6/2022
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.: první 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

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Když jsme byli pokřtěni, stali jsme se Božími dětmi, dětmi Boha Otce,
sourozenci Božího Syna a chrámy Ducha Svatého. To vše díky tomu, že
se Ježíš stal pro nás člověkem, umřel za nás na kříži, vstal z mrtvých.
Ještě před svým ukřižováním ustanovil při Poslední večeři největší
svátost, ve které se nám dává za pokrm a za nápoj. Díky tomu můžeme
chodit ke svatému přijímání.
Mnichovicích děti poprvé přijaly Pána Ježíše 12. 6. Ježíš chce žít
v nás, proměňovat nás k lepšímu. Kéž první svaté přijímání není
zároveň poslední, ale po celý život ve mši svaté rádi přijímáme Pána
Ježíše. Abychom jej mohli přijmout, pečujeme o čistotu duše ve svaté
zpovědi. Je dobré chodit každý měsíc, i když nemáme žádné těžké
hříchy. Kéž v tom povzbudí svoje děti příkladem i jejich rodiče.
V pondělí po Seslání Ducha Svatého jsme slavili svátek Panny Marie,
Matky Církve. Kéž má radost z dětí v den jejich prvního svatého
přijímání nejen maminka a ostatní příbuzní, ale hlavně Panna Maria,
nebeská Matka celé Církve. Nezarmucujme ji svými hříchy, dělejme
ji radost tím, že milujeme Ježíše. V jedné mariánské písni zpíváme:
Trojice jsi stánek nejsvětější. Kéž to platí i o každém z nás. Pán Ježíš ve
svatém přijímání k nám nepřichází sám, ale i s Otcem a Duchem
Svatým.
P. Ivan
Ze života farností
30. 5. byla pouť na Klokoty (s náročným cestováním – výluka vlaků).
V Táboře část údolím s křížovou cestou, další městskou dopravou
a dohodnutým dovozem autem s panem kostelníkem. Začali jsme
hodinovou adorací (otevřený svatostánek a v něm krásně osvětlená
monstrance s Pánem Ježíšem). Mše svatá byla obětovaná i za ty, kdo
by s námi rádi jeli, ale kvůli zaměstnání nebo zdraví nemohli. Po mši
svaté byla májová pobožnost, a nakonec návštěva hřbitova. Pouť
jsme tradičně zakončili v táborské cukrárně. Podařilo se nám chytit
zpožděný rychlík, ale ten nestavěl v Benešově, až v Praze na hlavním
nádraží.
31. 5. odpoledne v 15 hod. byla ve Strančicích mše svatá a poslední
májová pobožnost. Z promluvy: Navštívení Panny Marie – krásná
atmosféra mezi Pannou Marií a Alžbětou. Tuto atmosféru vytvořil Duch
Svatý. On to byl, kdo popoháněl Pannu Marii k návštěvě Alžběty
a Panna Maria z Ducha Svatého se modlila ten krásný chvalozpěv
Velebí má duše Pána. Alžběta z Ducha Svatého poznává, že Panna
Maria je Matkou Božího syna. To jí z lidí nikdo neřekl. V týdnu

před Sesláním Ducha Svatého si vyprošujeme Ducha Svatého. Víme,
jaká proměna se stala s apoštoly, když se s Pannou Marií 9 dní modlili
o Ducha Svatého.
Potřebujeme Ducha Svatého nejen k velkým rozhodnutím, např. zda
vstoupit do manželství nebo do duchovního stavu. Potřebujeme Ducha
Svatého i k jednotlivostem dne, ke každé práci, ke každé modlitbě
i k odpočinku, abychom trefili správný čas, kdy máme odpočívat.
Kéž příklad Panny Marie a Alžběty nás povzbuzuje k touze po Duchu
Svatém.
Při již pravidelné návštěvě Domu seniorů Blaník první středu
v měsíci sloužil Pater Ivan mši svatou. Aby mohli obyvatelé
ke svatému přijímání, bylo společné zpytování svědomí
s rozhřešením. Také byla udělena svátost nemocných (8x). V kázání
se zamýšlel nad větou Blaženější je dávat než dostávat. Dědečkové
a babičky v domě seniorů byli kdysi malými dětmi, těšili se na Vánoce,
že něco dostanou (někdy zklamání, když pod stromečkem nenašli,
co si přáli). Rodiče dávají rádi svým dětem vše, co potřebují. Někdy
dostaneme věc, ze které máme opravdovou radost, ale možná ti, kdo
nám to dají, mají ještě větší radost z dávání.
Denně dostáváme od Pána Boha mnoho darů, zvláště ve svátostech
(křest, zpověď, přijímání, biřmování, pomazání nemocných, kněžství,
manželství). Celý červen je zasvěcen Ježíšovu milujícímu Srdci.
Snažíme se jeho lásku oplácet každý den? Nikdy se nám to nepodaří
na 100%, a tak zůstává z naší strany dluh lásky, neboť naše láska proti
lásce Boží je nepatrná.
V měsíci květnu jsme uctívali litaniemi Pannu Marii, v červnu tyto
litanie vystřídaly litanie k Pánu Ježíši.
V sobotu 4. 6. měla v pražské katedrále vstoupit do katechumenátu
také Martina Jelínková z Mirošovic. Pro nemoc byla přijata mezi
katechumeny až 8. 6. v Mnichovicích. Máme tedy dvě katechumenky,
které se připravují na svatý křest. Modleme se za ně, aby příští
Velikonoce mohly být pokřtěné.
18. 5. jsme se rozloučili s panem Václavem Brožíkem z Kolovrat.
19. 5. jsme se na mnichovickém hřbitově rozloučili s 92letou paní
Markétou Frankovou z Mnichovic.
V Mnichovicích byla v sobotu 11. 6. první svatá zpověď dětí, které
pak v neděli 12. 6. přistoupily k prvnímu svatému přijímání. Bylo
jich 10 (z Mnichovic Eliška, Vojtěch a Anežka, František a Anežka, Josef
a Michaela, z Hrusic Klára a z Ondřejova Timotej a Damián). Na kůru
kromě varhan zněly kytary, housle a pan Ericsson hrál na kontrabas

Ave Maria. Děti se při mši svaté zapojily do přinesení darů, čteních,
přímluv… Po mši svaté bylo pohoštění na farní zahradě. Vše opět nafotil
pan Povinský z Ondřejova.
V neděli 12. 6. odpoledne byla jako každý rok mše svatá v kapli
Nejsvětější Trojice na Komorním Hrádku, letos se slabou účastí.
V pátek 10. června se kostel svatého Václava v Hrusicích opět zapojil
do akce Noc kostelů. Zájem byl opět velký, dorazili návštěvníci všech
věkových kategorií, tedy cca 170 dospělých a přes 30 dětí. Pro děti byly
připraveny tvořivé dílničky, kde si díky daru od společnosti Preciosa
mohly navlékat korálkové tvary (kostel, rybičku atd.), samozřejmě
nechyběla ani tématika svatého Václava. Komentované prohlídky
kostela s výkladem o jeho historii se výtečně zhostil doc. Martin Hemelík,
hrusický kronikář. Bylo možné kostel prohlédnout i po vlastní ose.
Pro prohlídku byla otevřena i kostelní věž, lidé mohli vidět zvony
a pokochat se pěkným výhledem do okolí. Večer vrcholil koncertem
komorní hudby. V závěrečné hodině jsme se pak mohli společně ztišit
v modlitbě, rozjímat nad úryvky Božího slova a zpívat křesťanské písně.
Z katechismu pro dospělé
LZE LOGICKY ODVODIT, ŽE BŮH JE TROJJEDINÝ?

Nikoliv. Boží Trojjedinost je tajemství. O Bohu ve třech osobách víme jenom
díky Ježíši Kristu. Lidé nedokáží odhalit tajemství Boží Trojice prostředky
vlastního rozumu. Pokud však přijmou Boží zjevení v Ježíši Kristu, poznávají
racionální důvody tohoto tajemství. Kdyby Bůh byl sám a osamělý, nemohl by
milovat od věčnosti.

Z katechismu pro děti
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Věříme v jednoho Boha nebo ve tři Bohy? Věříme v jednoho Boha ve třech
osobách. Bůh není samota, nýbrž dokonalé společenství. Křesťané se nemodlí
ke třem různým Bohům, nýbrž k jedinému Bohu Otci, Synu a Duchu Svatému.
To, že je Bůh Trojjediný, nám sdělil Ježíš Kristus: On, Syn, hovoří o svém Otci
v nebi („Já a Otec jedno jsme.“ Jan 10,30). Modlí se k němu a dává nám svého
Svatého Ducha, který je láskou Otce a Syna. Proto jsme byli pokřtěni „Ve jménu
Otce, i Syna i Ducha Svatého“ (Mat 28,19).

Od června je ve Strančicích nově
mše svatá v 15 hod. 1. neděli v měsíci.
Poděkování za úklid kostelů a fary těm, kdo berou farnost jako svou
duchovní rodinu a kostel jako svůj domov. Od 1. července je nový
rozpis na úklid. Je potřeba, aby se přihlásili i mladší, jako náhrada těch,
kterým již docházejí síly.

