10/2021
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.
1. Po - 20,00 hod.: Večerní chvály, adorace a modlitby za mír v rodinách a ve světě
Náboženství dětí:
St 17,45 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
ŽIVOT

V evangeliu čteme: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný
život?“
Můžeme o této větě rozjímat od konce. Poslední slovo život. Člověk
devět měsíců žije v těle své matky, pak třeba 90 let zde na světě
a potom? Co bude po smrti? Je cílem našeho života smrt? To by byla
špatná vyhlídka.
A tak věříme, že nás čeká život trvající ne třeba devět set let, ale
věčně.
Človíček v těle své matky má bezstarostný život. Na světě se
s přibývajícím věkem osamostatňuje a musí se starat o svůj pozemský
život. Věčný život nezačíná smrtí, ale svatým křtem už zde na zemi.
A o tento věčný život v naší duši je též potřeba pečovat.
Z počátku je starost o věčný život duše dítěte na rodičích. Tak
to slibují při jeho křtu. Ale když začíná být dítě rozumné, samo má
o věčný život pečovat. Jak? Tím, že žije podle Desatera.
Z počátku je rodiči vychováváno, co smí a co nesmí. Když objeví lásku,
tento motor duchovního života, pak už mu nemusí nikdo říkat:
to nesmíš, to musíš apod.
A tato láska se pak ptá, čím více se ještě může Pánu Ježíši zalíbit.
Ježíš nabízí třeba v tomto evangeliu dobrovolnou chudobu. To není pro
každého. Vidíme, jak bohatství a starost o hmotné věci některým překáží
na cestě k Bohu, na cestě do nebe.
Kéž máme před očima cíl života – ne smrt, ale život věčný a láska
k Ježíši na této cestě je naším dobrým motorem.
P. Ivan
Ze života farností
28. 9. byla poutní mše svatá v Hrusicích. Svatý Václav a Boleslav,
rodní bratři, možná oba chodili na náboženství k babičce, svaté Ludmile.
Ale v životě byl pak každý jiný. Jistě na svatého Václava měl vliv Pán
Ježíš, kterého rád navštěvoval i v noci v kostele. Když jsem byl v Praze
u svaté Ludmily, učil jsem 2 malé ministranty, rodné bratry, náboženství.
Z jednoho vyrostl kněz a já se za něj modlím, aby vytrval v dobrém až
do konce. Mladší si zamiloval tento svět a já se modlím za jeho
obrácení. Svatý Václav si zachoval krásný vztah k Pánu Ježíši i jako
vládce. Nevymlouval se: „teď už na to nemám čas.“ A tak se modleme
za všechny, aby si uchovali víru a měli vždy čas na Boží věci.

29. 9. na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela byla
v Mnichovicích mše svatá obětovaná za ty, kdo mají svátek. Těch, kteří
nosí tato jména, je ve farnosti hodně, ale na mši svaté byl Pater sám
(Augustin, který ve středu chodil, má ve škole změněný rozvrh, a tak
nepřišel). Ti, kdo mohou ve všední den na mši svatou, jsou zváni
a vítáni.
8. 10. jsme se při mši svaté rozloučili s paní Olgou Hausarovou.
Zemřela ve věku 59 let, byla uložena do hrobu v Ondřejově.
Říjen je měsíc růžence. Byly časy, kdy jsme se před mší svatou
modlili Biblický růženec.
Panna Maria byla zde na zemi chudá a v nebi je královnou. Ani v nebi
nemá hmotné bohatství, nýbrž bohatství duchovní. Už zde na zemi
byla bohatá na lásku a jiné ctnosti.
Kde je náš poklad? Ve hmotných nebo duchovních věcech? Hmotné
věci si do nebe nevezmeme, i když si zatím bez nich svůj život
nedovedeme představit. Naše srdce zde na zemi přirostlo k autu, chatě,
počítači a jiným vymoženostem současné doby. Ale za sto let to budou
věci zastaralé. Tím spíše za tisíc let.
Kéž naše srdce přiroste k věcem duchovním, které nekazí mol
a rez a nikdy nevyjdou z módy.
28. 9. se při sbírce na Církevní školství vybralo v Mnichovicích
3 883 Kč a v Hrusicích 1 697 Kč.
10. 10. byla sbírka do fondu mzdové podpory duchovních
v arcidiecézi (používá se na financování duchovních ve služebním
vztahu s Arcibiskupstvím pražským). V Mnichovicích se vybralo
3 661 Kč, v Hrusicích 2 010 Kč.
10. 10. byla letos poslední mše svatá v kapličce ve Strančicích. Další
mše svatá bude, dá-li Pán Bůh, zase až po Velikonocích.
24. 10. bude sbírka na Misie.
Blíží se doba, kdy více vzpomínáme na naše zemřelé – Dušičky.
Můžeme si připomenout některé věci:
ODPUSTKY nejsou odpuštěním hříchů, ale odpuštěním časných
trestů za hříchy. Tyto tresty nelze brát jako nějaký druh pomsty Boha,
ale jsou to důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu.
Ve dnech 25. 10. - 8. 11. je možné získat po splnění tří obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)
denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci,

navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé;
v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
1. 11. od 12 hod. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoliv
kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším
v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek se při návštěvě kostela máme také

pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry.

Dá-li Pán Bůh, mše svaté a modlitby za duše v očistci
Den

Hodina

8,30
10,00
Ne
24. 10. 14,30
15,00
15,00
So
15,30
30. 10. 16,00
17,30

Místo

Mnichovice
Hrusice
STRUHAŘOV
Struhařov
STRANČICE
MENČICE
KLOKOČNÁ
Mnichovice

8,30
10,00
Ne
31. 10. 15,00
15,30
14,30
Čt
4. 11. 15,00
15,00
So
6. 11. 17,30

Mnichovice
Hrusice
ONDŘEJOV
CHOCERADY
ZVÁNOVICE
Zvánovice
MNICHOVICE

8,30
10,00
Ne
7. 11. 12,00
12,30
11,00
12,00
So
13. 11. 12,30
17,30

Mnichovice
Hrusice
HRUSICE
MIROŠOVICE
Kostelní Střímelice

Mnichovice

KOSTELNÍ STŘÍMELICE
HRADOVÉ STŘÍMELICE

Mnichovice

Mše svatá
Mše svatá
Pobožnost na hřbitově
Mše svatá
Pobožnost na hřbitově
Pobožnost u křížku
Pobožnost na hřbitově
Mše svatá s nedělní
platností

Mše svatá
Mše svatá
Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově
Mše svatá
Pobožnost na hřbitově
Mše svatá s nedělní
platností

Mše svatá
Mše svatá
Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově
Mše svatá
Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově
Mše svatá s nedělní
platností

