8/2022
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: 2. a 3. neděle - 15,00 - 16,00 hod., každý pátek - 20 min. po mši svaté
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. nepravidelně
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.
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 mini náboženství: 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
SVATÁ MARIE MAGDALENA
Tři etapy v jejím životě:
1. hříšné lásky – povrchní radosti i zklamání.
2. Ježíš jí odpustil hodně a ona jej hodně miluje, sedí u jeho nohou,
naslouchá mu. Drahou voňavku mu vyleje na nohy a utírá je svými vlasy.
Prožila veliký šok – bolestný šok na Kalvárii. Ten, kterého tolik miluje,
umírá. A šok pokračuje ještě u hrobu, když ho tam nenalézá.
3. Setkání se Zmrtvýchvstalým Ježíšem – to byl silný, radostný šok.
Lidé říkají: Udělám si radost a koupí si třeba nějaké tričko. Mnohem
hlubší radost je ve svatém křtu dospělého, kdy umírá starému způsobu
života a probouzí se k novému životu.
Vyprošujme všem Magdalénám před obrácením hlubokou konverzi,
aby také zažily hlubokou radost.
P. Ivan
Ze života farností
29. 7. jsme se v Hrusicích rozloučili s paní Marcelou Bartákovou.
Po mši svaté byla uložena na hrusickém hřbitově do hrobu.
29. 7. byla Památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
V Mnichovicích v kostele je na hlavním oltáři obraz Narození Panny
Marie i se svatým Jáchymem a svatou Annou. Jsou tam také jejich
sochy.
V sobotu 30. 7. byla v 10 hod. poutní mše svatá v kapličce
ve Strančicích. Letos hodně pršelo, možná proto byla účast slabší.
Z promluvy: Poklad pro Pannu Marii = Ježíš, její syn a zároveň Syn
Boží. Možná se jeho narození dočkali i rodiče Panny Marie, i když
se o tom nikde nepíše. A tak i pro ně byl Ježíš pokladem. Kvůli němu
jsou i oni slavní. Ostatní svatí, ať už na zemi nebo v nebi, jim jistě
nezávidí. I pro ně se stal pán Ježíš pokladem. Nebyl to soukromý poklad
Jáchyma a Anny. V tom je též krása církve – společenství velkého
pokladu. Co jsou proti tomu poklady světa a všechny tahanice o majetek
církve. Duchovní majetek církve se nikdy neztratí, nikdo ho neznárodní,
není třeba jej restituovat. V rodině má být poklad nejen v dítěti,
ale hlavně v Ježíši, Panně Marii a svatých, ke kterému rodiče dítě vedou,
ne jako k nějakému pokladu cizímu, ale vlastnímu.
Kéž Kristus, Panna Maria, svatý Jáchym a svatá Anna i celé nebe jsou
pokladem všech rodičů i prarodičů.

V úterý 2. 8. jsme se v Ondřejově rozloučili s 88letou paní Vlastou
Šálovou. Krátce na to jsme se rozloučili i s jejím manželem. Rozloučení
měl Pater Jaroslav Lízner z Kostelce nad Černými Lesy.
V noci z 5. na 6. 8. byla v Hrusicích vichřice se silným deštěm,
která rozbila střechu na faře i na kostele. Díky dobrovolníkům bylo vše
během soboty opraveno. Zůstala jen část věže kostela, která byla
pro dobrovolníky nad jejich síly. Finanční odměnu věnovali na nový
rozhlas v hrusickém kostele. Nový rozhlas je potřeba
i v Mnichovicích, i tam bude vyhlášena sbírka.
15. 8. byla Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Eva nám zavřela
nebeskou bránu, Maria nám ji zase otevřela. Matky, které nedávají svoje
děti pokřtít, nevychovávají je ve víře, samy nežijí z víry a tím jim dávají
špatný příklad – tak vlastně svým dětem zavírají nebe.
Panna Maria řekla své „Ano“ při Zvěstování a tím umožnila, aby se
Kristus stal člověkem, umřel za nás na kříži, a tak nám nebe zase
otevřel. Proto není divu, že si Kristus vzal Pannu Marii jako první i s duší
a tělem do nebe. Tam ji všichni svatí vděčí za její „Ano“, bez něhož by
do nebe nemohli. Přitom však dál Panna Maria myslí na nás, hříšníky,
vždyť je naší matkou. Buďme svým srdcem u své nebeské matky.
Kéž se tam dostaneme i my a pomůžeme tam i druhým.
8. 9. bude výročí Posvěcení mnichovického kostela a zároveň
poutní Slavnost Narození Panny Marie. Oboje bude také slaveno
při mši svaté i v neděli 11. 9.
V úterý 20. 9. bude v Mnichovicích vikariátní konference. Proto
bude mše svatá pouze ráno v 9 hod. Děkuji předem těm, kdo pomohou
s malým pohoštěním pro kněze (chlebíčky, buchty apod.).
Náš nový pražský arcibiskup Jan Graubner myslí hodně na rodiny.
V Hrusicích se rodiny setkávají po mši svaté na farním kafé. Když se
rodiny domluví, mohly by mít setkání po některé mši svaté také
v Mnichovicích.
Náboženství dětí, dá-li Pán Bůh, začne v pátek 16. 9. ve 14 hod.
mší svatou v Mnichovicích. Čas výuky se může případně upravit podle
rozvrhu dětí.
Prázdniny se chýlí ke konci. Děti trávily dva měsíce mimo jiné různými
hrami, např. hledáním pokladu. Tím pokladem byla bezcenná
věc. Velkou cenu mělo to hledání a nalézání. Tím učí i nás dospělé

hledat v životě, co je náš poklad. Hmotné poklady, např. auto, tu jednou
necháme. Na věčnost půjde naše duše, nesmrtelná duše. To je poklad.
Chodíme po zemi, ale srdcem máme být v nebi, tam mít svůj poklad. Tím
pokladem je Pán Ježíš, Panna Maria, ostatní svatí a andělé.
Svatý farář arský klečel mnoho hodin před svatostánkem. Co tam
načerpal, rozdával ve zpovědnici, která byla jeho druhá láska. To byly
jeho dva poklady.
O prázdninách byl také svátek Proměnění Páně. Je to též tajemství
4. desátku růžence Světla. Ježíš ukázal apoštolům, jak bude vypadat
v nebi. Jsme mu vděčni za to, že ustanovil mši svatou s proměňováním,
a že i skrze kněze proměňuje chléb a víno ve své Tělo a ve svou Krev.
Jak vypadají naše proměny? Proměny k lepšímu nebo i proměny
k horšímu, když hřešíme. Chceme jednou donést svou duši do nebe
a stále usilovat o proměnu duše k lepšímu?
Panna Maria, která je nejen Královnou svatých, ale též útočištěm
hříšníků, je ochotná nám k těm proměnám duše pomáhat.
Kéž naším pokladem je naše nesmrtelná duše a nebe, kam se chceme
jednou dostat a žít tam věčně.
Z katechismu pro dospělé
DĚTI PANNY MARIE

Měla Maria ještě jiné děti kromě Ježíše? Ne, Ježíš je jejím jediným
synem v úzkém slova smyslu. Už prvotní církev vycházela z Mariina
trvalého panenství, což vylučuje Ježíšovy přímé sourozence.
V aramejštině, Ježíšovu rodném jazyce, existuje jen jeden výraz
pro bratra a sestru i pro bratrance a sestřenici. Tam, kde evangelia
hovoří o Ježíšových „bratřích a sestrách“, mají proto vždy na mysli další
Ježíšovi blízké příbuzné.
Z katechismu pro děti
MARIÁNSKÁ ÚCTA

Maria je Matkou Boží. Na Zemi byla spojena s Ježíšem tak jako nikdo
jiný a toto trvá i v nebi. Maria je Královnou nebe a ve svém mateřství je
nám nesmírně blízko. Protože Maria tělem i duší přijala od Boha nelehké
poslání, byla také s tělem i duší přijata do nebeské slávy. Ten, kdo žije
a věří podle jejího příkladu, přijde do nebe.
Upozornění: Mše svatá ve Struhařově bude 28. 8. výjimečně u rodiny
Vitoušů. Nabídli se s pohostinstvím, protože není, kdo by nám otevřel
v neděli Obecní úřad. K Vitoušům se dostaneme po cestě, která vede
nahoru kolem čistírny odpadních vod. Možný je příjezd autem až k nim.

