(opět to nešlo v neděli).

Slovo duchovního otce
SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE

Při slavném vjezdu do Jeruzaléma volali všichni „Hosana.“ Ježíš
už věděl, že budou brzo volat: ukřižuj! I v pašijích Květné neděle jsme
slyšeli, že po svém vzkříšení je předejde do Galileje. To bylo ještě před
jeho zatčením. Prožívali jsme s ním Poslední večeři Zeleného čtvrtku
a pak jeho utrpení a smrt na Velký pátek. Naše prožívání bylo
naplněno jistotou, že třetí den vstane z mrtvých. Ti, kdo byli přímo
u toho pod křížem, ale tuto jistotu ještě neměli.
Slavíme Kristovo zmrtvýchvstání a myslíme na jeho slib, že i my
z mrtvých vstaneme. Smrtí skončí jedna etapa našeho života a otevře
se nám život nový. Ale již zde na zemi, od chvíle sv. křtu, máme účast
na tom novém životě, i když naše tělo ještě nemá podobu Kristova těla
oslaveného.
Žít s Kristem, kráčet s ním životem, být nohama pevně na této zemi,
ale svým srdcem v nebi, tam je náš poklad. A kde je náš poklad, tam
má být i naše srdce.
Kéž naše oslava Kristova zmrtvýchvstání není jen vnější záležitost,
ale hluboce proniká i náš život.
P. Ivan

Ze života farností
Slavnost sv. Josefa připadl na neděli, která měla přednost. Ale
už v neděli v Hrusicích byla mše sv. ke cti sv. Josefa a odpoledne
adorace s rozjímáním o sv. Josefu. Mše sv. v Mnichovicích byla v úterý
(15 lidí). Kéž objevíme sv. Josefa a věříme v jeho pomoc.
Při Zvěstování měl spíš problém Pán Bůh, jak to všechno zařídí.
Sv. Josef měl problém při sčítání - mohl říct Panně Marii: já tam dojdu
sám, ale zase ji nechtěl nechat samotnou doma. V Betlémě počítal
s ubytováním, ale všude bylo obsazeno. Když se konečně někde usadili
a upravili bydlení, musel utíkat do Egypta. Víc než ten dům byl pro něj
pokladem Ježíš a Panna Maria.
V Kostelních Střímelicích se prodala cesta kolem hřbitova obci
Stříbrná Skalice za pěkné peníze. To vedlo k domněnce, že farnost
nepotřebuje příspěvek na okna u kostela. Poplatky z prodeje ale jsou
také vysoké - nejen státu daň, ale i příspěvek na Svépomocný fond
na Arcibiskupství. Zisk tedy není ani padesátiprocentní.
27. 3. jsme slavili v Mnichovicích slavnost Zvěstování Páně

30. 3. byla v Mnichovicích udělována při mši sv. svátost Pomazání
nemocných. Sešlo se 15 zájemců (je to taková malá duchovní armáda,
jejich zbraně proti zlu jsou modlitba a oběť).
Katechumenky měly z technických aj. důvodů skrutinia místo neděle
ve středu.
Pašije na Květnou neděli (v sobotu) měl v Choceradech
kněz, pí. Hrdinová a Konstantin Jůn, v Ondřejově s knězem p. Hnízdo
a p. Švanda. V neděli v Mnichovicích kněz, p. Prodan a p. Strnad
se synem Michalem, v Hrusicích s knězem jáhen Dubský a Jakub
Hájek.
Na Zelený čtvrtek ráno při mši sv. šel z Arcibiskupství dlouhý průvod
kněží do katedrály (mnoho řeholníků). V promluvě otec arcibiskup
kardinál Duka mluvil o tom, že kněz stárne, potřebuje hůl a prášky, ale
jeho život nemá směr sestupný, utrpení mu dává váhu. I mladý kněz,
vystavený pokušením, to jsou jeho kříže, když je překonává. Jeho
kněžský život má také vzestupnou tendenci.
Večer, při mši sv. začalo svaté Triduum. Na mši sv. v Mnichovicích
se sešlo asi 60 lidí, z toho přes 20 dětí. Byla to celkem pěkná účast.
Po mši sv. jsme se modlili v Getsemanské zahradě.
Na Velký pátek jsou obřady bez zbytečných slov, sami o sobě jsou
působivé. Pašije se modli kněz s p. Strnadem a p. Hájkem.
Z rozjímání po pašijích: „Žízním!“ připomíná žízeň Krista i u studny
Jakubovy, žízeň nejen tělesnou, ale i duchovní, žízeň po spáse duší.
Máme i my, tuto svatou žízeň?
Velikonoční vigilie - zima, oheň venku nás nezahřál, vítr sfoukával
paškál. Četlo se sedm starozákonních čtení (p. Koubek, sl A. Prodanová, P. Prodan, sl. K. Prodanová, p. Hnízdo, sl. E. Řeháková a p. Nosek.
Střídali se muž a žena, při žalmech na kůru (sl. Mich. Ericssonová,
pí. M. Klinecká, p. Jelínek a p. Zicha).
Velká radost byla z udělení 3 svátostí dvěma katechumenkám,
matkám pěti dětí. Přesto jsou v očích Božích děti, dcery Boží.
Slavnost byla ukončena děkovným zpěvem Te Deum (Bože chválíme
Tebe) a Vesel se, nebes Královno. U oltáře se sešlo 10 ministrantů.
Při ranní mši sv. na Hod Boží velikonoční byla intence za nepokřtěné
a za ty, kdo už dlouho nebyli u sv. zpovědi.

Při kázání jsme slyšeli: Máří Magdaléna šla ráno ke hrobu. Nijak
nepospíchala, protože nebožtík neuteče. Nebožtík ale utekl. Pán Ježíš
vstal z mrtvých. Potom běžela tuto zprávu oznámit apoštolům. Nám
se třeba ráno v neděli nechce vstávat, vlečeme se do kostela, ale když
se spojíme ve sv. přijímání s Pánem Ježíšem, tak odcházíme z kostela
plni velikonoční radosti. Nebo se vlečeme ke zpovědnici, táhneme
s sebou balvan hříchů, a když ten balvan z nás spadne, kámen
z našeho srdce je odvalen jako kámen od hrobu, tak můžeme potom
poskakovat radostí.
Při odpolední mši sv. v Choceradech byla pěkná účast (27 lidí).
Různé
Vikariátní konference byla 15. 3. v Jílovém s otcem biskupem
Karlem Herbst. Mluvilo se o nedostatku kněží a budoucnosti dětí.
Při sbírce na arcidiecézní charitu 17. a 18. 3. se v Mnichovické
farnosti vybralo 3 806 Kč, v Hrusicích 1 625 Kč.
Sbírka a dary na křesťany ve Svaté zemi byla na Velký pátek 6. 4.
Dohromady to je 5 110 Kč.
29. 3. jsme se rozloučili v Ondřejově s paní Emilií Mickovou.
Po obřadech byla uložena do hrobky na ondřejovském hřbitově.
Na pondělí velikonoční se přihlásili nemocní, kteří nemohli
o Velikonocích do kostela a pozvali kněze na návštěvu s Pánem
Ježíšem.
Ve čtvrtek 26. 4. bude poutní mše sv. v kapli sv. Vojtěcha
v Senohrabech v 18 hod. Dále pak, dá-li Pán Bůh, budou mše sv. vždy
4. čtvrtek v měsíci v 18 hod.
Díky patří těm, kdo připravili květinovou výzdobu i v Getsemanské
zahradě, u Božího hrobu a u ostatních oltářů ve všech kostelech.
Díky také všem ministrantům za přípravu a účast na obřadech, byly
to náročné 3 dny a zvládli to dobře!
Zdárnému průběhu jistě pomohla snaha všech zúčastněných,
ale hlavně pomoc Panny Marie a sv. Josefa, kterým vše bylo svěřeno
do péče.
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MNICHOVICE (kostel Narození P. Marie)

Mše svaté: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod.
o prázdninách jen Pá 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
Živý růženec: po dohodě s knězem
Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod., každý pátek - 15 min. po mši svaté
Náboženství: na faře Út po mši sv. mládež; Pá - 14 (školní děti); So 10 hod.
(předškolní 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
Ministrantská schůzka: podle potřeby
Večerní chvály: Út - při mši svaté
Úklid kostela: So - 13 hod.
Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem
STRANČICE - (kaple sv. Anny) (mimo zimní období) Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.
STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)
Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.
CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
Mše sv.: So - 16,30 h.
Růženec: půl hod. před mší sv.
Náb.: po mši sv. a St 12 h.
ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)
Mše sv.: So - 18,30 h.
Růženec: Ne - 18,30 h. a před mší sv.
Náb.: St 13 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 - 10,30 hod.
Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv. Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00
Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;
3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)
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 Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Případné změny sledujte na vývěsce kostela.

