M O Z A I K A
mnichovické a hrusické farnosti

12 / 2016
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
HVĚZDA

V Adventu i o Vánocích je náměstí v Mnichovicích prozářené
umělými hvězdami. Svítící hvězdy jsou i na jiných místech v našich
farnostech. V jednom hymnu jsou slova: „Z hvězdy vyšlo slunce.“
Tou hvězdou je Panna Maria. O Vánocích zpíváme: „Hvězda září
nad Betlémem…“
Když něco pokazíme, tak si ironicky řekneme: „To jsem ale hvězda…“
Ale máme zářit jako hvězdy uprostřed tmy, hvězdy ve vesmíru. Čím
zářit? Čistotou své duše. Tak je tomu u pokřtěného dítěte a
v pozdějším věku po svaté zpovědi.
Čistá duše září. Má zářit i světlem dobrých skutků. Nebýt jako
ozdoba na stromečku, která sice navenek září, ale uvnitř je prázdná.
Dobré skutky máme konat ne proto, aby nás lidé chválili, ale z lásky
k Bohu, z lásky k bližnímu.
Kéž nejen v Adventu, nejen o Vánocích, ale po celý rok naše duše
září a jsme jako hvězdy.
P. Ivan
Ze života farností
V Ondřejově přibylo 1 děvče na náboženství ze 2. třídy. Přihlásit
děti na náboženství je možné kdykoliv během roku do kterékoliv
skupiny.
Nový Církevní rok začal 27. listopadu. Den předtím, v sobotu, byli
v pražské katedrále přijímáni noví katechumeni do katechumenátu. Také
u nás máme 1 katechumenku. Modleme se za ni!
V sobotu před 1. nedělí adventní byla v Choceradech mše svatá již
od 15 hod. Přesto jsme se nevyhnuli rámusu při mši svaté, protože byla
generální zkouška orchestru, která nešla přesunout na jiný čas. Před
kostelem se chystalo rozsvícení vánočního stromečku. Slavili se zde již
Vánoce společně se svařákem a jinými podobnými akcemi….
Příští rok budeme hledat jiný termín, protože ten den tedy není možné
mít nerušenou mši svatou.
8. prosince bylo rozloučení u hrobu s paní Věrou Vyskočilovou
ze Strančic.
Advent je i vrcholem oslavy Panny Marie počaté bez poskvrny
hříchu prvotního. Devět měsíců před jejím narozením to, mimo jiné,
slavíme také při poutní mši svaté 8. září v mnichovickém kostele. Letos

8. 12. bylo ve čtvrtek, kdy mše svatá v Mnichovicích nebývá. Přesto se
nás na ní sešlo přes 20, z toho byli 3 varhaníci.
Z Písma svatého si můžeme odnést myšlenku: „Nepřátelství
ustanovuji mezi Tebou a ženou.“ Tedy mezi ďáblem a Pannou
Marií. Panna Maria vítězí nad ďáblem svou čistotou, pokorou. V tom
se jí hlavně máme i podobat. Zbraní proti ďáblu je i meč, meč Božího
slova. S tím ale moc dobře zacházet neumíme. Zatímco Kristus
na poušti mistrně odrážel ďáblovy útoky založené na Písmu svatém.
Ďábel se bojí kříže, ale my také se bojíme s Ježíšem ukřižovaným
ztotožnit, a tak pro nás je nejvhodnější zbraň modlitba, modlitba
růžence…
V pondělí 12. prosince jsme se v Hrusicích rozloučili s panem
Františkem Procházkou z Turkovic.
Rekonstrukce vody na faře v Mnichovicích se protahuje. Sehnali
jsme sice dobrého zedníka, přes týden ale dál pracovat nemohl.
Dík patří zvánovickým. Paní Synáčová přišla uklízet a když viděla, jaká
je situace na mnichovické faře, sehnala 2 zedníky - jsou výborní, spolu s
dalšíma dvěma se dali do obkládání a dalších dokončovacích prací. Pan
ing., který rekonstrukci provádí, je s nimi spokojený.
V pátek 9. 12. se sešel náš Pater Ivan s generálním vikářem
Mons. Ing. ThLic. Zdeňkem Wasserbauerem Th.D., který měl zájem se
přijet podívat do našich farností a do našich kostelů. Původně se měli
sejít v Hrusicích, které nezná, ale zdržel se na několika dopoledních
jednáních v Praze. Přijel tedy nejdříve do Mnichovic, potom cestou po
kostelech si upřímně a přátelsky popovídal s P. Ivanem, který měl
z návštěvy nejdříve obavy. Setkání bylo ale velmi srdečné. Pan vikář
prosí o modlitbu, rádi mu vyhovme!
V pondělí 9. 12. bude v Hrusicích kající den s P. Martinem
Sklenářem z Kolína, jako příprava na dobré prožití vánoční doby.
Začátek bude v 9 hod. na hrusické faře. V 18 hod. bude v kostele
mše svatá. Po ní je ještě možná svatá zpověď na faře.
Děkuji předem všem, kdo se postarají o stromečky a stavbu jesliček.
Děkuji také těm, kdo se starají o čistotu kostela.
Změny v rozpisu úklidu na příští rok je potřeba nahlásit ještě
před Vánocemi. Také nahlaste případné změny v Živém růženci, aby
vše bylo od Nového roku opravené a připravené. Rozvrhy jsou
připravené u Patera Ivana.

DÁ-LI PÁN BŮH, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:
Datum

Mnichovice

Hrusice

Chocerady

Ondřejov

24. 12.

24.00x

16,00°

---

---

---

10,30°

15,00

---

---

10,30 x

---

---

Štědrý den

25. 12.
Narození
Páně

26. 12.
Sv. Štěpán

30. 12.
Sv. Rodina

31. 12.
Sv. Silvestr

6. 1.
pátek

7. 1.
sobota
8. 1.
neděle

17,30
16.00

---

---

---

8.30

10,30°

16.30

18.30

17,30

---

---

---

---

---

8,30 10,30°

x

° Dětská
Rybova vánoční
mše svatá
° Dětská

x

1. 1.
Panna
Maria,
Matka Boží

poznámka

Rybova vánoční
mše svatá
Obnova
manželských slibů
Mše sv., adorace,
Te Deum
na poděkování
za uplynulý rok

° Dětská

16,30 18,30

Světový den modliteb
za mír

Slavnost
Zjevení Páně
Mše sv.
s nedělní platností

Slavnost Křtu Páně,

---

---

konec vánoční doby

° Dětská
Ve všední dny 27. 12. a 28. 12. 2016, dále 3. 1. a 4. 1. 2017
jsou mše sv. v kostele v Mnichovicích v 17,30 hod.
Mše svatá s obnovou manželských slibů bude
v pátek 30. 12. v 17,30 hod. v Mnichovicích.
5. 1. bude mše sv. v 15 hod. ve Zvánovicích.
Mše sv. ve Struhařově letos o Vánocích nebude. Příští mše svatá
bude, dá-li Pán Bůh, 22. 1. 2017.
Betlémy lze shlédnout v kostelech před mší svatou nebo krátce
po mši svaté či po domluvě s knězem až do konce ledna.

Oblečme se v adventu do výzbroje světla, abychom měli
o Vánocích radost z Krista, který je světlo ze světla.
To si s vámi přeje
P. Ivan Kudláček

