12/2021
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
VÁNOCE

O Vánocích přicházejí lidé do kostelů podívat se na Betlém. Středem
pozornosti je figurka malého Ježíška. Je to kousek dřeva či sádry.
Ale připomíná nám událost, která má pro nás význam i dnes. Boží Syn
se stal člověkem, abychom se mohli stát Božími dětmi. Už jimi jsme?
Ano, od chvíle svatého křtu. Obdivujeme pokoru Božího Syna a naše
pokora? Naše skromnost? O Vánocích se těšíme na dárky, ale i kapr
a bramborový salát, který rodiče připraví k večeři, jsou dárky od Ježíška.
Čím více učí rodiče své děti skromnosti, tím větší radost budou mít
z nějaké maličkosti.
Vzpomínám, když jsem byl malý, našel můj tatínek pod stromečkem
sáček, na kterém bylo vytištěno: Lesněnky. A řekl: „Taky dobrý.“ Když
se podíval dovnitř – byly tam v krabičce hodinky…
Kéž v pokoře a skromnosti prožijeme letošní Vánoce. Kéž máme
čistou radost z každé maličkosti, ale hlavně z Ježíše, Božího Syna,
který se stal pro nás člověkem a nepřestává být Bohem. Kromě
sádrového Ježíška máme v kostele i živého Krista ve svatostánku,
při mši svaté od okamžiku proměňování, kdy Ježíš, Boží Syn, bere
na sebe podobu chleba, přitom zůstává Bohočlověkem s lidským
oslaveným tělem.
P. Ivan
Ze života farností
Mnozí budou mít vánoční radost z toho, že nedostali covid, nebo
z toho, že se z něj dostali. Někteří však na něj umřeli. Pokud však zde
na zemi žili dobře, slaví Vánoce již v nebi. Tam se radují ze živého
Ježíše, Panny Marie a svatého Josefa.
O loňských Vánocích byla účast na bohoslužbách omezena. Jak
to bude letos? Řiďme se pokyny vlády a tím, co odsouhlasí biskupové –
nošení respirátorů je povinné, platí pro všechny.
Uzávěrka končícího roku
V loňském roce byla jen jedna vánoční mše svatá v Hrusicích
na zahradě u kostela. Plánovaný přenos přes internet pro špatné počasí
nebyl. V Mnichovicích půlnoční mše svatá nebyla, také se ani jednou
nezpívala Rybova vánoční mše svatá, protože nebylo dovoleno
v kostele zpívat.
Další přenosy z kostela v Hrusicích v 10 hod. již byly.

Obnovu manželských slibů uskutečnilo v Mnichovicích 6 párů,
v Hrusicích 3 páry.
Na zakončení civilního roku (na Silvestra) jsme děkovali za uplynulý
rok při mši svaté v Hrusicích.
V době nouzového stavu byly mše svaté v Mnichovicích v úterý,
ve středu a v pátek na faře, v sobotu a v neděli v kostele. Nedělní
mše svaté z Hrusického kostela s adorací a duchovním svatým
přijímáním byly přenášeny přes internet. Ve Zvánovicích, Struhařově
a Senohrabech mše svaté nebyly.
Na začátku postní doby nebyla kvůli pandemii pravidelná Kající pouť.
Svatý otec František vyhlásil loňský rok rokem svatého Josefa.
Na přání návštěvníků bohoslužeb byly v pátek po mši svaté
na mnichovické faře půlhodinové adorace.
Adorace u Božího hrobu v Mnichovicích byla, jak se již stalo zvykem,
celou Bílou sobotu.
Novinka - Mzdový fond na podporu duchovních v arcidiecézi
představuje praktickou realizaci vnitřní církevní solidarity. Je určen
pro vytvoření finančního zdroje určeného na financování platů.
Místo poutě na Klokoty byla 25. 5. od 10 hod. pouť v kapli
v Mnichovicích. Při ní jsme se modlili růženec, křížovou cestu, byla
i adorace. Dobře jsme si i zazpívali. Oběd měl každý z přinesených
vlastních zásob. Vše bylo zakončeno mší svatou a poslední májovou ve
Strančicích.
6. 6. přistoupily v Mnichovicích k 1. svatému přijímání 3 děti.
28. 5. byla, jako každý rok, Noc kostelů. V našich farnostech
se uskutečnila pouze v Hrusicích, kde se konala poprvé. Přišlo asi 180
návštěvníků všech věkových kategorií, kteří byli spokojeni s nabídnutým
programem. Doprovodný program přilákal děti i dospělé.
Pravidelná poutní mše svatá na Komorním Hrádku byla s kázáním
jáhna plukovníka dr. Jiřího Ignáce Laňky.
Na přijetí svatého křtu se připravuje jedna katechumenka.
Pater Ivan oslavil 45. výročí vysvěcení na kněze. Setkání kněží
v Litoměřicích po 45 letech bylo, jako každý rok, vydařené. Vztahy mezi
spolubratry jsou upřímné jako v semináři. Letos měli možnost navštívit i
biskupské hroby.

Tornádo na Moravě ničilo majetek. Tornádo Ducha Svatého nám dává
odvahu žít lépe, přiblížit se blíž ke Kristu a přivádět k Němu i druhé.
21. 7. se uskutečnila pouť na Klokoty.
Veliký dík patří panu Petru Pěluchovi, který o prázdninách vymaloval
kapli na faře v Mnichovicích. Také se stará s panem Petrem Sirotkem
o farní zahrady. Pan Sirotek začal i pravidelně uklízet Paterovi na faře.
V neděli 22. 8. odpoledne navštívily mnichovický kostel a faru
Misionářky lásky – sestry Matky Terezy (program: adorace, růženec,
povídání).
Do Čech přijeli za synem a jeho manželkou manželé Hudcovi, kteří žijí
v Kanadě. Návštěvu spojili při mši svaté s oslavou Zlaté svatby
v mnichovickém kostele.
Pravidelný Dušičkový maraton na všech našich 12 hřbitovech byl
většinou se slabou účastí.
Pater byl požádán, aby pokřtil 8 měsíční dítě v ohrožení života, které je
v Choceradském Dětském centru. Nepokřtěná matka uvažuje i o křtu
svém a ostatních dětí.
Prosíme všechny návštěvníky bohoslužeb, aby dodržovali pokyny
vlády – nošení roušek a dodržování rozestupů. O to samé nás žádají
Svatý otec i naši biskupové. Jedině tak můžeme zabránit podobné
situaci, která byla loni – mše svaté bez účasti věřících.
Vánoční program, dá-li Pán Bůh:
První vánoční mše svatá v Hrusicích 24. 12. v 16,00 h. s koledami
dětí u jesliček.
V Mnichovicích ve 24,00 h. s Rybovou vánoční mší svatou.
Na slavnost Narození Páně 25. 12. v 10,00 h. v Hrusicích.
Na svátek Svaté rodiny 26. 12. v Mnichovicích v 8,30 h. a v 10,00 h.
v Hrusicích s Rybovou vánoční mší svatou. Odpoledne v 15,00 h.
ve Struhařově. Pokud bude zájem, bude ten den při každé mši svaté
také obnova manželských slibů.
Případné úpravy pořadu bohoslužeb sledujte na vývěskách kostelů
a internetových stránkách farnosti.
Život bez covidu, ale s Bohem nejen v Adventu, ale i o Vánocích
a v novém roce 2022 přeje a žehná
P. Ivan Kudláček

