
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 
  

7/2022 
 



Slovo duchovního otce 

 

   V pátek 24. 6. byla Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
a v sobotu Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 
   Jako dítě jsem jezdil o prázdninách k babičce a dědečkovi, kde měli 
na čelní zdi obrázek Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie. Kněz 
té farnosti rodinu Srdci Ježíšovu zasvětil a moje rodiče oddával. 
Od malička jsem pak chodil, jak bylo zvykem, každý první pátek ke svaté 
zpovědi a ke svatému přijímání ten pátek a ještě v neděli.  
   10 dětí, které byly letos u prvního svatého přijímání v Mnichovicích, 
dostalo text Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které obdržela 
v roce 1675 od Ježíše svatá Markéta Marie Alacoque. K těmto 
zaslíbením Krista patří ještě velké zaslíbení Panny Marie, že: Každou 
první sobotu se uzavírají brány pekla (nikdo nebude zavržen). Brány 
očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. „To je dílo milosrdné 
lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé 
Neposkvrněné srdce!“ 
   Na rodičích je, aby své děti vedli k pravidelné měsíční svaté 
zpovědi a k co nejčastějšímu svatému přijímání.  
   O prázdninách je to jistě náročnější, i když v dnešní době rodiny 
mají auta a není problém zajet v neděli na mši svatou třeba o 20 km 
jinam. A v cizině? Tam, kde není římskokatolický kostel, lze jít 
i do řeckokatolického, v nouzi i do pravoslavného. K svatému přijímání 
se nedá jít ale u evangelíků, nemají posloupnost.                     P. Ivan 
 

Ze života farností 
 

   5. 7. byla v 11 hod. mše svatá v Kostelních Střímelicích. 
Na postranních oltářích jsou svatý Cyril a svatý Metoděj. Čas 
bohoslužby je uzpůsoben místním podmínkám – v kostele není zaveden 
elektrický proud. Na mši svaté se sešlo asi 30 farníků.   
   Z promluvy: Pohanské modly jsou z hlíny. My máme pohanské modly 
už z plastu, z kovů, s elektronikou… To nejsou špatné věci, ale jde 
o závislost na nich. Mají nám sloužit, ne nás pohlcovat. Buďme závislí 
na Kristu, na Panně Marii. Vyprošujme správnou závislost našemu 
novému pražskému arcibiskupovi a primasu českému na Kristu 
a Panně Marii.   

  Dne 12. 7. bylo v mnichovickém kostele rozloučení s panem 
Grubnerem, který byl potom uložen na hřbitově do hrobu.  
 
   
 



   
   1. 7. přiletěl do Česka nový nuncius – Mons. Jude Thaddeus Okolo, 
původem z Nigerie. Naposledy působil v Irsku. Někteří z vás si jej mohou 
pamatovat z Hrusic, kam doprovázel nuncia Mons. Diega Causera. Byli 
tam pozváni u příležitosti 800 výročí Hrusic v roce 2005 tehdejším 
starostou panem Ladislavem Tesaříkem. 
 
   2. 7. byl v pražské katedrále uveden do služby nový pražský 
arcibiskup a primas český Mons. Jan Graubner. Jeho biskupské 
heslo je: Udělejte všechno, co vám řekne! 
 

   Jsou to slova Panny Marie na svatbě v Káni Galilejské. Došlo víno 
a prosí Ježíše o pomoc. On jí odpoví, že ještě nepřišla jeho hodina. 
Panna Maria potom říká služebníkům, aby udělali vše, co jim Ježíš 
řekne. Později Ježíš za nimi přišel a řekl jim, aby naplnili nádoby vodou 
a dali ochutnat správci svatby. Poslechli ho, neřekli to nejde, protože 
na svatbě nemohou hosté pít místo vína vodu. Pak se divili, že správce 
ochutnávku ohodnotil jako nejlepší víno… 
 

   Panna Maria stojí v pozadí každé kritické situace. Například, 
když manželé prožívají krizi, jejich láska je slabá jako voda. Jistě 
za ně prosí a pak je na nich, aby učinili to, co jim Ježíš řekne. K tomu 
je potřeba umět dobře naslouchat, když se čte v kostele Písmo svaté. 
Naslouchat s otázkou, co mi chce tímto Bůh říci? Když nás nějaká věta 
zasáhne, tak podle ní jednat. 
   Podobně kněží, kteří Boží slovo hlásají pro druhé, mají také mít 
z něho užitek i pro sebe. Jistě Panna Maria prosí zvláště za kněze, 
aby se řídili tím, co jim Ježíš řekne. 
 

   Povolání ke kněžství - na začátku je to opět naslouchání Kristu, 
co ode mne chce, k čemu mě volá. Někdy je to dlouhodobá záležitost, 
umět čekat, až nás Boží slovo zasáhne a správně nasměruje. Je proto 
potřeba mít ve své duši ticho – ne spoustu jiných, světských myšlenek. 
Letos v pražské arcidiecézi není žádný novokněz, a tak je potřeba více 
se modlit za nová kněžská povolání.   
 

   Máme nového pražského arcibiskupa. Vyprošujme mu, aby byl veden 
Pannou Marií, Duchem Svatým, aby slyšel, co mu říká Ježíš Kristus, 
jak má vést věřící ve své nové pražské arcidiecézi.  
   Kéž se dál drží Panny Marie, Pána Ježíše. 
  



Poslední hodina náboženství byla v pátek 17. 6. v Mnichovicích 
se  mší svatou. O prázdninách náboženství není. Děti, zvláště ty z jiných 
farností, které budou u nás trávit prázdniny, se mohou domluvit 
s knězem na čase a dni setkání. Rád se s nimi sejde.  
   Po prázdninách se počítá s termíny náboženství jako letos. Může 
se to změnit podle rozvrhu dětí. Hlavní ale je, aby děti i o prázdninách 
chodily každou neděli na mši svatou. Ty, které již chodí ke svatému 
přijímání a ke svaté zpovědi, aby šly třeba i u jiného kněze. Kéž jim jsou 
v tom rodiče vzorem.  

 
Z katechismu pro dospělé i pro děti 

 

VNITŘNÍ PRÁZDNOTA 
   Co když při modlitbě nic necítíme nebo dokonce k ní máme vnitřní 
odpor?  
   Roztržitost při modlitbě, pocit vnitřní prázdnoty a vyprahlosti, 
ba dokonce odpor k modlitbě prožívá každý, kdo upřímně usiluje 
o opravdovou modlitbu. Věrně vytrvat v úsilí o modlitbu i v takové situaci 
je už modlitba.   
   Modlitba je jako čerpací stanice, u které čerpáme bezplatně energii 
na ty nejdelší cesty a nejkrásnější výzvy. Modlitba neodvádí člověka 
od skutečnosti. Nepřipravuje nás o čas, naopak ho násobí a naplňuje 
smyslem. 
 
Dá-li Pán Bůh, duchovní program 

v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách 
2022: 

 

Poutní mše svatá ke cti svaté Anny v kapli ve Strančicích bude  
v sobotu 30. 7. v 10 hod. 

 P. Vaněček mívá mše svaté v neděli v Ondřejově v 8,00 hod. 
a v Choceradech v 9,30 hod. 

 Sledujte vývěsky na kostelích a ohlášky po mši svaté, 
mohou být změny! 

 

MNICHOVICE HRUSICE ZVÁNOVICE STRANČICE SENOHRABY STRUHAŘOV 

Pá, So 17,30  
Ne 8,30 

Ne 
10,00 

1. Čt 
15,00 

1. Ne 
15,00 

4. Čt 
18,00 

4. Ne 
15,00 


	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
	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
	7/2022
	Slovo duchovního otce
	V pátek 24. 6. byla Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
	Jako dítě jsem jezdil o prázdninách k babičce a dědečkovi, kde měli na čelní zdi obrázek Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie. Kněz té farnosti rodinu Srdci Ježíšovu zasvětil a moje rodiče oddával. Od malička jsem pak chodil, jak bylo zvykem, každý p...
	10 dětí, které byly letos u prvního svatého přijímání v Mnichovicích, dostalo text Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které obdržela v roce 1675 od Ježíše svatá Markéta Marie Alacoque. K těmto zaslíbením Krista patří ještě velké zaslíbení Pann...
	Na rodičích je, aby své děti vedli k pravidelné měsíční svaté zpovědi a k co nejčastějšímu svatému přijímání.
	O prázdninách je to jistě náročnější, i když v dnešní době rodiny mají auta a není problém zajet v neděli na mši svatou třeba o 20 km jinam. A v cizině? Tam, kde není římskokatolický kostel, lze jít i do řeckokatolického, v nouzi i do pravoslavného...
	Ze života farností
	5. 7. byla v 11 hod. mše svatá v Kostelních Střímelicích. Na postranních oltářích jsou svatý Cyril a svatý Metoděj. Čas bohoslužby je uzpůsoben místním podmínkám – v kostele není zaveden elektrický proud. Na mši svaté se sešlo asi 30 farníků.
	Z promluvy: Pohanské modly jsou z hlíny. My máme pohanské modly už z plastu, z kovů, s elektronikou… To nejsou špatné věci, ale jde o závislost na nich. Mají nám sloužit, ne nás pohlcovat. Buďme závislí na Kristu, na Panně Marii. Vyprošujme správno...
	Dne 12. 7. bylo v mnichovickém kostele rozloučení s panem Grubnerem, který byl potom uložen na hřbitově do hrobu.
	1. 7. přiletěl do Česka nový nuncius – Mons. Jude Thaddeus Okolo, původem z Nigerie. Naposledy působil v Irsku. Někteří z vás si jej mohou pamatovat z Hrusic, kam doprovázel nuncia Mons. Diega Causera. Byli tam pozváni u příležitosti 800 výročí Hru...
	2. 7. byl v pražské katedrále uveden do služby nový pražský arcibiskup a primas český Mons. Jan Graubner. Jeho biskupské heslo je: Udělejte všechno, co vám řekne!
	Jsou to slova Panny Marie na svatbě v Káni Galilejské. Došlo víno a prosí Ježíše o pomoc. On jí odpoví, že ještě nepřišla jeho hodina. Panna Maria potom říká služebníkům, aby udělali vše, co jim Ježíš řekne. Později Ježíš za nimi přišel a řekl jim,...
	Panna Maria stojí v pozadí každé kritické situace. Například, když manželé prožívají krizi, jejich láska je slabá jako voda. Jistě za ně prosí a pak je na nich, aby učinili to, co jim Ježíš řekne. K tomu je potřeba umět dobře naslouchat, když se čt...
	Podobně kněží, kteří Boží slovo hlásají pro druhé, mají také mít z něho užitek i pro sebe. Jistě Panna Maria prosí zvláště za kněze, aby se řídili tím, co jim Ježíš řekne.
	Povolání ke kněžství - na začátku je to opět naslouchání Kristu, co ode mne chce, k čemu mě volá. Někdy je to dlouhodobá záležitost, umět čekat, až nás Boží slovo zasáhne a správně nasměruje. Je proto potřeba mít ve své duši ticho – ne spoustu jiný...
	Máme nového pražského arcibiskupa. Vyprošujme mu, aby byl veden Pannou Marií, Duchem Svatým, aby slyšel, co mu říká Ježíš Kristus, jak má vést věřící ve své nové pražské arcidiecézi.
	Kéž se dál drží Panny Marie, Pána Ježíše.
	Poslední hodina náboženství byla v pátek 17. 6. v Mnichovicích se  mší svatou. O prázdninách náboženství není. Děti, zvláště ty z jiných farností, které budou u nás trávit prázdniny, se mohou domluvit s knězem na čase a dni setkání. Rád se s nimi sejde.
	Po prázdninách se počítá s termíny náboženství jako letos. Může se to změnit podle rozvrhu dětí. Hlavní ale je, aby děti i o prázdninách chodily každou neděli na mši svatou. Ty, které již chodí ke svatému přijímání a ke svaté zpovědi, aby šly třeba...
	Z katechismu pro dospělé i pro děti
	VNITŘNÍ PRÁZDNOTA
	Co když při modlitbě nic necítíme nebo dokonce k ní máme vnitřní odpor?
	Roztržitost při modlitbě, pocit vnitřní prázdnoty a vyprahlosti, ba dokonce odpor k modlitbě prožívá každý, kdo upřímně usiluje o opravdovou modlitbu. Věrně vytrvat v úsilí o modlitbu i v takové situaci je už modlitba.
	Modlitba je jako čerpací stanice, u které čerpáme bezplatně energii na ty nejdelší cesty a nejkrásnější výzvy. Modlitba neodvádí člověka od skutečnosti. Nepřipravuje nás o čas, naopak ho násobí a naplňuje smyslem.
	Dá-li Pán Bůh, duchovní program
	v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách 2022:
	Poutní mše svatá ke cti svaté Anny v kapli ve Strančicích bude
	v sobotu 30. 7. v 10 hod.
	P. Vaněček mívá mše svaté v neděli v Ondřejově v 8,00 hod. a v Choceradech v 9,30 hod.
	Sledujte vývěsky na kostelích a ohlášky po mši svaté,
	mohou být změny!

