10/2022
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 17,45 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
Říjen je mariánský měsíc, měsíc růžence. Svatý Pavel píše Timotejovi:
„Zase oživ plamen onoho Božího daru, který Ti byl dán vkládáním
mých rukou.“ Jistě jde hlavně o kněžské svěcení, ale můžeme myslet
také na plamen víry, plamen povolání nejen ke kněžství, ale i ke
křesťanství.
Jak můžeme svou víru oživit? V létě u táboráků, když děti vidí,
že plamen skomírá, přinesou dříví, aby byl znovu oživen. Modlitba, to je
palivo k oživení plamenu víry. Může nám k tomu pomoci i rozjímání
růžence. Víra Panny Marie byla zkoušena i oživena setkáním s andělem.
Alžběta blahoslavila Pannu Marii pro její víru. V Betlémě jsme mohli vidět
víru chudých pastýřů, ale i mudrců, kteří se z velké dálky přišli poklonit
Ježíši. Věřili, že to malé dítě je Boží syn.
Simeonovo proroctví o Kristu, proroctví i k Panně Marii, že její duši
pronikne meč bolesti, to je zkouška víry. Nalezení Ježíše v chrámě
v dnešní době můžeme obrátit – Pán Ježíš se raduje z těch, kdo přijdou
do chrámu a třeba klečí před svatostánkem, aby oživili plamen své víry.
Říkáme si, že jsme na tom s vírou lépe než ti, kdo přijdou jenom
na půlnoční a celý rok nemají o víru zájem. Když se ale zamyslíme
nad mučedníky, tak je naše víra vedle nich slabá. Oni svůj život položili
pro Krista. Také tato myšlenka může naši víru oživit.
Říjen je také měsíc misií. Nejde jen o to, postarat se o hladovějící
ve světě, ale také jim přinést víru. To byl úkol misionářů ve všech
staletích.
Kéž nám jde nejen o život pozemský, ale i o život věčný. Spolu se
svatou Terezičkou, patronkou misií vyprošujme oživení plamene
víry těm, kdo hladoví po Bohu.
P. Ivan
Ze života farností
20. 9. byla v Mnichovicích Vikariátní konference se mší svatou. Dík
patří těm, kdo se postarali o pohoštění (chlebíčky, bábovky apod.).
28. 9. byla v Hrusicích poutní mše svatá, večer potom koncert.
Z promluvy: Na náboženství jsme s dětmi probírali nejbližší pokrevní
příbuzné svatého Václava. Většinou známe jeho babičku
svatou Ludmilu, ale méně již dědečka Bořivoje. Toho pokřtil svatý
Metoděj a on přivedl ke svatému křtu svatou Ludmilu. Měli 2 syny,
Spytihněva a Vratislava. Vratislav se oženil s Drahomírou a měl 2 syny,
Boleslava a Václava.

Výchova svatého Václava asi nebyla závislá na dědečkovi a otci,
nýbrž na babičce a matce. Nebýt svaté Ludmily, asi bychom neměli
svatého Václava. Drahomíra byla sice pokřtěná, ale brala křesťanství
dost povrchně, jako dnes takzvaní křesťané, kteří jdou na půlnoční,
ale nedodržují Desatero. Boleslav byl zřejmě po mamince, Václav
po babičce. Chodil rád do kostela, i v noci se tam modlil a připravoval
věci ke mši svaté. A tak je patronem ministrantů. Václav a Boleslav mohli
být vychováváni stejně, přesto je každý jiný.
Dál můžeme rozjímat o svatém Václavu v těchto bodech: patron
naší farnosti, patron celého našeho národa, miloval Pannu Marii,
dokázal odpustit bratrovi, který ho zavraždil. Je příkladem dobrého
státníka, který neřešil věci násilně, ale pokojně. Kéž kráčíme v jeho
šlépějích a milujeme Pána Ježíše, Pannu Marii, a tak patříme do jeho
velké duchovní rodiny…
V neděli 2. 10. byla poslední mše svatá ve Strančicích. Sešlo se nás
víc než na poutní mši svaté. Při mši svaté jsme zpívali mariánskou píseň,
píseň k Andělu strážnému, poté byla adorace. Vše bylo zakončeno
hymnem k svatému Václavu.
Náboženství v Mnichovicích má změnu času. Nově jsou v pátek
odpoledne skupiny dvě – od 13,30 hod. a od 14,15 hod.
První středu v měsíci nebyla kvůli covidu mše svatá v Domě seniorů
Blaník v Mnichovicích. Chodí na ni pravidelně asi 10 věřících. Další
by měla být až po covidu.
8. 10. bylo žehnání kapličky svatého Huberta v Kališti. Obec
darovala pusté místo myslivcům. Ti jej vyklidili, upravili a postavili
kapličku s obrazem svatého Huberta, patrona myslivců.
Po přivítání předsedou mysliveckého sdružení a přečtení životopisu
svatého Huberta jsme se pomodlili modlitbu k svatému Hubertovi
a kaplička byla požehnána. Vše bylo prokládáno krásným troubením na
dva lesní rohy a zpěvem ženského sboru.
Svatý Hubert se narodil kolem roku 655 v Akvitánii ve Francii. Podle legendy
byl ze šlechtického rodu a stal se náruživým lovcem a milovníkem hýřivých
zábav. Legenda vypráví, že po smrti manželky hledal útěchu v lovu. Na Velký
pátek se setkal s jelenem, kterému mezi parohy svítil kříž. Uslyšel prý otázku:
„Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!“
Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu.
Nechal se pokřtít, vysvětit na kněze, po čase se stal i biskupem.

8. 10. byla v Mnichovicích při mši svaté pokřtěna Julia Ericssonová.
Její rodiče jsou lékaři, pracují ve Švédsku. Při mši svaté se zapojila do
slavnosti prakticky celá rodina z Mnichovic.
Bylo potřeba opravit zvony v Mnichovicích. Velký zvon se posunul po
železné konstrukci a narážel do dřevěné stolice. Bylo potřeba opravit
zavěšení i srdce velkého zvonu. Promazán byl i menší zvon. Opravu
provedla firma M. Kopečný z Olomouce za 10 752 kč.
Nyní probíhá oprava oken na faře v Mnichovicích. Měla by být
v polovině října dokončena. Opraváři pracují poctivě a snaží se o co
nejlepší provedení. Firmu zajistil stavební technik ing. Aleš Pešat. Nová
okna nebyla památkovým úřadem dovolena. Oprava je za 386 400 Kč
plus potřebná přesklení za 16 654 Kč.
Po opravě oken budou také vyměněné celé vstupní dveře na faru
za 60 000 Kč.
Sbírka na církevní školství byla 25. 9. V Mnichovicích se vybralo
3 897 Kč, v Hrusicích 2 312 Kč.
Sbírka do fondu svatého Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)
byla 9. 10. V Mnichovicích se vybralo 6 447 Kč a v Hrusicích 2 673 Kč.
Další sbírky budou na misie 23. 10., na charitní činnost v arcidiecézi
6. 11. a na podporu katolických médií 13. 11.
Mini náboženství
1. Proč je ve světě zlo?
2. Co působí svátost nemocných.
3. Kolik má Nový Zákon knih? a) 27 b) 32 c)14
4. Co dobrého udělala Ester?
(1. Bůh dopouští i hříchy, protože nechce brát člověku svobodnou vůli
a následky hříchu umí obracet k dobrému.
2. odpouští nemocnému lehké hříchy a časné tresty, rozmnožuje milost
posvěcující, posiluje nemocného v utrpení, pokušeních a smrtelné úzkosti.
Mimořádně odpouští hříchy těžké, když nemocný už nemůže přijmout svátost
pokání a před tím vzbudil lítost aspoň nedokonalou. Často působí úlevu
v nemoci, někdy vrací i tělesné zdraví, když to prospěje nemocnému ke spáse.
3. a.
4. Královna Ester zachránila židovský národ před vyhlazením, i když riskovala,
že sama přijde o život.)

