M O Z A I K A
mnichovické a hrusické farnosti

12 / 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

Adventní rozjímání
IZAIÁŠ: ŠATY, LISTÍ, HLÍNA

První obrázek šaty - špinavé - dobré skutky jako špinavý šat, když
nejsou konané s dobrým úmyslem, když nejsou konané s čistou duší.
Ve svatém křtu jsme získali čisté šaty pro naši duši - hřích je špiní svatá zpověď pere.
Panna Maria, bez poskvrny hříchu počatá, Neposkvrněná, má svou
duši oblečenou vždy v nádherně čistých šatech.
Adventní doba má být pro nás návratem k této vnitřní čistotě (svatá
zpověď).
Druhý obrázek - zvadlé listí - nám připomíná zvadlost v našem
duchovním životě. Chybí nám rosa Boží milosti - „Rosu nám dejte
nebesa…”
Třetí obrázek - hlína - v rukou dobrého hrnčíře se stává krásnou
nádobou. My máme být v rukou Božích a prosit, aby nás formoval
a vzdaloval od těch, kdo nás deformují.
Buďme podobni Panně Marii čistotou své duše. Vyprošujme si rosu
Boží milosti, buďme v rukou Božích, prosme, aby nás správně formoval.
Ze života farnosti
RADOSTI A ZKLAMÁNÍ V UPLYNULÉM ROCE

2. 12. byla přijata do katechumenátu v pražské katedrále
sv. Václava, Vojtěcha a Víta Lenka Sirotková. Připravuje se
na sv. křest již 20 let. Po návratu z naší pouti na Klokoty dostala odvahu
zazvonit na faře v Mnichovicích s tím, že by chtěla být pokřtěná zároveň
s jejich 3 syny a dodatečnou svatbou v kostele s pokřtěným manželem.
Podobně jsme to letos prožili i s rodinou Vávrovou ze Senohrab.
Provázejme ji i její rodinu svými modlitbami.
2. 12. jsme začali advent 2017 mší sv. z 1. neděle adventní
v Choceradech. Opět byly před kostelem stánky, rozsvěcel se vánoční
stromek, zpívaly se koledy. V kostele při tom probíhala adventní mše
svatá, která byla obětovaná za ty, kdo byli kolem vánočního stromku
před kostelem. Některé děti se přišly s rodiči podívat také do kostela.
2. a 3. 12. byla sbírka na bohoslovce. V Choceradech, v Ondřejově
a v Mnichovicích se vybralo 2 016 Kč, v Hrusicích 2 009 Kč.

Adorace v Mnichovicích jsou slabé. Při náboženství některé děti jsou
neklidné, ale když kněz postaví Ježíše v Monstranci na oltář, přicházejí
na klekátko, dívají se na Pána Ježíše a tiše mu něco řeknou.
Adorace v Hrusicích navštěvují většinou kluci Hrdličkovi s maminkou a
několik dalších adorátorek.
Je možné se zapsat na adoraci (stačí 10 min.) jako to bývá na Bílou
sobotu u Božího hrobu. Tam volná místa nezůstávají…
Vánoční rozjímání
VÁNOCE A VÍRA

Vánoce jsou svátky věřících. Žádá se od nás, abychom věřili,
že to malé mimino v jesličkách je mocný Bůh. Snad to není pro nás
ani tak těžké věřit, když věříme v Kristovu přítomnost v Eucharistii
pod způsobou chleba.
Mnozí neslaví Vánoce. Možná je v tom i kus opravdovosti, neboť
nevěří, že Kristus je Bůh. Jiní lidé jsou ve své víře či nevíře málo
důslední. Říkají, že v Boha nevěří a přitom slaví Vánoce.
O Vánocích chodí lidé po hřbitovech a vzpomínají na ty, kdo už
s nimi letos nebudou sedět u štědrovečerního stolu. Ale pokud nevěří ve
věčný život, nesmrtelnost duše a vůbec v Boha, jak těm svým předkům
mohou prospět?
Bez víry je naše křesťanské rozjímání prázdné. Nevíme, proč
bychom se měli modlit, proč zpívat koledy, proč chodit do kostela.
Víte, dost mě mrzí, že rodiče některých dětí, které chodí
na náboženství, do kostela nechodí. Je to proto, že jim chybí víra. Jak
jim pomoci k znovu nalezení ztracené víry? Možná je to úkol pro jejich
vlastní děti, které budou žasnout u jesliček.
Andělé možná zvěstovali radostnou zvěst v Betlémě i jiným lidem, ale
ti si pro svou pýchu andělů ani nevšimli nebo je neposlechli a nikam
nešli.
Děkujme za dar víry. Vyprošujme víru dětských
srdcí dospělým, aby pro ně Vánoce nebyly
prázdnou ozdobou
to Vám přeje P. Ivan Kudláček
farář mnichovicko-hrusické farnosti.

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

Mnichovice

23. 12. sobota
24. 12.
4. neděle adventní
24. 12. neděle
Štědrý den
25. 12. pondělí
Narození Páně
ZASVĚCENÝ
SVÁTEK
26. 12. úterý
Sv. Štěpán

27. 12. středa
28. 12. čtvrtek
29. 12. pátek
30. 12. sobota
31. 12. neděle
Sv. Rodina

31. 12. neděle
Sv. Silvestra

Hrusice

Chocerady Ondřejov

----16,30 18,30
8,30 10,30
----24.00x 16,00° -------

10,30° 15,00

2. 1. úterý
3. 1. středa
5. 1. pátek
6. 1. sobota
7. 1. neděle

x

---

--- 10,30x --------------------17,30
----------16,30 18,30

° Dětská
Rybova vánoční mše
° Dětská

x

Rybova vánoční mše

S nedělní platností
Obnova manželských slibů

8,30

10,30

---

---

Obnova manželských slibů

16.00

---

---

---

Mše sv., adorace,
Te Deum na poděkování
za uplynulý rok

1. 1. pondělí
Panna Maria,
Matka Boží
ZASVĚCENÝ
SVÁTEK

poznámka
S nedělní platností

8.30 10,30° 16.30 18.30
----17,30
---

---------

8,30 10,30°

------------16,30 18,30
---

---

° Dětská
Světový den modliteb
za mír

Slavnost Zjevení Páně
S nedělní platností
Slavnost Křtu Páně,
konec vánoční doby
° Dětská

Mše sv. ve Struhařově ani v Senohrabech letos o Vánocích nebudou.

4. 1. 2018 bude mše sv. v 15 hod. ve Zvánovicích.
Příští mše sv. v Senohrabech bude ve čtvrtek 25. 1. 2018 od 18 hod.
Příští mše sv. ve Struhařově bude v neděli 28. 1. 2018 v 15 hod.
Betlémy lze shlédnout v kostelech před nebo krátce po mši sv. či po domluvě
s knězem až do konce ledna.

