
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 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 
  

2/2022 
 



Slovo duchovního otce 

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ 
   Pátou neděli v mezidobí byla krásná čtení o povolání ke kněžství. 
U Izaiáše jsou slova: „Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ 
„Zde jsem, pošli mne.“ Tato čtení byla i v neděli 7. února 1971. A tato 
slova se mne silně dotkla. Byl to okamžik, který rozhodl o mém povolání 
ke kněžství. Bylo to v době, kdy jsem hledal, čím mám svůj život naplnit, 
co ode mne Bůh žádá. A tu neděli jsem předem nevěděl, jaká čtení 
budou. 
   V evangeliu říká Pán Ježíš „Budeš rybářem lidí.“ Jeden čtvrtek jsem 
seděl v autě před kapličkou ve  Zvánovicích, díval jsem se na zamrzlý 
rybník a nic jsem nechytil, ani „malou rybičku,“ natož „velkého kapra.“ A 
pak jsem v Mnichovicích četl oznámení, že bude ve Zvánovicích 
Rybářský ples. Možná bych tam někoho ulovil, ne  pro  sebe, ale pro 
Boží království. Pro tento způsob pastorace se necítím být povolán, i 
když jsem chodil do  tanečních, ale ne proto, abych ulovil některé děvče 
pro Boží království. Tak na tom plese by možná ulovilo některé děvče 
mě.  
   Svatý Pavel, nepřítel Církve, se stal apoštolem národů díky Božímu 
zásahu i modlitbám prvních křesťanů. Nedali dohromady armádu, 
aby  ho porazili, ani se neschovali v příkopě, když šel okolo 
a  neukamenovali ho, jak to Židé uměli, ale dali dohromady armádu 
sepnutých rukou. A jejich modlitba byla tak silná, že přišel sám Pán 
Ježíš, zastavil Šavla na cestě do Damašku a způsobil jeho obrácení. 
Svatý Pavel říká: „Milostí Boží jsem to, co jsem.“ Jsou jistě různé 
způsoby, jak Bůh volá a my, nejen kněží, můžeme být nástroji tohoto 
volání ať už svým příkladem či někdy slovem, ale hlavně svou modlitbou 
a obětí. Adorace v Hrusicích třetí neděli odpoledne byla za obnovu rodin 
a nová kněžská a řeholní povolání. K těmto modlitbám vyzýval již pan 
kardinál Tomášek. Ze tří osob v kostele, které tam byly při mém 
příchodu, je nyní hodně rodin a 25 ministrantů.  
   Můžeme se modlit za ty, kdo letos maturují, za starší lidi, ale i  za  malé 
děti, ze kterých jednou mohou vyrůst kněží. Záleží jen na tom, zda 
považujeme za důležité, aby náš národ měl dostatek kněží. Setkal 
jsem se názorem jedné matky: „Modlím se za nová kněžská povolání, 
ale Pane Bože, na moje kluky nesahej, chci mít vnoučata.“ O povolání 
nerozhodují rodiče, ale Pán Bůh sám.  
   Rozjímejme o povolání Panny Marie, svatého Josefa a jiných svatých 
a na jejich přímluvu vyprošujme nová kněžská povolání.  
                                                                                              P. Ivan 
  



 
Ze života farností 

 

   2. 2. jsme se v hrusickém kostele rozloučili s ing. Jaroslavem 
Mervartem.  
 

   2. 2. byl svátek Uvedení Páně do chrámu. Pamatujeme si také 
dřívější používané názvy tohoto svátku – Hromnice, Obětování Páně…  
Název se vícekrát měnil, ale význam zůstal stejný. V modlitbě svatého 
růžence je toto tajemství ve 4. radostném desátku. 
   Mše svatá byla v mnichovickém kostele s rozsvícenými svíčkami. 
Ve středu bývají většinou jen dva, tři lidé, nyní jich přišlo asi 20.  
 

   Po celý rok bývají mše svaté obětované za zemřelé ať už jako dík, 
když jsou jejich duše v nebi nebo jako prosba, když jsou jejich duše 
v očistci. Bývají obětované i za živé, např. za kněze, za manžele, kteří 
prožívají krizi, za nepokřtěné nebo za jednotlivce…  
 

   23. 1. měla 95 narozeniny paní Jedličková, která byla sloupem 
mnichovické farnosti. Nyní je v domově důchodců v Mukařově. S láskou 
na ni vzpomínáme. 
 

   Díky těm, kteří uklidili Betlémy a vánoční výzdobu. Díky 
i za všechny služby, jako je starost o úklid a výzdobu kostelů a kaplí. 
A hlavně také za modlitby, ať už růžence přede mší svatou 
či ve společenství Živého růžence (i dětí na náboženství) nebo třeba 
i nemocných z domova. 
 

    Pandemie ochromila některé aktivity, zvláště náboženství, 
účast na mši svaté apod. S uvolněním pandemie se zase vraťte 
do kostelů. Kéž vám nestačí sedět jenom doma u televize a sledovat 
mši svatou na dálku. 
   Začala olympiáda. Šťastný, kdo si přiveze medaili, nešťastný, 
kdo  přijede třeba se zlomenou nohou. Ježíš nemluví o pozemském 
štěstí, ale o štěstí věčném. Proto říká třeba: „Šťastní, kteří pláčí 
a nešťastní, kdo se smějí.“     
 

   1. března bude, dá-li Pán Bůh, Kající pobožnost. Bude opět 
v kapli v Mnichovicích. Začít chceme po 9. hod. svatým růžencem. 
Od 10 hod. mše svatá. Po mši svaté bude adorace, modlitba dalších 
růženců, křížové cesty. Vše zakončíme v kuchyni obědem 
z přinesených zásob. 

 

   Dá-li Pán Bůh, mše svatá ve Struhařově v neděli 27. 2. bude. 



 
Z katechismu pro dospělé 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ 

   vychází ze slibů muže a ženy před Bohem a před Církví, který přijímá 
a stvrzuje Bůh. Naplňuje se fyzickým sjednocením obou partnerů, 
protože Bůh sám zpečeťuje pouto svátostného manželství, zavazuje 
tento svazek až do smrti jednoho z partnerů. Svátost manželství si 
udělují muž a žena navzájem. Kněz nebo jáhen pouze svolává 
požehnání na novomanžele. Jinak je pouhým svědkem, že manželství 
bylo uzavřeno za splnění náležitých podmínek a  že  manželský slib byl 
splněn úplně a veřejně. Manželství může být uzavřeno pouze za 
předpokladu manželského konsenzu, to je když muž a žena chtějí 
vstoupit do manželství svobodně, beze strachu nebo nátlaku, a když jim 
v tom nebrání žádné další přirozené či církevní závazky (např. již 
existující manželství nebo slib celibátu).  

   Při svatbě v kostele se často čte Velepíseň lásky od svatého Pavla 
(1 Kor 13). Jednotlivé vlastnosti lásky mohou posloužit ke zpytování 
svědomí nejen manželům, ale i každému člověku. Např. Láska nemyslí 
sama na sebe – láska hledá prospěch druhého. Myslet jen a  jen na 
sebe, to není láska ale sobectví. Láska je vynalézavá, hledá, čím udělat 
druhému radost. Svátostné manželství má podobu trojúhelníku, kde 
kromě manželů je tou třetí osobou Kristus. Když adorujeme, můžeme se 
ptát, jak vypadá naše láska ke Kristu. Hledáme, čím uděláme Ježíši 
radost nebo chceme jenom něco pro sebe? Ježíši uděláme radost 
například tím, že mu za vše děkujeme. 

Z katechismu pro děti 
SVÁTOST KNĚŽSTVÍ 

   Duch Svatý vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž 
ho  připojuje ke Kristu knězi, uschopňuje ho jednat Jeho jménem. Kněz 
jako spolupracovník svého biskupa bude hlásat Boží slovo, udělovat 
svátosti a především slavit mši svatou. 

   Před Bohem mají muži i ženy stejnou důstojnost, pouze jejich úkoly 
jsou rozdílné. Církev následuje Ježíšovo rozhodnutí při ustanovení 
svátosti kněžství ve Večeřadle povolat výhradně muže. Papež Jan Pavel 
II. prohlásil roku 1994, že Církev nemá žádnou pravomoc udělovat 
ženám svátost kněžství, a že se všichni věřící mají s konečnou 
platností držet tohoto rozhodnutí. 
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