M O Z A I K A
mnichovické a hrusické farnosti

11 / 2017
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
MILUJI TĚ, HOSPODINE, MÁ SÍLO
Lidé hledají sílu v přírodě. Objímají stromy, sbírají léčivé bylinky. To vše je
Boží dílo. A tak nevědomky milují Boha.
Ale my můžeme milovat Boha, hledat v něm sílu přímo v kostele

při mši svaté, ve svatém přijímání. Po svatém přijímání můžeme také
říkat Pánu Ježíši: „Miluji Tě, Hospodine, má sílo.”
Tato střelná modlitba je zvláště vhodná pro nemocné, kteří
do kostela nemohou a na dálku hledají sílu v Bohu a projevují mu lásku.
Bůh nás miluje. My mu lásku oplácíme, i když naše láska proti Boží
lásce je nepatrná. Asi jako láska dítěte k mamince, která dělá pro dítě
mnohem víc než dítě pro ni.
Co můžeme Pánu Bohu dát? On nic nepotřebuje, žádné hmotné
dary. Ale přesto, když se něčeho zřekneme pro Ježíše, dáváme mu tím
najevo, že je nám dražší než třeba celý svět.
Panna Maria měla svůj životní plán. Z lásky k Bohu se jej dokázala
zříci a nastoupit jinou životní cestu, která byla ve shodě s Boží vůlí.
Plnění Boží vůle ji naplňovalo radostí, štěstím.
Kéž naše láska k Bohu se projevuje též hlavně tím, že chceme plnit
Boží vůli jako svatí, jako Panna Maria.
P. S. Když toužíme plnit Boží vůli, On nám k tomu dá sílu. On je naše
síla. Čerpejme k tomu povzbuzení z věty, z modlitby: „Miluji Tě,
Hospodine, má sílo.”
P. Ivan
Ze života farností
12. 10. jsme se v Mnichovicích rozloučili s paní Marií Špírkovou
z Božkova.
22. 10. bylo u kapličky ve Zvánovicích v 16 hod. hudební vystoupení,
v 16,30 hod. potom požehnal P. Ivan nově opravenou kapličku.
Vnitřek byl nově vymalován a doplněn novými lavicemi. Opravu si vzal
na starost pan starosta J. Švarc. Patří mu za to dík. Sešlo se tolik lidí,
že se do kapličky ani nevešli.
23. 10. jsme se v Ondřejově rozloučili s paní Zuzanou Huckovou
z Ondřejova.
28. 10. měl v Ondřejově od 15 hod. poutní mši svatou ke cti
sv. Šimona a Judy P. Jiří Kratochvíl. Večerní mše sv. již nebyla.
11. 11. v 11. hod. byla v Kostelních Střímelicích poutní mše sv. ke
cti sv. Martina, kterému je kostel zasvěcen. Na hlavním oltáři je jeho
méně známý obraz - v biskupském obleku odlétá do nebe.

Nedávno byla sbírka na Misie (vybralo se 8 456 Kč) a Misijní koláč
(12 000 Kč) třeba pro ty, kteří jsou v tělesné nouzi někde v Africe. U nás
na tom tak špatně nejsme. Ale můžeme vidět kněze, který nejezdí na
koni, ale v autě, kde těch koní je víc, a potkává duchovní ubožáky, kteří
mají potrhané křestní roucho nebo jej ztratili.
Není to jen úkol kněze, ale i každého biřmovaného křesťana, aby
těmto ubožákům pomohl k návratu ke Kristu ať už svým příkladem nebo
modlitbou. Svatý Martin se rozdělil o svůj plášť, zbyla mu jen půlka
pláště. Když se rozdělíme o víru, zůstane nám víra celá.
Ze života sv. Martina: Svatý Martin
se narodil v dnešním Maďarsku, rodina
se pak přestěhovala do Severní Itálie. Chodil
tajně mezi katechumeny. Otec jej dal na
vojnu, a sice k jízdnímu pluku, do daleké
Francie.
I děti ve škole slyšely příběh od paní
učitelky, kdy se v třeskutém mrazu rozdělil
o svůj plášť s polonahým chudákem. Ale už
neslyšely ve škole, co následovalo v noci: jak
se mu ve snu zjevil Pán Ježíš a děkoval mu,
že jeho, Krista, oblékl.
Při mši svaté v Kostelních Střímelicích
po svatém přijímání pan varhaník Mašlaň
zpíval píseň s hudebním doprovodem
o sv. Martinu a v ní byl celý jeho životopis.
Byla to vlastně druhá promluva.
V sobotu 18. 11. jsme se rozloučili s paní Danuší Vlachovou
z Mnichovic.
Letošní dušičkový maraton byl narušen vichřicí Herwart, která
znemožnila předem plánovanou návštěvu některých hřbitovů.
28. 10. začal Dušičkový maraton - pobožnosti za zemřelé
na hřbitovech (otec arcibiskup kardinál Dominik Duka získal povolení
pro náš národ držet dušičkový týden, kdy můžeme modlitbami získat
odpustky pro zemřelé, již od 25. 10. do 8. 11.).
Proto byla 28. 10 v 15 hod. pobožnost na hřbitově na Klokočné
a v 15,30 ve Struhařově.
29. 10. ve 12 hod. byla pobožnost v Hrusicích pro velký vítr
zkrácena.

Z Hrusic do Mnichovic potom ležel přes cestu spadlý strom a kněz
musel domů přes Mirošovice. Ostatní pobožnosti na hřbitovech byly
ten den z bezpečnostních důvodů zrušeny (Strančice, Menčice,
Mnichovice). Nebezpečí pro všechny, kdyby je zasáhla třeba jen
ulomená větev.
5. 11. byla pobožnost v Mirošovicích. Cesta ke hřbitovu je
od Senohrab označena značkou Zákaz vjezdu a od Mirošovic se zase
opravuje most. Po silnici jezdí děti na kolečkových bruslích… Přesto se
nás na hřbitově sešlo velké množství.
Poslední pobožnost byla v Kostelních Střímelicích po poutní mši sv.
11. 11.
Pobožnost v Hradových Střímelicích, ve Zvánovicích,
v Ondřejově a v Choceradech proběhla podle plánu.
Různé
Vítr shodil v Ondřejově z fary 7 hřebenáčů a v Choceradech svod
okapů, vše pojištěné u hasičské pojišťovny. Solidní a levný pokrývač
pan Nosek z Kunic vše již opravil. Na jaře, dá-li Pán Bůh, opraví komíny
na ondřejovské faře. Díky.
Na faře v Mnichovicích se dokončuje plynové topení. U kostela je
v plánu oprava vstupních schodů, bezbariérový vstup ani eskalátory
neprošly.
Mše svaté ve všední dny jsou v Mnichovicích již na faře.
21. 11. v 9 hod. bude Vikariátní konference v Hrusicích se mší sv.
Večer mše sv. v Mnichovicích již nebude.
28. 11. bude setkání bývalých ministrantů v Praze Vršovicích. P. Ivan
se jej také zúčastní, proto nebude večer v Mnichovicích mše sv.
Sbírka na bohoslovce bude v sobotu a v neděli 2. a 3. 12. 2017.
3. 12. začne Advent a nový církevní rok. V sobotu 2. 12. budou
v pražské katedrále přijati zájemci o svatý křest mezi katechumeny.
Máme také jednu budoucí katechumenku z Mirošovic. Pomáhejme jí
svou modlitbou.
Nezapomeňme na Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
(9 měsíců před Narozením Panny Marie), mše sv. bude v Mnichovicích
večer v 17,30 hod.

