pacienty. Uděluji jedné skoro
umírající 90leté paní tři svátosti - svatou zpověď, svaté přijímání
a svátost nemocných. A ona začala na celý pokoj vykřikovat: „Nevěřím,
nevěřím…“ Ve mně zatrnulo. Ale pak dodala: „Nevěřím, že Bůh není, jak
nám to říkali.“
Věřící dítě se s vírou před nevěřícími spolužáky nechlubí, spíše má
tendenci se za ni stydět. Tak to bylo v mém dětství. Doba se trochu
změnila, děti by spíše měly říkat spolužákům: „To se nestydíš, žít
pohansky, žít bez Boha?“
Velkou posilou víry je svátost biřmování. Když jsem byl
po průmyslovce zaměstnán jako konstruktér, tak jsem se spíše krčil
za prknem, když se vedly řeči o farářích a kuchařkách. Po svátosti
biřmování, kterou jsem přijal, když mi bylo 20 let, jsem pocítil sílu této
svátosti. Někdo mi volal na telefon a já mu řekl do telefonu: „Sejdeme se
večer po mši svaté.“ Můj soused na to řekl: „To ta církev ještě existuje?“
Já jsem pocítil takový vnitřní žár a odpověděl mu: „Vždycky bude
existovat a brány pekel ji nepřemohou.“
Apoštolové se po Nanebevstoupení Ježíše spolu s Pannou Marií
modlili a pak nastal hukot, silný vítr, řekli bychom tornádo. Dobré
tornádo Ducha Svatého.
Kéž s pomocí Panny Marie naše víra roste a nestydíme se k ní hlásit.
P. Ivan
Svatý Petr a svatý Pavel
Na Petrovi se nám líbí zvláště jeho trojí vyznání lásky, kterým nahradil
svoje trojí zapření Krista. Milujme Ježíše jako Petr.
Na Pavlovi se nám líbí jeho obrácení z nepřítele církve na hlasatele
evangelia, věrného syna církve. Kéž se tak díváme na všechny Šavly,
kteří jsou před obrácením. Pomáhejme jim k tomu svou modlitbou.

Petr = první papež. Modleme se za jeho nástupce, aby milovali
Ježíše, milovali církev, v jejímž čele stojí.
Pavel by si zasloužil peklo za svou nenávist k církvi, ale dostal
od Ježíše milost a ta milost v něm nezůstala ležet ladem. Pouze toto
nestačí, aby se vyprosilo obrácení nepřátelům církve. Jde o to, aby svou
nenávist nahradili láskou, láskou činnou, láskou k církvi.
Petr se ve vězení radoval z toho, že mohl pro Ježíše něco vytrpět.
Pavel hlásal evangelium. Každý kněz je také hlasatelem evangelia.
Kolikrát si říká, to jsem jim to hezky řekl. A výsledek nula. Jindy ho mrzí,
že se mu kázání moc nepovedlo a přesto zabralo, protože je to otázka
milosti.
Matka Tereza a Eucharistie

Matka Tereza říkala: „Nesmíme svůj život oddělovat od Eucharistie.
Jakmile to přece uděláme, něco se rozbije. Lidé se nás ptají, odkud
sestry berou radost a sílu k tomu, co dělají. Eucharistie je víc než
přijímání, je to zároveň tišení Ježíšova hladu. On říká: Pojďte ke mně.
Lační po duších.“
Krásný je příklad Matky Terezy: každý den půlhodinová adorace
před prací. Sestry ji prosí, aby to zrušila, mají moc práce. Matka Tereza
jim vyhověla, zrušila půlhodinku a zavedla hodinu. A všechno stihly.

V pondělí 5. 7. byla mše svatá v 11 hod. v Kostelních Střímelicích
ke cti sv. Cyrila a Metoděje.
Z promluvy: Svatí Cyril a Metoděj nám přinesli pravou víru. Náš
národ věřil v pohanské bohy. V dnešní době jsou jiné modly – internet,
počítač, televize a jiné moderní prostředky. Kvůli nim lidé opouští
pravého Boha.
Svatá Ludmila přijala pravou víru, ve víře žila a ve víře vychovala
i svého vnuka Václava. Zatímco Drahomíra, matka svatého Václava,
byla sice pokřtěna, ale nebyla praktikující křesťankou. I v dnešní době
jsou tzv. matrikoví katolíci a vedle nich opravdoví křesťané. Být
pokřtěn a žít křesťansky nemusí být vždy totéž.
Panna Maria, průvodkyně na cestách svatého Cyrila a Metoděje.
Záleží jí na každém člověku, tedy i na těch, kdo jsou zatím daleko od
Krista. V budoucnosti ale mohou být blízko Kristu. Není to blízkost
fyzická, ale duchovní. Svatí Cyril, Metoděj a Benedikt jsou patroni
Evropy. Patronky Evropy jsou svatá Terezie Benedikta od Kříže (Edith
Steinová), Brigita Švédská a Kateřina Sienská. Kéž vyprošují
Evropanům obrácení, aby křesťanství začalo v Evropě znovu kvést.

Kéž svatí Cyril a Metoděj a svatá Ludmila (které patří tento rok) nám
pomáhají zachraňovat Evropu nebo aspoň ty nejbližší.
Z katechismu pro dospělé
MŠE SVATÁ

Křesťanské minimum je jít v neděli na mši svatou a jedenkrát
měsíčně ke svaté zpovědi.
Křesťanské optimum je jít na mši svatou i ve všední dny, pomáhat
ve farnosti aj.
Mše svatá je díkučinění. Máme za co děkovat? Stačí nám
na to nedělní mše svatá? I ve všední dny nás Bůh zahrnuje svými dary.
Děkujeme mu za to nebo to bereme jako samozřejmost?
„Nedělní povinnost“ je pro skutečného křesťana pojmem stejně
nevhodným, jako by byla pro zamilovaného „povinnost líbat.“
Děkování je jeden důvod ke mši svaté ve všední dny. Toto děkování
nás pak naplňuje radostí. Nenechávejme si tuto radost ujít. Většinou
kvůli práci mši svatou ve všední den nestíháme.
Z katechismu pro děti
Proč církev slaví bohoslužbu tak často? Tak jako člověk nabírá
vzduch do plic, aby mohl žít, stejně i církev dýchá a žije tím, že slaví
bohoslužbu. Bůh sám nám každodenně vdechuje nový život
a obdarovává nás svým slovem a svátostmi.
Poutní mše svatá ve Strančicích bude
v sobotu 24. 7. 2021 v 10 hod.
Pater Ivan děkuje všem, kdo na něj vzpomněli přáním nebo
modlitbou k jeho výročním oslavám. Všem mnohokrát děkuje.
Mši svatou na poděkování za ně bude mít v neděli 25. 7. 2021
v Mnichovicích v 8,30 hod. a v Hrusicích v 10 hod.
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