
 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. 
 1. Po - 20,00 hod.: Večerní chvály, adorace a modlitby 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 
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Slovo duchovního otce 
 

RUCE, SRDCE, ÚSTA 
   Špinavé ruce – začala škola. Která maminka pustí dítě do školy se 
špinavýma rukama? V evangeliu se zdá, jakoby se Pán Ježíš učedníků 
zastával, že jedí s neumytýma rukama. Jakoby Ježíš nedbal na hygienu. 
Víme však, že na jiném místě Písma svatého vytýká farizeovi: „Vodu na 
umytí jsi mi nepodal“ a chválí ženu, která mu smáčela nohy slzami, 
otírala vlastními vlasy a potírala drahou mastí. 
   Pánu Ježíši jde hlavně o vnitřní čistotu – čistotu duše – čistotu 
srdce. Kolik dětí začalo nový školní rok s vymydlenýma rukama, 
ale ne s vymydleným srdcem. Víme, čím si můžeme zašpinit duši, 
zašpinit srdce - HŘÍCHY. A čím si je očistit - LÍTOSTÍ, SVATOU 
ZPOVĚDÍ. Panna Maria měla vždy srdce čisté, ale ne prázdné. 
Uchovávala v něm poklad. Pro děti může být pokladem sbírka známek, 
autíček, panenek, obrázků hokejistů, zpěváků apod. Pro Pannu Marii 
pokladem byla slova Písma svatého, která ukládala ve svém srdci, 
rozjímala o nich a žila z nich.  
   Čím srdce plné, tím ústa přetékají. Kdo má srdce plné hříchu, ten 
se těžko může modlit dobře (leda, že prosí o odpuštění hříchů). Jinak 
se tváří jako dítě, které chce nebeského Otce poslouchat, ale svým 
životem koná opak, a tak vlastně lže. Při modlitbě je tedy zase důležitější 
naše nitro, naše srdce, než naše ústa. Být blízko Pánu Ježíši svým 
srdcem, být mu blízko svým životem - pak ani nemusíme při modlitbě 
moc povídat. Zatímco mnoho slov hříšníka, toho, kdo nechce žít dobře, 
vyjde naprázdno.  
   Kéž na prvním místě nemáme čisté ruce ani hezká slova, ale čisté 
srdce plné dobra, plné pokladů Božích slov. 
                                                                            P. Ivan 

 

Ze života farností 

 

   22. 8. byla v Hrusicích pokřtěna Adéla Jurcová z Prahy 4. 

 

   22. 8. odpoledne přijely na adoraci do Mnichovic Misionářky lásky 
(sestry od Matky Terezy) z Prahy Kobylis. Bylo jich 6 (Češka, Irka, Polka, 
z Malty, z Indie a z Keni).  
 
 

   25. 8. jsme se v kostele v Ondřejově rozloučili s bývalým starostou 
Josefem Lanzendörferem. 

 
 

   11. 9. byl v Mnichovicích pokřtěn Viliam Augustin Josef Mišík 
z Prahy. 
  



 
 

 
   12. 9. při mši svaté v Mnichovicích oslavili zlatou svatbu Peter 
a Katarína Hudecovi, kteří žijí v Kanadě. Do Mnichovic se jim oženil 
syn, za kterým jezdí.  
 
   V neděli 12. 9. jsme si v mnichovickém kostele připomněli dvě 
slavnosti: Slavnost Narození Panny Marie a 267. výročí posvěcení 
kostela.  

 

   Z promluvy: Slavíme Narození Panny Marie. Tomuto tajemství 
je zasvěcen náš mnichovický kostel, naše farnost. V kolika rodinách žijí, 
jakoby se Panna Maria ještě nenarodila. Žijí bez Ní.  
 

   Panna Maria byla povolána Bohem za Matku Boží. O tomto 
povolání se dovídá od anděla při Zvěstování. Nebyl to momentální 
nápad, v mysli Boží měla své místo jako Matka Božího Syna od věčnosti. 
Proto byla předem uchráněna poskvrny dědičné viny, jak to slavíme 
8. prosince. Dnes, devět měsíců poté, si připomínáme její narození.  
 

   Panna Maria milující Boha se setkává s Alžbětou, která také Boha 
milovala. Alžběta, matka Předchůdce Pána, Panna Maria, matka 
samého Pána. Přesto Alžběta nežárlí na Pannu Marii. Obě se radují z 
úkolu, který jim svěřil Pán – plnění Boží vůle je naplňuje pokojem 
a radostí.  
 

   Víra Panny Marie v Boží prozřetelnost je zkoušena v Betlémě, nikde 
nelze sehnat nocleh, ani v posledním domě Betléma. Pak teprve objeví 
připravenou jeskyni za Betlémem. Bůh se přece jen postaral.  
 

   Panna Maria jistě chodila ráda do Jeruzalémského chrámu. Ale oběť, 
kterou má přinést 40. den po narození syna, se vlastně 
na ni nevztahovala. Kdyby vysvětlovala v chrámě, proč se na ni zákon 
nevztahuje, nikdo by jí nerozuměl ani nevěřil. Poslušně jde a je za svou 
poslušnost odměněna proroctvím Simeona, že její syn bude světlem 
nejen pro Židy, ale i pro pohany. Zároveň se však dozvídá i o meči 
bolesti, tady o své účasti na Vykupitelském díle, i když jej nechápe. 
 

   Panna Maria a svatý Josef tři dny museli hledat syna. Bůh 
je nechal tak dlouho hledat kvůli nám. Někdy i my chodíme mnoho let do 
kostela a najednou zaslechneme větu, kterou jsme slyšeli již mnohokrát. 
Zaslechneme ji nově a začneme hlouběji chápat Krista… 
  



Z katechismu pro děti 
 

VÍRA A SVÁTOSTI  
   Svátosti nejsou nějaké magické úkony. Svátost sice působí sama 
ze sebe, avšak, má-li být plodná, musí být přijímána vírou. Svátosti 
nejen předpokládají víru, ale také ji posilují a vyjadřují.  
    Pán Ježíš pověřil apoštoly, aby si nejprve získávali lidi za učedníky 
zvěstováním slova, aby v nich probouzeli víru a teprve potom, aby 
je křtili. Tedy dvě věci přijímáme od církve – víru a svátosti. Křesťanem 
se ani dnes člověk nestává jen nějakým rituálem nebo zápisem 
do seznamu, nýbrž tím, že přijímá správnou víru. Tu přijímáme 
od církve, která se za ni zaručuje. Protože církev vyjadřuje svou víru 
liturgií, nemůže nějaký církevní představitel nebo církevní společenství 
libovolně měnit svátostní obřady nebo s nimi manipulovat. 
 

Z katechismu pro dospělé 
*/ 

EX OPERE OPERATO 
   Neztrácí svátost svůj účinek, když ji udílí člověk, který toho není 
hoden? Nikoliv. Svátosti působí prostým udělením (ex opere 
operato), protože v nich působí sám Kristus, Tedy nezávisle na mravním 
postoji nebo duchovním přístupu udělovatele. Postačí pouhá jeho vůle 
jednat ve shodě s církví. Udělovatelé svátostí by v každém případě měli 
vést příkladný život. A přece svátosti nepůsobí kvůli jejich osobní 
svatosti, nýbrž z moci Ježíše Krista, který v nich osobně jedná. 
Respektuje ovšem při tom naši svobodu, ve které se rozhodujeme, jestli 
tu či onu svátost přijmeme či ne. Proto svátosti mohou plně působit jen 
za předpokladu, že se v nich spoléháme na Krista.  

 

Dá-li Pán Bůh, výuka náboženství v roce 2021,2022: 
V Mnichovicích byla první hodina v pátek 17. 9. 2021 ve 14,00 hod. 
V Hrusicích bude první hodina náboženství 22. 9. 2021 v 17,30 hod. 

 
 

V Mnichovicích je možné se případně domluvit i na jiném termínu 

s Paterem Ivanem Kudláčkem. 

ONDŘEJOV úterý 

16,00 předškolní; 17,00 6-10 let 
Bližší na 

http://m.katechezedobrehopastyre.cz/ 
Přihlášky a dotazy - 

jitka.vaneckova@gmail.com 
HRUSICE středa 17,30    školní děti 

MNICHOVICE středa dospělí po mši svaté 
MNICHOVICE pátek 14,00;    18,30    školní děti 
MNICHOVICE sobota 10,00    předškolní děti s doprovodem 

   
 

http://m.katechezedobrehopastyre.cz/
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