
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 
  

8/2021 
 



Slovo duchovního otce 
 

ŽIJTE ZPŮSOBEM HODNÝM TOHO POVOLÁNÍ, KTERÉ JSTE DOSTALI 
   Povolání křesťana – žít podle Desatera, které se dá zestručnit 
do přikázání lásky – lásky k Bohu a lásky k bližnímu.  
   Povolání biřmovaného křesťana – má být apoštolem, myslet 
na záchranu duší. 
   Povolání manželů – žít pro svého životního partnera a pak jako rodiče 
pro své děti. Nejen, aby měly co jíst, ale vychovávat je také ve víře. 
Někdy to rodiče nezvládají a tak jim pomáhají prarodiče. Neděli 25. 7. 
vyhlásil Svatý otec František jako neděli prarodičů.  
   Ve Strančicích jsme při poutní mši svaté uvažovali o tom, že svatý 
Jáchym a svatá Anna asi neměli žádné problémy s bezhříšnou Pannou 
Marií. Podobně pak svatý Josef a Panna Maria s výchovou Ježíše. 
Svatá Ludmila doháněla ve výchově ve víře u svého vnuka Václava to, 
co jeho matka Drahomíra nezvládala. Ale dnešní rozbité rodiny, tam je 
to těžší… 
   Povolání ke kněžství – denně mše svaté i o dovolené, být k dispozici 
i mimo kostel. Denně se modlí Breviář společně s ostatními kněžími, 
řeholníky, řeholnicemi i laiky na celém světě.  
    Adorace je určena nejen pro kněze. Známe příklad faráře arského – 
chtěl zavírat kostel po mši svaté, ale byl tam ještě jeden starší muž. Farář 
mu říká, že už musí být pomodlený. On mu na to odpovídá, že se dívá 
na Ježíše a Ježíš na něho… to je vlastně podstata adorace. 
   Byli jsme na pouti na Klokotech. Úmysly poutníků se většinou týkaly 
jejich pokrevních rodin. Úmysly kněze se týkaly duchovní rodiny, kterou 
je farnost, popřípadě diecéze, celá církev. Kněz pomáhá ke Kristu 
nejen těm, kdo už věří a chodí do kostela, ale i těm, kdo hledají smysl 
života a nejsou třeba ještě pokřtěni.  
   Žijme způsobem hodným toho povolání, kterého se nám dostalo.  
                                                                                                    P. Ivan 

Ze života farností 
 

   21. 7. byla pouť na Klokoty. Jezdíme každoročně koncem května, 
ale kvůli pandemii se loni ani letos pouť v tomto termínu neuskutečnila. 
Jeli jsme až teď v červenci. Některé poutnice šly z Tábora pěšky 
křížovou cestou. V kostele jsme pak měli mši svatou a májovou 
pobožnost.     

   22. 7. byla opět po delší době mše svatá v kapličce v Senohrabech. 
Sešlo se nás 17. 
  



   24. 7. byla v kapličce ve Strančicích poutní mše svatá k rodičům 
Panny Marie svatému Jáchymovi a k svaté Anně.     

   Od 2. 8. do 6. 8. byl Pater Ivan na exerciciích v olomouckém semináři. 
Proto nebyla v Mnichovicích v pátek mše svatá, ale Bohoslužba slova, 
kterou měl akolyta Mgr. Petr Sklenář. Škoda, že mezi věřícími tento 
záskok není přijímán. Byl první pátek a svátek Proměnění Páně a na 
bohoslužbu slova přišli jen dva věřící… 
 

   Při exerciciích byla probírána Blahoslavenství (Mt 5, 3-10).  
Pro připomenutí:  
1. „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jim patří Boží království.“ 
2. „Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.“ 
3. „Blahoslavení lkající, neboť oni budou potěšeni.“ 
4. „Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou 
nasyceni.“ 
5. „Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.“ 
6. „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ 
7. „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Boží děti‘.“ 
8. „Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim 
patří nebeské království.“ 
   Pomůcka k zapamatování - Chu - Ti - Lka - La - Mi - Či - Po – Pro. 
 

   I když v Blahoslavenstvích není jmenovaná Panna Maria, můžeme ji 
s nimi spojovat - Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou. 
V jedné mariánské modlitbě nazýváme Pannu Marii Matkou 
milosrdenství. V které? Zdrávas Královno, Matko milosrdenství… 
   Také svatý Pavel píše Efesanům: „Buďte k sobě navzájem milosrdní.“ 
   Když matce někdo zabije jediného syna, chce, aby někdo ty vrahy 
potrestal. Panna Maria ale neprosí o trest pro vrahy jejího syna, protože 
těmi vrahy jsme my všichni, hříšníci. Pán Ježíš ve svém velikém 
milosrdenství vzal všechny hříchy na sebe a místo nás se nechal 
potrestat. Panna Maria nemůže mít jiné smýšlení než její syn Ježíš 
Kristus, tak je také milosrdná a přimlouvá se za nás, když hřešíme. Také 
nám pomáhá, abychom se hříchů zbavili.  
 

  Už je možné přihlašovat děti na výuku náboženství v příštím 
školním roce. Předpokládáme stejný čas jako v loňském roce – pro 

školní děti v Hrusicích ve středu v 17,30 hod., v Mnichovicích v pátek 
ve 14 hod. Po domluvě s Paterem Kudláčkem je možné chodit 
na náboženství také v pátek nebo v sobotu večer po mši svaté. 

  



   V sobotu v 10 hod. bude v Mnichovicích také 15 minutové náboženství 
pro předškolní děti  s doprovodem. 
   Na zahájení školního roku bude, jako obvykle, v Mnichovicích při první 
hodině náboženství v pátek od 14 hod. mše svatá. 
 

   Na výročí posvěcení kostela (8. 9. 1754) a zároveň Slavnost 
Narození Panny Marie (8. 9.) budou v Mnichovicích mše svaté v sobotu 
11. 9. v 17,30 hod. a v neděli 12. 9. v 8,30 hod. 
 

Z katechismu pro dospělé 
 

BŮH JE LÁSKA 
   Je-li Bůh láska, pak neexistuje nic stvořeného, co by nebylo udržováno 
a neseno jeho nekonečnou dobrotou. Bůh nejen prohlašuje, že je láska, 
on to i dokazuje: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele 
položí svůj život.“ (Jan 15,13) 
   Žádné jiné náboženství neprohlašuje to, co křesťanství: “Bůh je láska.“ 
Víra se pevně drží tohoto tvrzení, přestože zkušenost utrpení a zla ve 
světě vede lidi k pochybnostem o tom, zda Bůh je skutečně láska. Už ve 
Starém Zákoně sděluje svému lidu ústy proroka Izaiáše: „Protože ses 
v mých očí stal drahým a slavným, miluji tě a dám za tebe, lidi a národy 
svůj život. Neboj se, neboť já jsem s tebou a vzkazuje mu: „Copak může 
žena zapomenout na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I 
kdyby ona zapomněla, já přece nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do 
dlaní.“ To, že slova o Boží lásce nejsou prázdná, dokazuje Ježíš na kříži, 
když dává život za své přátele.  

Z katechismu pro děti 
 

CO BY ČLOVĚK MĚL DĚLAT, KDYŽ UŽ JEDNOU POZNAL BOHA. 
   Když jsme poznali Boha, měli bychom jej postavit na 1. místo ve svém 
životě. Tím začíná nový život. Poznávacím znamením křesťana by měla 
být láska, dokonce i láska k nepřátelům. 
 

   9. 8 jsme se v kapli ve Strančicích při mši svaté rozloučili 
s 93 letou paní Miloslavou Chalupeckou ze Strančic. 
 

   Poděkování patří Mgr. Petru Sklenářovi, který zjistil, že spadlo 
10 tašek ze střechy kostela v Hrusicích a zatéká do sakristie. Sám potom 
střechu opravil. 

 

V prázdninovém pořadu bohoslužeb je jedna změna: mše svatá  
ve Struhařově bude již 15. 8. (3. neděli v měsíci). 

 

Od středy 1. 9. budou opět v Mnichovicích pravidelné bohoslužby 
i v úterý a ve středu v 17,30 hod. 
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	Poděkování patří Mgr. Petru Sklenářovi, který zjistil, že spadlo 10 tašek ze střechy kostela v Hrusicích a zatéká do sakristie. Sám potom střechu opravil.
	V prázdninovém pořadu bohoslužeb je jedna změna: mše svatá
	ve Struhařově bude již 15. 8. (3. neděli v měsíci).
	Od středy 1. 9. budou opět v Mnichovicích pravidelné bohoslužby i v úterý a ve středu v 17,30 hod.
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