3/2022
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 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 195149189/030

Slovo duchovního otce
VÁLKA MA UKRAJINĚ

V neděli 27. 2. byly všechny mše svaté (i v sobotu večer) obětované za
mír v rodinách (někdy je v nich „studená válka“), za mír na Ukrajině a
za obrácení Putina. Byly při nich sbírky na Ukrajinu. V Mnichovicích se
vybralo 10 921 Kč a v Hrusicích 9 319 Kč.
Při mši svaté ve vstupní modlitbě byla slova Bože, Ty maříš
války…, máš jistě tisíce způsobů, jak to udělat. My bychom Ti rádi
poradili. Šavel pronásledoval první křesťany. Oni nedali proti němu
dohromady armádu ani se neschovali do příkopů, aby ho kamenovali, až
půjde okolo, ale vroucně se modlili. To byla armáda sepnutých rukou.
Jejich modlitba byla tak silná, že Ježíš přišel sám z nebe a zastavil Šavla
na cestě do Damašku a způsobil jeho vnitřní obrácení. Stal se z něj
apoštol národů.
Válka na Ukrajině - mnozí se snaží pomáhat. Patří jim za to dík.
Ale kdo se modlí za ruského prezidenta, který dal k válce pokyn? Věřím,
že kdyby naše modlitby byly tak silné jako modlitby prvních křesťanů,
mohlo by se stát, že se ruský prezident obrátí a stane se z něj apoštol
nejen Ruska, ale i celého světa. Panna Maria v tom může pomoci.
Vždyť je proroctví, že její Neposkvrněné srdce nakonec zvítězí.
Dejme se tedy do boje válečného ne zbraněmi světa, ale zbraněmi
Božími, svými modlitbami, postem a dobrými skutky.
P. Ivan
Ze života farností
V úterý před Popeleční středou byla v Mnichovicích v kapli na faře
Kající pobožnost. Sešlo se 10 oveček a jeden pastýř. Začali jsme
v 9 hod. modlitbou Radostného růžence a růžencem Světla. V 10 hod.
byla mše svatá a Adorace, potom Křížová cesta a Bolestný a Slavný
růženec. Vše bylo i se zpěvem. Zakončili jsme to společným povídáním
a obědem z přinesených zásob. Večerní mše svatá potom nebyla.
Na Popeleční středu byla v Mnichovicích mše svatá s udílením
Popelce. V kostele bylo víc lidí, než bývá v neděli. V promluvě jsme
slyšeli, že svatý Pavel říká „Smiřte se s Bohem, teď je ta doba
příhodná.“ Postní doba je zvlášť vhodná pro svatou zpověď, která
se nazývá Svátost smíření. Smířit se s Bohem zároveň znamená
smířit se s bližními. Dětem před první svatou zpovědí zdůrazňuji,

aby i doma prosily o odpuštění své rodiče a sourozence a potom
ve svaté zpovědi získaly odpuštění od Pána Ježíše. Mnozí lidé řeknou:
Nikoho jsem nezabil, nikoho neokradl a nevím tedy, z čeho bych
se zpovídal.
Ale nejde jen o to nekonat zlo, máme také konat dobro. Např. trojí
dobro, které je vyjmenované v evangeliu - modlitba, půst, almužna.
Je dost příležitostí ke konání dobra pro Ukrajinu. Ale v lásce k Bohu?
Můžeme snad říci, že jsme u stropu, že už víc Boha milovat nemůžeme?
Měl jsem málo lásky k Bohu, k bližnímu. To může být vždy náplň svátosti
smíření, svaté zpovědi. Kéž dobře prožijeme Postní dobu a vylepšíme
v ní své vztahy k Bohu a k bližním.
Křížovou cestu se modlíme v Mnichovicích v úterý a v pátek
v 17 hod., v Hrusicích v neděli v 9,30 hod.
V Postní době prožíváme Kristovo utrpení na jeho Křížové cestě. Děti
rády malují jednotlivá zastavení Křížové cesty a zvláště těm nejmenším
to jde nejlépe.
Při rozjímání o utrpení Krista můžeme rozjímat i o utrpení svém
a čerpat tak posilu pro to, co sami prožíváme.
Svátost Pomazání nemocných je posilou v těžké nemoci i posilou
těm, kdo jsou zesláblí stářím. Tuto svátost lze přijmout i víckrát v životě.
Není to tedy Poslední pomazání, jak bývalo dříve nazýváno. U nás bývá
udělována v pátek před Květnou nedělí, letos 8. 4., při mši svaté
v Mnichovicích. Pokud chce někdo svátost přijmout, měl by se připravit
dobrou svatou zpovědí. Zájemci by se měli také předem domluvit
s P. Ivanem.
Náplň postní doby – modlíme se za katechumeny, kteří budou
při Velikonoční vigílii pokřtěni. Máme zatím jednu katechumenku a jednu
předkatechumenku. Ale příprava na svatý křest se protáhne do dalších
Velikonoc. Svatý křest je tedy udělován nejen malým dětem, ale i
dospělým, kteří se na to musí dobře připravit (1 i více roků).
V Postní době se připravujeme také na obnovu křestního slibu
při Velikonoční Vigílii, ať už jsme byli pokřtěni v dětském či dospělém
věku. Křestní slib má dvě části: Odřeknutí se zlého a vyznání víry
v Boha.

8. 3. měla paní Vlastimila Horálková 91. narozeniny, za šest dní
si ji Pán povolal k sobě. Rozloučení bude v kruhu rodinném. My na ni
vzpomeneme v neděli 27. 3. při mši svaté v 8,30 hod. v Mnichovicích.
14. 3. jsme se na mnichovickém hřbitově rozloučili s 94 letým panem
Josefem Frankem. Vzpomeneme na něj ještě při mši svaté v neděli
20. 3. v 8,30 hod. v Mnichovicích.
V pondělí 14. 3. byla v pražské katedrále mše svatá za Papeže
Františka (9. výročí jeho zvolení). Zároveň bylo loučení s nunciem
Mons. Charlesem Danielem Balvem, který je poslán do Austrálie. Díky
za jeho službu u nás, ať jej provází Boží požehnání a pomoc Panny
Marie.
Nový nuncius u nás zatím nebyl jmenován.
Z katechismu pro dospělé
VÁLKA

Církev usiluje o mír. Jednotlivcům ani státním útvarům
či společenstvím nelze bránit v tom, aby v případě potřeby
uplatnili svoje právo na nutnou obranu se zbraní v ruce. Avšak
válka je morálně přijatelná jenom jako naprosto poslední a krajní
prostředek.
Z katechismu pro děti
OBĚTI VÁLEK

Přesné údaje o obětech válek neexistují. Podle odhadů nejrůznějších
historiků zemřelo v 16. století po celém světě přibližně 1,5 milionů lidí ve
válkách. V 17. století to již mohlo být přibližně 6 milionů, v 18. století
kolem 40 milionů, ve 20 století 180 milionů obyvatel Země…
DÁ-LI PÁN BŮH, VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2022:
KVĚTNÁ
NEDĚLE

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK

VELIKON.
VIGÍLIE

MNICHOVICE

8,30

17,30

HRUSICE

10,00

----

10. 4.

14. 4.

16. 4.

HOD
BOŽÍ

17. 4.

PONDĚLÍ
VELIKON.

17,30

20,00

8,30

8,30

----

----

10,00

----

15. 4.

18. 4.

Pozor na změnu času – v neděli 27. 3. vstáváme o hodinu dříve!

