1/2022
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 – (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 - 20,00–21,00 hod.: Večerní chvály, adorace a modlitby za mír v rodinách
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: Římskokatolická
farnost, Masarykovo náměstí 1, 251 64 Mnichovice, tel: 323 640 737
č. účtu Mnichovice 176398024/0300; č. účtu Hrusice 195149189/0300

Slovo duchovního otce
ŠTĚDRÝ VEČER

Máme za sebou Štědrý večer. Někdo u štědrovečerní večeře chyběl,
třeba proto, že měl službu (lékař, zdravotní sestra…).
Horší bylo, když před Vánocemi někdo umřel. Pokud byl věřící, chodil
ke svaté zpovědi, svatému přijímání, v závěru přijal svátost pomazání
nemocných, pak slavil Vánoce v nebi. Přejme mu to.
Volné místo u štědrovečerního stolu proto, že jeden z rodičů odešel
od rodiny, to je bolestné zvláště pro děti. Asi znáte jeden pravdivý
příběh, kdy maminka odešla od rodiny a děti s tatínkem dál připravovaly
k večeři talíř i pro maminku. Na Štědrý den někdo zvonil, děti šly otevřít
a tam – maminka. Ona sama prožila ještě větší šok, když viděla na stole
talíř i pro ni. Děti jí říkaly, že věděly, že se jednou vrátí!
Může nastat také případ, že je rodina početně kompletní, ale
ne všichni jsou věřící, ne všichni oslavují narození Krista.
Děti se těší ten večer hlavně na dárky. Pastýři a Mudrci
přinesli narozenému Ježíškovi dar. A dnes? My to chceme opačně, dary
od Ježíška. Co my dáme Ježíškovi? Možná si řekneme, že On nic
nepotřebuje. Ale touží po našich čistých srdcích.
Na Vánoce se snažíme vygruntovat byt, ale jak je to s naší duší?
Nezapomínáme pro mnoho jiných starostí na ni?
Ježíš, Boží Syn, se pro nás stal člověkem, abychom se my lidé,
mohli stát Božími dětmi, a přitom jsme nepřestali být lidmi. Naše
proměna se děje ve svatém křtu. Za jakou cenu? Za cenu Kristovy smrti
na kříži.
Kéž naše rodiny prožívají krásné společné chvíle nejen jeden den
v roce. Kéž to jsou co nejčastější chvíle společné s Ježíšem, Pannou
Marií a svatým Josefem, tedy s celou Svatou rodinou.
P. Ivan
Ze života farností
První vánoční mše svatá byla na Štědrý den v 16 hod. v Hrusicích
venku před kostelem (pro víc lidí, než mohlo do kostela). Silný vítr přežil
kněz i kalich na obětním stole.
Půlnoční mše svatá v Mnichovicích měla být s Rybovou vánoční
mší, zpěváci a hudebníci to nakonec odřekli. Přesto skupinka nadšenců
(hlavně rodina Ericssonova) si Rybovku prosadila a bylo to velmi pěkné.
Další mše svatá na Hod Boží vánoční byla v 10 hod. v Hrusicích.

Nedělní mše svatá 26. 12. byla ze svátku Svaté rodiny, takže svatý
Štěpán měl letos „smůlu“. Při každé mši svaté byla obnova
manželských slibů. Přišlo nečekaně (mnozí farníci odjeli na návštěvy)
dost manželských párů (20).
Na Silvestra byla mše svatá v 16 hod. v Mnichovicích
na poděkování za uplynulý rok s adorací a Te Deum.
Na Nový rok, Slavnost Panny Marie Matky Boží, kdy je jediný
zasvěcený mariánský den v roce, byly mše svaté jako v neděli
(Mnichovice 8,30 hod. a Hrusice 10 hod.). Účast byla slabá, snad se
mnozí dívali po Silvestru aspoň na mši svatou v televizi.
Anděl oznámil Panně Marii, že má být Matkou Boží. Anděl se setkal
se svatým Josefem. Andělé oznámili pastýřům, že se narodil
Mesiáš. Ale u Mudrců od východu o žádném andělu řeč není. Jakoby na
ně anděl neměl čas. Ovšem pak měli vnuknutí, že se mají vrátit domů
jinou cestou. I každý z nás může být andělem, který pomáhá druhým jít
správnou cestou. Kolik je různých obrácení. Kolik různých způsobů, jak
přišli ke konverzi třeba dospělí před svatým křtem.
Je nám líto dětí, pro které rodiče nejsou těmi správnými anděly.
Nechávají sice svoje děti pokřtít, ale pak svým příkladem je dál k Bohu
nevedou.
Tři králové přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Zlato králi, kadidlo Bohu
a myrhu člověku. Co můžeme dát my Pánu Ježíši? Zlato nepotřebuje,
ale třeba čas našeho pozemského života má větší cenu než zlato. Vonný
kouř z kadidla symbolizuje modlitbu. Myrha nám připomíná pomíjivost
pozemského života.
Buďme si vědomi své královské důstojnosti, vyprošujme ji pohanům,
dávejme Ježíši zlato svého času, kadidlo svých modliteb a myrhu svých
obětí.
Tam, kde není ve čtvrtek mše svatá, se v neděli 2. 1. slavila Slavnost
Zjevení Páně (dříve Tří králů). U nás to bylo v Mnichovicích
i v Hrusicích, ve Zvánovicích čtvrteční mše svatá ze Slavnosti byla.
Vánoce končí svátkem Křtu Páně. A tak jsme si při mši svaté
připomněli i svůj křest. Děkovali jsme s rozsvícenými svíčkami
a obnovovali jsme křestní slib. Vzpomínali jsme i na kněze, kteří nás
křtili, na kmotry i ty, kteří nás ke křtu přivedli. Mysleli jsme také
na nepokřtěné, aby zatoužili po svatém křtu.

O Vánocích si připomínáme, že se Boží syn stal člověkem.
My se ve svátosti křtu stáváme Božími dětmi.
Ti, kteří byli pokřtěni jako malé děti, neskládali křestní slib, za ně jej
slibovali kmotři a rodiče. Pokřtěný v dospělosti skládá křestní slib sám.
Rozsvícená svíčka při obnově křestních slibů nám připomíná,
že máme opatrovat světlo víry ve své duši a pečovat, aby nezhaslo těm,
kterým jsme byli za kmotry.
Křižmo je směs olivového oleje a balzámu. Jsme jím poprvé pomazáni
při svatém křtu, druhé pomazání je při svátosti biřmování, další případně
při jáhenském, kněžském či biskupském svěcení. Mnozí již nevědí, kde
mají schovanou bílou roušku, ale důležitější je, aby se snažili mít svou
duši oblečenou do křestní nevinnosti a tu obnovovali v pravidelné svaté
zpovědi.
19. 12. byla v Hrusicích pokřtěna Apolena Polívková z Hrusic.
7. 1. jsme se v Hrusicích rozloučili s paní Marií Pokornou.
12. 1. jsme se v Ondřejově rozloučili s 88letou paní Růženou
Šmídovou z Kaliště.
Mše svaté v Mnichovicích jsou v zimním období ve všední dny v kapli
na faře, v sobotu a v neděli v kostele.
Z katechismu pro dospělé

PROČ CÍRKEV KŘTÍ MALÉ DĚTI

Církev se od svého prvopočátku drží tradice křtít malé děti. Má to jen
jediný důvod. Než se my sami rozhodneme pro Boha, Bůh se už dávno
rozhodl pro nás. Křest je tedy milost. Nezasloužený dar Boha, který
se nás bezpodmínečně ujímá. Proto věřící rodiče, kteří si přejí pro své
potomky jen to nejlepší, žádají křest, ve kterém je dítě osvobozeno
od vlivu dědičného hříchu a vyrváno z moci smrti. Křest dětí
předpokládá, že křesťanští rodiče budou křtěnce uvádět do víry
a do křesťanského života. Ten, kdo dítěti odpírá křest, dopouští se
na něm bezpráví…
Z katechismu pro děti
PROČ BY SI MĚLI KATECHUMENI VYBÍRAT JMÉNO PO NĚJAKÉM
VELKÉM SVĚTCI

Nemáme lepší vzor ani lepší pomocníky než svaté. Je-li mým
patronem světec, mám u Boha přítele.

