5/2022
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 195149189/0300

Slovo duchovního otce
DOBRÝ PASTÝŘ

Kněz je pastýř, ale zároveň je i ovečkou toho nejlepšího pastýře,
kterým je Pán Ježíš. Pastýř vodí ovečky na dobrou pastvu. Tak i kněz se
snaží předkládat svým ovečkám dobrou stravu, např. v kázání,
ale i svým životem, kterým také hlásá evangelium – buď dobře nebo
špatně.
Pastýř má radost z věrných oveček, ale také radost z těch, kdo
se zatoulali a našli cestu zpět, cestu ke zpovědnici třeba i po mnoha
letech.
Je těžké, když je člověk osamělou ovečkou. Lepší je, když
ovečky drží pohromadě, vytvářejí živé společenství, zvláště v neděli
při mši svaté v kostele. Farnost je ovčinec plný oveček. Nejen těch, které
chodí pravidelně do kostela nebo aspoň na půlnoční, ale i těch, kdo
teprve cestu ke Kristu hledají. Kněz má radost i z těch, kdo se připravují
na svatý křest.
V sobotu odpoledne jsem křtil jedno dítě. Stalo se svatým a říkal
jsem, že má nárok mít svaté rodiče, prarodiče, kmotry. Cesta k této
svatosti vede přes svatý křest i v dospělém věku. Pak je ale třeba
tuto svatost udržovat v časté svaté zpovědi a posilovat každým
svatým přijímáním.
V sobotu 7. 5. byla pouť na Svatou Horu za nová kněžská a řeholní
povolání. Na tuto pouť šli ti, kdo mohli a kdo hlavně touží, aby byl
dostatek kněží, dostatek pastýřů. Když jedu z Mnichovic do Hrusic
nebo obráceně, vidím ovečky, ale nevidím pastýře. Vždy mi
to připomene farnosti, kde nemají kněze. Jsou jako ovce bez pastýře.
Je měsíc květen, který patří Panně Marii. Je matkou naší, a také
matkou kněží. A tak nejen o svátku matek mysleme jak na naše
pozemské maminky, tak i na nebeskou matku a prosme ji o přímluvu
za nová kněžská a řeholní povolání.
Buďme svatými ovečkami. Kéž kněží jsou svatými pastýři.
P. Ivan.
Ze života farností
22. 4. byl v Hradových Střímelicích uložen do hrobu Stanislav Tóth.
23. 4. měli v Kutné Hoře svatbu snoubenci Marek Švec a Erika
Filovkinová z Kostelních Střímelic.

Ve čtvrtek 28. 4. jsme měli v Senohrabech poutní slavnost ke cti
svatého Vojtěcha, kterému je kaple zasvěcena. Po mši svaté bylo
uděleno 5 svátostí Nemocných.
4. 5. v Domově seniorů Blaník v Mnichovicích byla poprvé sloužena
mše svatá. Bylo na ní 10 lidí. Modleme se za obyvatele domova, aby
se dokázali připravit na svatou zpověď, aby přijali svátost nemocných
a mohli chodit ke svatému přijímání. Mše svatá by měla být pravidelně
každou 1. středu v měsíci.
V sobotu 7. 5. byla v Mnichovicích pokřtěna Jana Kosinová
z Mnichovic.
V neděli 8. 5. jsme při mši svaté vzpomněli nejen na padlé v první
a druhé světové válce, ale i na oběti na Ukrajině. Po mši svaté byla
jako každý rok pobožnost u pomníku padlých – modlitba, projev paní
starostky a česká hymna.
V sobotu 14. 5. jsme se při mši svaté v Mnichovicích rozloučili s paní
Zinou Pěluchovou z Všedobrovic.
Od května zase začaly mše svaté ve Strančicích každou druhou
neděli v měsíci v 15 hod. Divili jsme se, jak kvůli kůrovci téměř zmizel
les, kterým jsme byli zvyklí přijíždět. Doufáme, že nejen přibydou nové
stromy, ale hlavně i návštěvníci bohoslužeb.
V sobotu 11. června bude v 10 hod. v Mnichovicích na faře
1. svatá zpověď. Po ní mohou přistoupit k svaté zpovědi i rodiče
a kmotři dětí, případně další příbuzní.
Děti by se měly již připravovat - každý večer s rodiči rozjímat o tom, co
se jim ten den povedlo nebo v čem by se měly zlepšit.
Vzdálená příprava na svaté přijímání může probíhat již každou
mši svatou, kdy si dítě přijde pro křížek. Rodiče si s ním také povídají
o Ježíši, který je ve svatostánku a má je rád. Ony by mu tu lásku měly
také oplácet láskou.
12. června bude, dá-li Pán Bůh, v Mnichovicích při mši svaté
v 10 hod. 1. svaté přijímání. Tuto neděli nebude proto mše svatá
v Hrusicích.
Nedávno jsme slyšeli v evangeliu otázku Pána Ježíše: „Petře, miluješ
mě?“ Víme, že Petr zapřel 3 x Pána Ježíše, a tak Ježíš na něm chce,
aby 3 x vyznal svou lásku k Němu, Kristu, dříve, než jej ustanoví

prvním papežem. Tak i každého z nás se Pán Ježíš ptá, zdali jej máme
rádi. A my třeba řekneme: „Miluji Tě, ale málo.“
Malé dítě říká mamince: „Mám Tě rád.“ Svou lásku může projevit
třeba tím, že vynese odpadky, uklidí si svoje hračky apod.“ Kéž nejen
o lásce mluvíme, ale vyznáváme ji hlavně svými činy.
Dá-li Pán Bůh, 12. června bude poutní mše svatá od 15 hod. v kapli
Nejsvětější Trojice na Komorním Hrádku.
Z katechismu pro dospělé
SVÁTOST POKÁNÍ

Svátost pokání usmiřuje hříšníka s Bohem. Ve vteřině následující po
rozhřešení je člověku tak, jako když si dá sprchu po námaze. Je to jako
závan čerstvého vzduchu po prudké letní bouřce, jako probuzení do
zářivého letního rána, jako pocit lehkosti při potápění…
Marnotratný syn je při svém návratu domů přijat do otcova otevřeného
náručí. To je smíření. Znovu usedáme s Bohem k čistému stolu.
Z katechismu pro děti
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Jak mě přijímání proměňuje? Každé svaté přijímání mě hlouběji
spojuje s Ježíšem Kristem. Činí mě živým článkem Kristova těla,
obnovuje ve mně milosti, které jsem přijal ve křtu a v biřmování a posiluje
mě v boji proti hříchu.
POUŤ NA KLOKOTY s mariánskou pobožností
a mší svatou ve 12 hod. bude letos, dá-li Pán Bůh,
v pondělí 30. 5. 2022.
Osobní vlak odjíždí z Prahy hl. nádraží do Benešova
v 7,35 hod., ze Strančic v 8,10 hod., z Mnichovic
v 8,13 hod., z Mirošovic v 8,16 hod., ze Senohrab v 8,19
hod. Vlak má být v Benešově v 8,37 hod. Z Benešova do Tábora pak
rychlíkem v 8,57 hod. V Táboře jsme v 9,56 hod.
Z Tábora na Klokoty jede městská doprava každou chvíli. Mše svatá
bude ve 12 hod.
Návrat podle potřeby: v 15,01 hod. (16,01 hod.) rychlíkem
do Benešova a dál na Prahu v 15,52 hod. (16,52 hod.).

