9/2022
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
SPOLEČENSTVÍ A SAMOTA

Za Ježíšem jdou zástupy a on se otočí. Čekali bychom, že je pochválí.
Ale On zatím říká podmínky pro ty, kdo jej chtějí následovat.
Někdy je úplně sám, třeba když se modlí. Každý kněz prožívá chvíle,
kdy má plný kostel, jindy je zase v kostele sám. Samota je hezká, když
je spojená s modlitbou, tedy samota s Bohem. Žijte tedy s Bohem
nebo buďte s Bohem. Nejen chvilku, ale stále.
Každý kněz prožívá chvíle radosti, když má plný kostel. Když jsem měl
Primici, bylo při ní podáno 720 svatých přijímání. Na Svaté Hoře, když
přijel černý kardinál Ganten z Afriky (v té době to nebylo obvyklé), bylo
na Svatohorském náměstí asi 20 000 lidí. Druhý den ráno v Bazilice
byla mše svatá jen pro pár sestřiček. Bílý Pán Ježíš, který tam byl stále
(proměňování, svaté přijímání, svatostánek), nikoho jiného nepřilákal.
Jít za Kristem znamená mít Ježíše na prvním místě a vše a všechny
ostatní až na místě druhém. Za Kristem máme jít se svým křížem
a spojovat své utrpení s Kristovou obětí při mši svaté. Pak naše utrpení
není zbytečné, ale prospěšné pro ty, za které jej obětujeme.
P. Ivan
8. 9. jsme slavili výročí Posvěcení mnichovického kostela. Zároveň
jsme slavili Slavnost Narození Panny Marie, kterému je kostel
zasvěcen.
U svatých slavíme nebeské narozeniny v den jejich smrti. U Panny
Marie to byl 15. srpen. Ale Panna Maria se narodila bez dědičného
hříchu, proto slavíme i den jejích pozemských narozenin. V našem
životě tomu odpovídá den svatého křtu, den našich duchovních
narozenin, kdy jsme byli dědičného hříchu zbaveni. A tak 8. 9. může být
pro nás i dnem obnovy křestního slibu. A také dnem modliteb za lidi
nepokřtěné či vlažné křesťany, kteří křestní slib porušují.
Slavnost Narození Panny Marie i Slavnost Posvěcení kostela jsme
pak slavili ještě následující neděli 11. 9. Při mši svaté kromě lidového
zpěvu s doprovodem varhan, houslí (p. J. Kopecký, M. Vodičková)
a flétny (M. Zichová) zahrál při svatém přijímání na čelo pan Ericsson.
Všem patří dík.
Mnichovický kostel v té dnešní podobě byl vysvěcen 8. 9. 1754.
Ale už předtím zde byly uděleny velké milosti. I když kostel vyhořel,
milosti zde udělené, rozdané, se nezničily.
Pro kolik lidí byl tento kostel školou. Učili se zde tomu největšímu

umění, umění dobře žít. Nestačí si jen zapamatovat z kázání nějaká
slova. To je lehké, ale jde o to, abychom pak podle nich žili. To už je
těžší.
Kostel je jako porodnice – kolik lidí se zde narodilo pro nebe. Ve
svatém křtu dostali Boží život, bez něhož se nelze dostat do nebe.
Kostel je také jako ordinace či nemocnice. Pán Ježíš je ten nejlepší
lékař, který léčí ve svatém přijímání postupně naše nedokonalosti,
ale též křísí mrtvé ve svaté zpovědi.
Kostel je jako svatební síň pro ty, kdo zde měli svatbu, ale též
pro každého z nás. Vždyť mše svatá je přirovnávána ke svatební
hostině.
Do kostela přicházíme i za Pannou Marií, abychom se s ní modlili,
také ji prosili o přímluvu a jí děkovali. A je zač děkovat. Za všechny
milosti pro nás i pro druhé, třeba jen v tomto kostele.
Kéž je pro nás náš kostel drahý ne pro vnější krásu, ale pro velké
milosti, které se v něm rozdávají.
Devět měsíců zpět (8. 12.) jsme slavili Neposkvrněné Početí Panny
Marie. Svatý Jáchym a svatá Anna netušili, že dítě, které počali, které
se jim narodilo, je „ochuzené“ o dědičný hřích. My s tímto hříchem
přicházíme na svět všichni. Kolik je dětí, které se však nenarodí, rodiče
je nechají zabít ještě před narozením. Přitom z některých mohly být
kněží, řeholnice nebo dobří otcové či matky dalších rodin.
Děkujme za svatý křest, kterým jsme byli zbaveni věčného hříchu,
i když nám zůstala náklonost ke zlu a musíme s ní bojovat. Někdy tento
boj vyhráváme, jindy prohráváme. Držme se Panny Marie. S ní vítězíme
nad zlem kolem nás i v nás.
Kéž jsme Bohu blízko díky věrnosti křestnímu slibu. Kéž Panna Maria
pomůže nevěrným k návratu a nepokřtěným, aby našli správnou cestu.
Ze života farností
28. 8. byl v Mnichovicích pokřtěn Damián Petržilka ze Všestar.
29. 8. jsme se v kostele v Ondřejově rozloučili se Zdenkem
Sadílkem. Mši svatou a obřad s uložením do hrobu měl P. Martin Janata.
31. 8. jsme se při mši svaté v Mnichovicích rozloučili s paní Evou
Vondráčkovou a pak ji doprovodili na hřbitov. Pokud mohla, chodila
na každou mši svatou i ve všední dny. Se svojí švagrovou Marií
Jedličkovou také zpívaly na pohřbech. Zemřela v nedožitých 90 letech.

6. 9. jsme se v Ondřejově v kostele rozloučili s panem Padevětem.
Mši svatou a obřady s uložením do hrobu měl P. Konstantin Mikolajek
z Říčan.
11. 9. byl v Hrusicích při mši svaté pokřtěn Antonín Prokop Kalný
z Ondřejova.
V sobotu 27. 8. požehnal náš kněz nový hasičský prapor
v Třemblatech. Jedna paní mu dokonce řekla, že vidí poprvé v životě
živého faráře.
Když kněz slouží mši svatou za farnost, je to nejen za ty, kdo
do kostela chodí, ale i za ty, kdo na území farnosti žijí.
V pondělí 12. 9. začala oprava oken na faře v Mnichovicích. Také
se budou měnit vchodové dveře za nové.
Mini náboženství

1. Odpustky jsou:
a) odpuštění hříchů b) odpuštění časných trestů za hříchy
2. Kolik knih má Starý Zákon:
a) 10
b) 20 c) 45
3. Kdo není malý prorok a který tam chybí?
Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk,
Sofoniáš, Aggeus, Jan Křtitel, Malachiáš.
(1 b; 2 c; 3 nepatří tam Jan Křtitel, chybí Zachariáš)

Začíná pravidelná výuka náboženství na farách. V Hrusicích ve středu
od 17,45 hod., v Mnichovicích pro školáky v pátek od 14 hod., pro mladší
děti s doprovodem v sobotu od 10 hod. Podle zájmu a času vyučování
ve školách je možno se domluvit s knězem případně i na jiném termínu.
Poslední mše svatá v tomto roce v kapličce ve Strančicích bude, dáli Pán Bůh, 1. neděli v říjnu (2. 10.) od 15 hod.
Mše svatá ve Struhařově bude, dá-li Pán Bůh, od 15 hod. 4. neděli
v září (25. 9.) na radnici (volby jsou ve škole).
Srdečně vás zveme na akci Farní koláč, která se uskuteční
v neděli 16. 10. po mši svaté v Hrusicích a navazuje na tradici
Misijního koláče. Přineste svůj slaný či sladký výrobek nebo za dobrovolný příspěvek nějakou dobrotu ochutnejte. Výrobky prosíme přineste
zabalené po porcích k možnému transportu domů. Výtěžek akce bude
věnován na Mary’s Meals, hnutí zajišťující 1 teplé jídlo denně pro děti
z nejchudších zemí světa.
Za přípravný tým Lenka Olšanská

