
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 – 13,30 a 14,15 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. 
                                                                              a druhý Čt v měsíci v 18 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 
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Slovo duchovního otce 
 

SPÁSA = ZÁCHRANA. 
„Vytrvalostí zachráníte svoji duši.“ 

 

   Záchrana kulturních památek – kolik stojí námahy a peněz. Ale ještě 
důležitější je záchrana vlastní duše. Co naši duši ohrožuje není špatné 
počasí, ale hřích. Boj proti hříchu a úsilí o svatost, to je potřeba 
k záchraně naší duše. 
   Naše duše je nesmrtelná, nemůže umřít, ale hrozí jí, že bude věčně 
trpět, žít v pekle. Duše v očistci mají již nebe jisté. My jim jenom 
pomáháme ke zkrácení čekací doby na nebe. 
    Jsme slabí vůči pokušení, vůči hříchu, vůči ďáblu. Na svět přišel Ježíš, 
zachránce našich duší. Zachránce = Spasitel. A Panna Maria, Matka 
Spasitele, Matka zachránce. S nimi nad zlem kolem nás, a hlavně 
v nás, zvítězíme. Tak to zpíváme v jedné mariánské písni: Jsi-li s námi, 
zvítězíme nad nepřátel přemoci…  
   Rozbité rodiny, to je bolest dnešní doby. Chybí věrnost manželů, 
chybí i víra. A tak v rodinách chybí Kristus, chybí Panna Maria – 
Královna rodin. Většinou rodiče prosí za svoje děti, aby vytrvaly ve víře, 
ale může to být i obráceně, že děti prosí za své rodiče, aby si byli věrni, 
aby neztratili víru v Boha. 
   Kolikrát mohou být děti terčem posměchu, třeba pro svoji víru. 
Vytrvalou modlitbou mohou zachránit svou duši a třeba i duši některého 
z rodičů. 
   Panna Maria, Matka Církve, se raduje z těch dětí, které žijí svatě, 
ale má také velkou bolest z těch, které jsou namočeny do hříchu a vůbec 
jim to nevadí. 
   Kéž náš pohled na vnější svobodu se mění v pohled na svobodu vnitřní 
a jde nám hlavně o záchranu vlastní duše.         P. Ivan 

 
Ze života farností 

 

   5. 8. se přes Hrusice přehnala vichřice. Poničila střechu na faře 
a krovy na kostele. Oprava kostela vyšla na 34 892 Kč. Vše zaplatila 
Hasičská pojišťovna. Střechu fary opravili dobrovolníci, pojišťovna 
opravu za 22 384 Kč proplatila. Celý obnos zůstal jako příspěvek 
na nové ozvučení kostela. To je již hotové a stálo 98 100 Kč. 
 

   V Mnichovicích se také připravuje výměna zesilovače a všeho 
potřebného s tím související. 
  



 
 
 

   26. 10. jsme se v Ondřejově rozloučili s panem Jaroslavem 
Kyclerem.    
 

   28. 10. přijeli do Hrusic autobusem poutníci z jižní Moravy. Vedl je 
Pater Jan Peňaz (spolužák našeho kněze). Navštívili muzeum Josefa 
Lady. Potom měli v kostele adoraci. Doma mají také kostel svatého 
Václava. Moc se jim u nás líbilo.  
 

   Dušičkový maratón – tradičně to bylo 12 hřbitovů. Dík patří řidičům 
a řidičkám, kteří Patera po hřbitovech vozili.  
 

   V Mnichovicích byl v kostele začátkem listopadu opraven zvon 
a jeho zavěšení, celkově za 10 752 Kč. 
 
 

   5. 11. byla v Mnichovicích pokřtěna Apolena Marie Psota 
z Poddubí. 
 

   8. 11. jsme se v Choceradech rozloučili s panem Vladislavem 
Marešem.  
 

   12. 11. byla v 11 hod. poutní mše svatá v Kostelních Střímelicích. 
Kostel je zasvěcený svatému Martinovi, proto jsme si při mši svaté 
připomněli jeho životopis. Po mši svaté, na které bylo asi 35 lidí, jsme 
měli na tamním hřbitově i bohoslužbu za duše v očistci.  
   Dušičkový maraton byl poté ukončen na hřbitově v Hradových 
Střímelicích.  
 

   18. 11. jsme se v Mnichovicích rozloučili s paní Zuzanou 
Bajkaiovou. 
 

   18. 11. jsme se na hřbitově v Ondřejově rozloučili s panem 
Františkem Švecem. 
 

   V sobotu 19. 11. si připomněli v Hrusicích manželé Novákovy 
padesáté výročí svatby. 
 
 

   V pondělí 14. 11. byly na faře v Mnichovicích osazeny nové vchodové 
dveře, celkem za 59 685 Kč. 
  



   Při sbírce na Misie 23. 10. se v mnichovické farnosti vybralo 5 860 Kč, 
v Hrusicích 3 166 Kč. Na Charitu 6. 11. se vybralo v mnichovické 
farnosti 5 835 Kč, v Hrusicích 2 106 Kč.  
 
   Advent letos začíná 27. 11. Jaká bude naše příprava na Vánoce? 
Stačí nám mít jenom doma umytá okna nebo mít také čistou duši 
po svaté zpovědi? To se týká nejen dětí, ale i jejich rodičů.  
 
   V Hrusicích bude od prosince nově pravidelně každý druhý 
čtvrtek v měsíci mše svatá od 18 hod. 
 
   V neděli 4. 6. 2023 bude, dá-li Pán Bůh, v Mnichovicích při mši svaté 
v 10 hod. udělovat svátost Biřmování Monsignor arcibiskup 
Jan Graubner. Svátost biřmování mohou přijmout pokřtění od 14 let. 
Zájemci se mohou co nejdříve domluvit s P. Kudláčkem. Příprava 
by probíhala samostatně podle dodaného materiálu se setkáním 1 x za 
měsíc. Ti, co byli pokřtěni mimo naše farnosti, si musí zažádat o nový 
křestní list tam, kde byli pokřtěni.  
 

Mini náboženství 
 

             MARATON                                           BIŘMOVÁNÍ 
 

1. Maraton klade nárok                  1. Biřmování vyžaduje připravenost 
    na Tvé tělesné síly                        Tvého JÁ, Tvé duše 
 

2. Při maratonu čerpáš                   2. Při biřmování přijímáš Boží sílu 
    z vlastních zdrojů                            z které budeš moci v budoucnu                        
    a ze svých sil                                  čerpat 
 

3. Při maratonu zvyšuješ                3. Při biřmování sám Bůh posiluje 
        své sebevědomí                              Tvou identitu milovaného dítěte  
                                                                a svého spolupracovníka 
 

   Matka Tereza říkala: Často vidíš kolem silnic na sloupech dráty. 
Dokud jimi neprotéká proud, světlo se nerozsvítí. Takovým drátem jsi ty 
i já a Bůh je ten proud. Máme moc dovolit proudu, aby námi protékal a 
dával tak světu světlo – JEŽÍŠE. Nebo můžeme odmítnout dát se použít 
a tím připouštíme, aby se šířila tma.  
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