M O Z A I K A
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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 14 h. a 15,10 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 18,00
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
VÁNOCE 2016 - BODY K ROZJÍMÁNÍ
Vtělení, Eucharistie, Církev
Tajemství vtělení: Boží Syn se pro nás stal člověkem a přitom nepřestal
být Bohem. Jeho pozemský začátek je velké tajemství. Děti mají své rodiče, i
když ne všechny, třeba ztratily jednoho ze svých rodičů, ať už umřel nebo
odešel od rodiny. Děti adoptované mají nevlastní rodiče. O to víc je potřeba
o Vánocích děkovat tatínkovi a mamince za vše, co pro děti dělají. Nebrat
to jako samozřejmost. Láska dítěte je tím největším dárkem pro tatínka,
pro maminku.
Můžeme žasnout i nad tím, že my, lidé, se ve svatém křtu stáváme Božími
dětmi. Velká rodina dětí Božích se jmenuje Církev - přeloženo to znamená
shromáždění. A my se shromažďujeme hlavně v kostele. Tvoříme tajemné
Kristovo tělo. Někdy lidé říkají: „Věřím v Krista, ale ne v Církev.“ Je to taková
duchovní schizofrenie - Kristus Eucharistický a Jeho tajemné tělo, kterým jsme
my - mít Krista bez těla, to moc dobře nejde.
My jsme v duchovním životě živeni Eucharistií. Opět je to velké tajemství když kněz při mši svaté promění chléb v Ježíšovo Tělo a víno v Ježíšovu Krev
a po svatém přijímání zůstává pod způsobou chleba ve svatostánku - živý.
Zatímco Betlém, to jsou jen dřevěné nebo papírové figurky, které jistě
pomáhají hlavně dětem proniknout do tajemství křesťanství.
Kéž i rodiče dovedou svým dětem vysvětlovat tajemství: Vtělení, Církve,
Eucharistie.
P. Ivan

Ze života farností
16. 12. jsme se při mši svaté v mnichovickém kostele rozloučili
se zemřelým panem Františkem Doubkem. Spolu s manželkou byli
sloupem farnosti. Každou neděli byli na mši svaté a u svatého přijímání.
Dokud bylo potřeba a mohl, zvonil ručně na velký zvon (50 schodů
nahoru a 50 dolů).
Na Štědrý večer byla první vánoční mše sv. v Hrusicích. Jak se již
stalo hezkým zvykem, u jesliček se po ní zase zapojily do oslav
Narození Ježíška děti. Na konci mše svaté zahrál na trubku Narodil se
Kristus Pán Jakub Sklenář, dále zazněly smyčcové nástroje a flétna
v podání sourozenců Kopeckých.
Druhá vánoční mše svatá - Půlnoční s „Rybovou vánoční“ - byla
v Mnichovicích (= 25. 12. v 00,00 hod.), třetí v Hrusicích v 10,30 a čtvrtá
v 15 hod. v Choceradech. Jelikož není dovoleno mít víc mší svatých,
v Mnichovicích druhá už nebyla.
Na Štěpána jsme v Hrusicích měli mši svatou opět s „Rybovkou,“
další mše svaté ten den již nebyly (není to zasvěcený svátek).
Svátek Svaté rodiny byl letos ve všední den v pátek 30. 12. Mše sv.

byla pouze v Mnichovicích, přesto přišlo 8 párů na obnovu manželských
slibů.
Z promluvy: Svatá rodina utíká před Herodem do Egypta. Útěk rodin
dnes: z území, kde se válčí a před čím utíkáme my? Před hříchem…
Na konci občanského roku 31. 12. jsme při mši svaté
v Mnichovicích v 16,00 děkovali za všechny milosti a v adoraci
konkrétněji na různé úmysly: Za děti, které byly pokřtěné i za jejich
dobrou výchovu v rodině; za rodiče které přihlásili své děti
na náboženství; za ministranty i za jejich hudební vystoupení; za ty, kdo
přistoupili k svaté zpovědi i po delší době; za svatby a vůbec
za snoubence, kteří se tu třeba připravovali a svatbu měli jinde; za ty,
kteří přicházeli na adorace, za ty, kdo se modlí před mší svatou růženec
a ty, kteří jsou zapojeni do modlitby Živého růžence; za ty, kdo pomáhají
fyzicky, ať už jde o úklid kostelů a jejich výzdobu; za ty, kdo pomohli
při rekonstrukci vody na faře…
1. ledna byly mše svaté ve všech 4 kostelech. Začali jsme
s Pannou Marií a zároveň to bylo setkání s věrnými ovečkami.
Při mši svaté nám také zahrály děti - Vojta Rybák na lesní roh a Jan
Zicha na čelo.
Z promluvy: Lednička s dobrým jídlem - chodíme se tam jen dívat
a probouzíme v sobě touhu, chuť po té dobrotě. Nemůžeme tam
skladovat jídlo zkažené.. Naše srdce je takovou ledničkou - co do něho
ukládáme? Třeba spoustu světských vědomostí, ale na ty duchovní tam
již nezbývá místo. Mít srdce čisté jako umytou ledničku…
Panna Maria ukládala ve svém srdci slova o Ježíši. I když porodila
Krista, kterého nosila pod svým srdcem, dál má Ježíš místo v jejím
srdci. Dál na něho myslí a ráda o něm slyší slova pastýřů a nad těmi
slovy uvažuje - rozjímá.
Začínáme nový rok. A tak bychom měli mít ve svém srdci nějaký
trvanlivý pokrm pro svou duši - větu z Písma svatého, ke které se rádi
vracíme. Procházka Supermarketem nás někdy odvádí od Božích věcí lákají nás věci světa. Nebo i pod stromečkem jsme našli věci moderní
techniky a na samotného živého Krista v našem životě nezbylo
o Vánocích místo, nezbyl čas.
V Církvi jsou i lidé duchovně bohatí. Je pro ně největším bohatstvím
Kristus, o němž rádi rozjímají…
Vraťme se k Panně Marii, které patří tento první den nového roku.
Jako je pro každou matku největším bohatstvím její dítě, tak největším

bohatstvím pro Pannu Marii je její Syn, Boží Syn, který se stal člověkem
a nepřestal být Bohem.
Kéž s Pannou Marií kráčíme rokem 2017 a jako ona ukládáme
ve svém srdci Boží slova a rozjímáme o nich.
Pater Martin Sklenář, který koná každoročně kající dny v Hrusicích
je od 1. 1. 2017 administrátorem v Českém Brodě. Pomáhejme mu
i nadále modlitbou.
Přibylo další dítě na náboženství v Ondřejově. Druhý čas je zatím
neobsazený, ale je ponechán jako rezerva pro případnou změnu
rozvrhu nebo zájem nových dětí. To samé je i v Mnichovicích v pátek
večer po mši svaté.
4. ledna jsme se v Ondřejově při mši svaté rozloučili před uložením
do hrobu na místním hřbitově s paní Marií Šafrovou.
V sobotu 7. 1. kněz nenastartoval auto před odjezdem na mše sv.
v Choceradech a v Ondřejově. Poslal několik SMS a našli se ochotní
řidiči, kteří jej vozili v sobotu i v neděli (Mgr. Petr Sklenář, který navíc
v neděli opatřil novou baterii a namontoval místo staré, pan Zicha st.,
pan Josef Hájek a ochotný byl pan Václav Prodan, který pro jistotu
starou baterii doma nabil). Je to radostný zážitek pro kněze, protože
viděl velkou ochotu farníků a zájem o spolupráci. Patří všem veliký DÍK!
Dík patří také panu Miroslavu Strnadovi, Jaroslavu Jelínkovi
a sl. Monice Gruberové, kteří přišli uklidit sníh u kostela a fary
v Mnichovicích, Mgr. Petrovi Sklenářovi v Hrusicích, pí. Hrdinové
v Choceradech a Josefu Švandovi i dalším v Ondřejově.
Rekonstrukce vody na faře v Mnichovicích je dokončena. Byla
náročnější, než se předpokládalo - původní rozvod vody byl v olovu,
odpady v některých místech rozpadlé. A tak se náročná práce nejen
prodloužila, ale hlavní aktér, pan ing. Kazár, si udělal kýlu a musí
na operaci. Teď už jen zbývá vše pořádně uklidit…
V Hrusicích se objevilo v polovině prosince u schodů do kostela
pěkné zábradlí. Velký dík patří obecnímu úřadu v čele s hrusickým
panem starostou Ladislavem Tesaříkem.
Svátek křtu Páně uzavírá dobu vánoční (neděle po Zjevení Páně).
Víme, kdy jsme byli pokřtěni, kdo nás křtil, kdo byl naším kmotrem
při svatém křtu apod.?

