M O Z A I K A
mnichovické a hrusické farnosti
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DUCHOVNÍ PROGRAM

MNICHOVICE (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: 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
Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod., každý pátek - 15 min. po mši svaté
Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (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
Večerní chvály: Út - při mši svaté
Úklid kostela: So - 13 hod.
Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem
CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.
Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 14,30 h. adorace 14,30 h.
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.: So - 18,30 h.
Růženec: Ne - 18,30 h. a před mší sv.
Náb.: St 13:45 h.
Modlitby taťků: Pá - 21 hod.
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.
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
Večerní chvály: 1. pondělí - 20,15 hod. - Za mír v rodinách a ve světě
Náboženství dětí: St 17:30
SENOHRABY - (kaple sv. Vojtěcha)

Modlitební setkání Čt - 18 h.
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 Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Slovo duchovního otce
VINICE

Seriál o vinici již třetí neděli: 1. dělníci na vinici, kteří dostali
po denáru. 2. dva synové posláni na vinici, kdy se jednomu nechtělo, ale
pak šel, druhý řekl „Ano” a pak nešel. 3. vinice vyvoleného národa,
kterou dal Pán Ježíš jiným - církvi.
Každý kněz svou farnost může nazývat vinicí, vinicí Páně.
Někdy prožívá zklamání z neúrody, i když se dost nastará, nadře. Někdy
je to zase radost z hroznů, které nesázel. Farnosti bez kněze, to jsou
vinice bez vinařů. Dobré farnosti, to jsou vinice, kde všichni hledají
společný prospěch.
A i duše každého z nás je vinicí. Pěstujeme v ní jen vybrané rostliny,
ctnosti? Či také tam roste plevel špatných zvyků. Kolik je to námahy,
abychom nějakou dlouhodobou špatnost ze své duše odstranili.
Jak uchránit vinici své duše či vinici farnosti před zlem? Jeden kněz
přišel na nápad omotat ji ne plotem s ostnatým drátem, ale omotat
ji růžencem. Slavili jsme 7. října Památku Panny Marie Růžencové.
Známe 20 tajemství, do nich se vždycky vejde něco z našeho života.
Podobenství o zlých vinařích. Kdo je tím zlým vinařem dnes? Někdy
každý z nás, i když neděláme nic zlého, ale konáme málo dobra. Málo
pečujeme o vinici své duše, či vinici rodiny, vinici farnosti, vinici národa,
takže úroda dobra je na těchto vinicích slabá.
A tak nás toto evangelium má povzbudit k větší zodpovědnosti
za vinici. Pracovat na vinici, aby mohla růst. Nejde jen o růst
pozemského života, ale hlavně o růst duchovní. Růst a přinášet plody.
Kéž v čase vinobraní na konci našeho života je vinice naší duše
obalena hrozny dobra, a je tak přesazena do nebes.
P. Ivan.
Ze života farnosti
Náboženství se vyučuje stejně jako vloni. Chodí na něj většinou děti
prvního stupně a předškolní, ty starší odpadají při změně školy, kdy mají
jiný rozvrh, případně mají náboženství na křesťanských školách.
V Ondřejově je možnost mini náboženství pro starší děti po sobotní
mši svaté.
Hlavní úkol mají rodiče, aby s dětmi opakovali, co se učily
na náboženství, případně upozornili kněze, katechetu, katechetku,
v čem mají děti slabinu nebo s čím se potýkají ve škole. Víra dětí závisí
na pravidelné modlitbě i na pravidelném svatém přijímání. Jde o to, aby
je vedl a posiloval hlavně sám Pán Ježíš.
Kéž si zamilují i Pannu Marii. Proto jsou zapojené do modlitby Živého
růžence.
Mini náboženství pro děti v Hrusicích je oblíbené, otázka je, jestli to

není víc proto, že dostanou obrázek a hlavně bonbon.
V Hrusicích se po nedělní mši svaté připravuje jedna dospělá
na svatý křest. S ní se snaží i celá její rodina.
V Choceradech je také jedno šestnáctileté děvče, které by chtělo
být pokřtěno, ale nevychází jí účast na mši svaté ani adoraci
v Choceradech, má jiné úkoly. Auto, kterým by se dostala v neděli jinam
na mši svatou, nemá.
V Ondřejově je náboženství pro předškolní děti s doprovodem
ve středu ve 13,30 hod.
Náboženství pro dospělé se v Mnichovicích moc nerozběhlo, protože
na mši sv. ve středu chodí málo lidí.
Náboženstvím pro nás všechny jsou chvíle s Pánem Ježíšem
při adoraci. Je to 1. neděli v Mnichovicích a 3. neděli v Hrusicích
od 15 do 16 hod. a ve středu v Choceradech ve 14,30 - 15 hod.
při náboženství.
30. 9. byla ve 13 hod. v Mnichovicích svatba se mší svatou Julie
Čihákové z Hrusic a Michala Šandery z Třeboně. Původně měla být
svatba v Hrusicích, ale tam by se všichni do kostela nevešli, došlo tedy
ke změně místa.
V sobotu 7. 10., na Památku Panny Marie Růžencové, byly
v Mnichovicích pokřtěny dvouletá Amálie Marie Schejbalová a tříletá
Izabel Anny Jirásko. Jsou to sestřenice, které v ruce držely při křtu
růženec. Jejich rodiny se nedávno přistěhovaly do Mnichovic.
V neděli 8. 10. byla ve Strančicích poslední mše svatá před zimním
obdobím. Další mše svaté budou, dá-li Pán Bůh, až po Velikonocích.
Díky starostovi a ostatním ze Zvánovic je kaplička opravená nejen
zvenku, ale i uvnitř. Na náklady obce byly lavičky u stěn nahrazeny
5 novými lavicemi, opraveny stěny a vymalováno. Na žádost obce bude
opravená kaplička při bohoslužbě požehnána P. I. Kudláčkem v neděli
22. 10. 2017 v 16,30 hod.
V Mnichovicích byla dokončena další část opravy fasády kostela.
Doufáme, že s pomocí dotací se podaří příští rok vše dokončit.
O získání dotací a dobře provedenou práci, při které vše potřebné
zařizuje, se vzorně stará stavební technik z jílovského vikariátu
ing. Aleš Pešat. Patří mu za to veliký dík! Dík patří i dělníkům, kteří
zde pracovali.
Poutní mši svatou v Ondřejově bude v sobotu 28. 10. v 15 hod.
sloužit P. Jiří Kratochvíl.

V minulých dnech proběhly v Hrusicích (v sobotu dopoledne)
a v Mnichovicích (v pátek večer) modlitby matek. Škoda, že to bylo
bez účasti na mši svaté, která je nejsilnější modlitbou. Před příštím
setkáním bude možné se domluvit, jak vše dát dohromady.
V neděli 22. 10. 2017 se v rámci misijní neděle uskuteční prodej
tzv. „Misijního koláče.“ V Mnichovicích po mši svaté v 8,30 hod.,
v Hrusicích po mši svaté v 10,30 hod.
V Mnichovicích se můžete na pečení domluvit s Jitkou Perglerovou
na tel. 774 125 670 nebo mailem na altjita@seznam.cz.
Výtěžek ze zakoupených koláčů bude předán na Papežská misijní
díla - Missio, která podporují děti v nejchudších státech světa.
Více na stránkách www.missio.cz.
Dá-li Pán Bůh, MŠE SVATÉ A MODLITBY ZA DUŠE V OČISTCI - 2017
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