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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
BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ V DUCHU…
Blahoslavení = šťastní. Pán Ježíš nabízí program vedoucí k pravému štěstí.
Je to opačná cesta, než zná tento svět: Být bohatý - v tom vidí svět cestu ke
štěstí; mít co nejvíce peněz a za ně si koupit co nejvíce drahých věcí. Ale stačí
to ke štěstí? Kolik je nešťastných milionářů? Na druhé straně ti nejchudší by
bez peněz měli malou naději na štěstí. Ale Pán Ježíš má zásadu: „Poslední
budou prvními.“ A tak ti nejchudší mají největší naději na štěstí. Na štěstí
založeném na samém Kristu. Když jsme tak chudí, že nemáme nejen věci, ale
ani přátele, pak jsme nejlépe připraveni, aby se nám mohl Pán Ježíš dát celý.
Mít Ježíše nejen kousek, ale celého, tak to se děje ve svatém přijímání.
Abychom jej však mohli přijmout, musíme mít pro něho srdce čisté a prázdné,
ne plné hříchu. Ježíš pak přichází s celým svým královstvím. Jeho království je
nekonečné a nedělitelné. Každému se dává celý se svým královstvím. Co jsou
proti tomu všechny poklady světa. Ježíši patří celý vesmír a nejen to, ale i
všechno bohatství duchovní. Pro mnohé je bohatstvím duchovním to, co mají
v počítači, na internetu, na CD a jak se ještě všechny ty moderní vymoženosti
jmenují. Ale co to je proti bohatství, které máme skryté v Ježíši.
Kéž je pro nás Ježíš tím největším bohatstvím a je tak naším opravdovým
štěstím.
P. Ivan

Ze života farností
27. ledna oslavila krásné devadesáté výročí narození paní Marie
Jedličková, která nyní žije v Charitním domově v Mukařově. Navštívilo ji
několik farnic s panem Klimešem a udělali jí tím velkou radost.
Na dotaz, kolikáté slavíte narozeniny, odpověděla pí. Jedličková:
Sedmdesáté… Pater Ivan za ní byl později a měl radost z toho, že
se s ním nahlas pomodlila Zdrávas Maria. Byly za ní v Mnichovicích
odsloužené 3 mše svaté na poděkování za všechno, co pro kostel,
dokud mohla, udělala.
V minulých dnech oslavila krásné výročí (80 let) paní Marie Kumstová
ze Senohrab. Přejeme jí do dalších let hojnost Božího požehnání.
V neděli 12. 2. byl v Mnichovicích pokřtěn pravnuk manželů
Čumpelíkových Pavel Jiří Janovský, původně ze Strančic, nově
z Čerčan.
V neděli 12. 2. jsme vzpomněli při mši svaté v Hrusicích na zemřelou
paní Marií Jirákovou ze Senohrab.
Děti si přinesly ze školy pololetní vysvědčení. Ale jaké vysvědčení
by jim napsal Pán Ježíš? Rodiče si někdy mylně myslí: „Dáme tě
na náboženství, aby ses naučil slušnému chování, abys uměl poprosit,

poděkovat…“ To je ale úkol rodičů, i když jistě kněz, katecheta,
katechetka, škola v tom mohou pomáhat!
Na náboženství dostávají děti špetku vědomostí, které časem stejně
zapomenou. Hlavní je, aby se naučily milovat Pána Ježíše, milovat
Pannu Marii a žít podle Evangelia. Být např. viditelným světlem v
tomto světě a neviditelnou solí. Kéž jim jejich rodiče dávají dobrý příklad.
Zpytování svědomí. Na tom záleží, jaká bude naše svatá zpověď.
Každý večer bychom měli zpytovat svoje svědomí, co jsme za ten den
udělali dobrého, ne jen špatného. Ne si říci, žádné hříchy nemám, ale v
čem se můžu ještě zlepšit. Např. modlím se pravidelně, jsem plně
soustředěný? Chodím v neděli, pokud mohu, na mši svatou jen z
povinnosti nebo rád a těším se na Pána Ježíše? Třeba mám již dospělé
děti a možná si myslím, s tím se už nedá nic dělat, odloučily se od Pána
Boha nebo si myslím, že jim můžu pomoc k záchraně duší hlavně svou
modlitbou? Žijeme v době velkých nevěrností mezi manžely a říkám si, s
tím se také nedá nic dělat. Měl by to papež nějak změnit nebo se máme
vrátit ke starým, osvědčeným způsobům rodinného života?
Po nedělních mší svatých se podle pokynů z Arcibiskupství sčítají
sbírky hned v kostele a výsledek se zapisuje do připravených potvrzení.
Děkujeme všem, kdo se zapojili. Sbírky jsou potřebné hlavně na
zajištění provozu kostelů. Platí se např. světlo, v zimě topení, svíčky,
víno, hostie a další potřebné věcí (nákladné opravy, na které sice
přispívá obec, Ministerstvo kultury, ale minimálně 10% musí dát i
farnost). Pokud se v jednom kostele nevybere dost peněz, hradí se režie
tedy ze sbírek v jiných kostelech…
11. února 1858 se zjevila Panna Maria Bernadettě Soubirousové.
Při třetím zjevení (18. února) jí řekla: „Nemohu slíbit, že tě udělám
šťastnou na tomto světě, ale na druhém.“ Bernadetta potom přítomným
opakovala Mariino poselství: „Pokání, pokání, pokání!“
Při dalším setkání jí na dotaz kdo je, odpověděla: „Jsem
Neposkvrněné Početí.“
Biskup Laurence v Tarbes 18. 1. 1862 vydal pastýřský list, kterým
zjevení v Lurdech církevně uznal: „Uznáváme, že Neposkvrněná
Panna Maria, Matka Boží, se Bernadettě Soubirousové opravdu
zjevila… 18 krát.“
13. května 1917 se zjevila v Portugalsku ve Fatimě Panna Maria
3 pasáčkům. V té době tam vládl mimořádně silný protináboženský duch
a křesťanství bylo velmi pronásledováno. Po dlouhém zkoumání

byla 13. 10. 1930 tato zjevení prohlášena Církví za pravá. Pasáčkům
byla sdělena 3 tajemství, která postupně Lucie (zemřela ve věku 97 let
v roce 2005) předávala Svatému otci. V prvním mluvila o vidění pekla.
Ve druhém bylo upozornění, že pokud lidé nepřestanou urážet Boha,
vypukne za pontifikátu Pia XII. nová, krutější válka.
Ve třetím je zdůrazněna moc modlitby jako cestě ke spáse duší.
Stejně tak ve stejném smyslu zní volání - „čiňte pokání a obraťte se.“
Připomeňme si, že již svatý Marek vybízel k pokání: „Obraťte se a věřte
evangeliu.“ (Mk 1,15)
Fatima nenabízí uspokojení pro naši zvědavost. Ale i dnes platí výzva
Panny Marie, kdy nás všechny vyzývá, abychom se modlili denně
Svatý růženec a tím vyprosili mír ve světě a odpuštění hříchů těm,
kdo Boha urážejí.
Po každém desátku máme připojit modlitbu: „Pane Ježíši, odpusť
nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny
duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ (Čerpáno
z článku Jaroslava Šebka, církevního historika.)
Panna Maria slibuje: „Moje Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Věřme
tomuto příslibu! Máme možnost i společných modliteb na 1. sobotu, kdy
se snažíme projevovat úctu k Panně Marii.
Také můžeme celý rok prožívat jako mariánský a více se s Pannou
Marií spojovat jak v radostech, tak v těžkostech. Nezapomínejme na to,
že je naší milující Matkou!
28. 2. 2017 bude v úterý před Popeleční středou, dá-li Pán Bůh,
Kající pouť na Karlov:
Odjezd do Prahy bude buď jednotlivě, nebo podle dohody společně:
Ráno vlakem z Mnichovic (7.45) do Prahy hl. nádraží. Dále metrem
na I. P. Pavlova a 1 stanici autobusem č. 148 od Lékařského domu.
Pojede-li někdo svým autem, parkoviště je placené.
Na Karlově začne mše svatá ráno po 9,00 hod. (po příjezdu vlaku).
Večer mše svatá v Mnichovicích nebude. Dále bude Výstav Nejsvětější
Svátosti Oltářní.
Po obědě (v sakristii, kde se topí), se pomodlíme místo Křížové cesty
Pobožnost na Svatých schodech.
Po zkušenostech z loňského roku+- jedeme na Kající pouť
před Popeleční středou (dříve jsme pravidelně jezdívali na Svatou Horu)
do Prahy, k Panně Marii Nanebevzaté, na Karlov.
Těšíme se, že se přidají i noví poutníci.
Bližší informace u P. Ivana Kudláčka nebo na tel.: 323 640 737.

