11/2021
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 17,30 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
HLAVNÍ PŘIKÁZÁNÍ

Mnozí křesťané jsou dobří v lásce k bližnímu, ale ne v lásce k Bohu.
Kdyby někdo plnil devět přikázání z deseti a jedno nechtěl, nevyváží to.
Panna Maria dokázala oboje spojit - lásku k Bohu i lásku k bližnímu.
Milovala Boha tak, že chtěla pro něho udělat, lidsky řečeno, co mu
na očích viděla. A tak říká své ANO Boží vůli. Stává se Matkou Boží a
tím prokazuje i lásku k nám, neboť má spoluúčast na záchraně našich
duší pro nebe.
Pospíchá k Alžbětě ne z nějakých sobeckých zájmů, že něco
dostane, jak tomu někdy bývá, ale aby jí pomohla. Odměnou je jí veliká
radost vyzpívaná ve Velepísni „Velebí má duše Pána.“
Betlém – Ježíš se narodil z lásky k nám, ale mnozí měli pro něho jen
lhostejnost či nepřátelství. A odnesly to nevinné děti. Odnesly? Dostaly
se do nebe pokřtěni zástupným křtem, vlastní krví, pro Ježíše.
Nedávno jsem křtil v Choceradském sanatoriu 8 měsíční holčičku,
která pomalu odchází z tohoto světa. Někdo může říci: „Proč to Pán Bůh
dopustil:“ Ale díky tomu celá rodina prožívá duchovní obnovu…
P. Ivan
Ze života farností
Při nedělních bohoslužbách 10. října se vybíralo na Mzdový fond
pro kněze. V Mnichovicích se vybralo 3 661 Kč, v Hrusicích 2 010 Kč.
Při nedělních bohoslužbách 24. října byla sbírka na Misie.
V Mnichovicích se vybralo 3 917 Kč, v Hrusicích 2 333 Kč.
28. října byla v Choceradském Dětském centru pokřtěna osmiměsíční
holčička v ohrožení života.
3. listopadu jsme se v kapli ve Strančicích rozloučili s paní
Vítězslavou Jelínkovou ze Strančic.
Při bohoslužbách 7. listopadu se v Mnichovicích vybralo na Charitu
3 658 Kč, v Hrusicích 4 357 Kč.
V sobotu 13. listopadu byla v Kostelních Střímelicích poutní
mše svatá ke cti svatého Martina. Zároveň ten den byl i svátek svaté
Anežky České. Po mši svaté byla na hřbitovech v Kostelních
a Hradových Střímelicích pobožnost za duše v očistci. Tak i promluva při
mši svaté měla tři části:

Svatá Anežka Česká se zřekla bohatství a zamilovala si chudobu.
Zřekla se vnějšího bohatství, ale zůstala vnitřně bohatá a její vnitřní
bohatství rostlo. Kolik času promarníme starostmi o vnější bohatství…
Rodiče jistě musí mít trochu bohatství pro své děti, zatímco v řeholi,
v klášteře, je vše společné a osobní vnější bohatství tam prakticky není.
Duchovní velikáni vyrostli v tichu, v samotě s Bohem, v chudobě..
Dušičkový měsíc - duše, které čekají v čekárně na nebe, jsou plné
touhy po setkání s Kristem a v očistci tato touha ještě roste…
Svatý Martin vstupuje do nebe chudý, ale vnitřně bohatý. Byl
připraven odejít do nebe a zároveň byl ochoten zde pracovat
pro záchranu duší. Tak vypadala konkrétně jeho touha plnit vůli Boží.
Jaké jsou naše touhy? Můžeme je rozdělit na pozemské a nebeské.
Ty pozemské jsou mít hodně peněz, líbit se lidem… A nebeské jsou líbit
se Bohu, být v milosti posvěcující. Ty pozemské touhy zde necháme
zároveň se svým tělem. Ty nebeské nám otevřou dveře do nebe a budou
tam splněny.
Kéž svatý Martin, svatá Anežka a jiní svatí nám vyprošují touhy, které
si poneseme do nebe.
Po nedělní slavnosti Krista Krále (21. listopadu) si můžeme udělat
uzávěrku celého církevního roku. První nedělí adventní (28. listopadu)
vstoupíme do nového Církevního roku. Začneme čtení z cyklu „C“, které
je většinou z evangelia svatého Lukáše.
V Adventu budeme mít, jako každý rok, mše svaté až večer, zatím
v kostele. Příležitost ke svaté zpovědi bude po dohodě s knězem
na faře v Mnichovicích i v jinou dobu. Nemocní, kteří nemohou
do kostela, se mohou ozvat Pateru Ivanovi a domluvit si s ním návštěvu.
Dušičkový maraton
Loni se dušičkový maraton kvůli omezení setkávání nekonal. Letos
jsme se modlili na všech 12 hřbitovech. Zpívali jsme Blíž k Tobě Bože
můj, na každém hřbitově byl jiný úryvek z Písma svatého, rozjímavý
desátek (za + kněze, jáhny, ministranty, farníky, zemřelé na covid…).
Pobožnost jsme zakončili písní Matičko Kristova. Jenom účast byla
většinou slabší.
Také letos je možné celý listopad získat po splnění tří obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání – i duchovní, modlitba na úmysl
Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším
v očistci. Modlit se za zemřelé můžeme (kvůli pandemii) i jen doma
před křížem nebo obrazem Panny Marie.

Z katechismu pro dospělé.
POMOC ZEMŘELÝM
Můžeme nějak pomoc zemřelým, kteří procházejí očišťováním? Ano,
protože všichni pokřtění v Krista tvoří jediné společenství a jsou
navzájem spojeni. Mohou tak pomáhat duším zemřelých v očistci.
Když člověk zemře, už sám pro sebe nemůže nic udělat. Čas aktivního
osvědčování se je u konce. Avšak my můžeme udělat něco pro zemřelé
v očistci. Naše láska sahá až tam. Postem, modlitbou, konáním dobra,
ale především slavením Eucharistie můžeme zemřelým vyprosit milost.
Z katechismu pro děti
CO JE TO OČISTEC
Očistec, který si lidé představují jako určité místo, je stavem. Kdo
zemře v Boží milosti (tedy v pokoji s Bohem a lidmi), avšak potřebuje
ještě očistit, než se může zahledět na Boha tváří v tvář, prochází
očistcem.
Když Petr zradil Ježíše, Pán se obrátil a pohlédl na Petra, ten vyšel
ven a hořce se rozplakal. Prožil pocit jako v očistci. Takový očistec čeká
pravděpodobně většinu z nás v okamžiku naší smrti. Pán na nás
s láskou pohlédne a my pocítíme sžíravý stud a bolestnou lítost kvůli
svému zlému nebo „pouze“ neláskyplnému jednání. Teprve po této
očišťující bolesti budeme schopni se setkat v nezkalené nebeské radosti
s jeho milujícím pohledem.
Pozvánka na společné zpívání
Budeme zpívat a hrát koledy a poslechnete si Rybovu mši vánoční
18. prosince 19,15 hod. koncert v Ondřejově - sportovně kulturní
centrum.
24. prosince 24,00 hod. mše svatá Mnichovice - kostel Narození
Panny Marie.
26. prosince 10,00 mše svatá Hrusice - kostel svatého Václava.
26. prosince 17,00 hod. koncert na zámku v Kostelci nad Černými
lesy.
9. ledna 2022 17,00 hod. koncert Říčany - kostel svatých Petra
a Pavla.
Chcete se připojit? Napište na vydrar@razdva.cz.
Budeme respektovat aktuální nařízení a opatření. Nejnovější
informace naleznete na: www.rybovky.cz

