M O Z A I K A
mnichovické a hrusické farnosti

3 / 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 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
POKUŠENÍ NA POUŠTI

Můžem o tom rozjímat i v růženci. Panna Maria a dobrý anděl. Tam
jistě nešlo o žádné pokušení. Zatímco Eva a padlý anděl - Eva prohrála,
podlehla pokušení. Padlý anděl a Kristus - Pán Ježíš vyhrál, pokušení
nepodlehl. Říká své jasné „Ne“ ďáblovi.
Panna Maria mohla být v pokušení nejít k Alžbětě, ale hlas Boží,
hlas Ducha Svatého je v jejím nitru silnější. A tak tomuto pokušení
nepodlehla. Pokušení není jenom udělat něco zlého, ale též neudělat
něco dobrého.
Betlém v překladu znamená dům chleba. Možná pastýři přinesli
Ježíškovi nějaké mléčné ovčí produkty a možná také přinesli chleba pro
Pannu Marii a sv. Josefa. V dnešní době jsou mnozí v pokušení vyprosit
si u Boha, aby chleba proměnil v kamení, které potom budou házet na
své nepřátele. Spíš máme myslet na chleba pro hladovějící ve světě,
chléb svátostný pro ty, kdo žijí bez Boha. To může být naše snaha
v modlitbách i ve skutcích v postní době.
Simeon se nechává vést Duchem Svatý. Čím, respektive kým,
se necháváme vést my nejen k tomu, abychom se nedopouštěli zla, ale i
k tomu, abychom vždy vybrali to správné dobro, které od nás Bůh
očekává.
Postní doba je též dobou hledání. Hledání smyslu života, hledání
i v čem se naše víra může prohloubit.
Hledejme to pro sebe i pro druhé s pomocí Panny Marie. P. Ivan
Ze života farností
16. ledna jsme se rozloučili s panem Květoslavem Urbanem u hrobu v
Hradových Střímelicích a 21. 1. za něj byla v ondřejovském kostele mše
svatá.
Kající pouť na Karlov s P. Viktorem Frýdlem z Mukařova, který měl
pěknou promluvu. Přijelo 25 poutníků. Byla malá změna pořadí
v programu - mše sv. k Panně Marií s písní K nebesům dnes
zaleť písní, potom pobožnost na Svatých schodech, Adorace
před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní s rozjímáním, s písněmi
Klaním se Ti vroucně a Ježíši Králi a s tichou modlitbou, potom oběd
a popovídání si v sakristii. Zakončeno bylo vše modlitbou Anděl Páně.
Společná svátost Pomazání nemocných, která bývá v pátek
před Květnou nedělí, to je letos 7. 4., je určena pro vážně nemocné
nebo zesláblé stářím. Máme ji přijímat ve stavu milosti posvěcující

(svatá zpověď). Dříve to bylo „Poslední pomazání.“ V dnešní době
je název změněn na svátost „Pomazání nemocných.“ Je posilou
pro nemocné, proto může být v případě, že se stav zhorší, udělovaná
i víckrát za život. Kdo není schopen ze zdravotních důvodů přijít
do kostela, může se domluvit s knězem na návštěvě doma nebo
v nemocnici a přijmout ji samostatně. Toto platí kdykoliv v roce.
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“
Jaký je rozdíl mezi křížem Kristovým a křížem naším? Ježíš
nevinný má kříž složený z našich hříchů, utrpení za naše hříchy. A my
máme kříž složený z našich hříchů, kříž utrpení za naše viny.
Naše utrpení, náš kříž, bez Kristova utrpení, bez Kristova kříže, nemá
výkupnou cenu. Jen díky tomu, že můžeme utrpení připojovat k utrpení
Krista, tak má schopnost přispívat k naší záchraně.
Kříž rodičů je i za hříchy jejich dětí. Podobně kříž kněze nesený
za hříchy farníků, tedy jeho oveček. Cítíme tuto spoluodpovědnost
a máme touhu zachraňovat ty, kteří jsou nám svěřeny?
Kéž neříkáme: „Pane Bože, proč mě trestáš?“, ale pomáháme Kristu
zachraňovat svou duši i duše nám svěřených.
V pondělí 20. 3. na Slavnost sv. Josefa (přeloženo z neděle),
snoubence Panny Marie bude mše sv. v Mnichovicích v 8,30 hod.
Vikariátní konference bude 21. 3. se mší svatou v Jílovém od 9 hod.
V sobotu 25. 3. na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá
v Mnichovicích od 11 hod. se sv. křtem Christiana Daniela Murray
(maminka za svobodna Alena Matysová).
Pozor - na neděli 26. 3. musíme vstávat o 1 hodinu dříve - změna
času.
Malé opakování
Svatý týden začíná Květnou nedělí, kdy si připomínáme slavný vjezd
Pána Ježíše do Jeruzaléma, při kterém mu házeli na cestu palmové
ratolesti. My vítáme Pána Ježíše jarními ratolestmi, které zrovna máme.
Při mši svaté jsou pak Pašije (střídavě podle svatého Matouše - letos,
svatého Marka nebo svatého Lukáše) = evangelium o utrpení Pána
Ježíše.
Dále je v týdnu Triduum = Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota.
Na Zelený čtvrtek je pro kněze ráno v katedrále mše svatá
s obnovou kněžských slibů a svěcením olejů. Je dobré, když

do katedrály přijdou i další věřící. Biskup při ní světí tři oleje nemocných, katechumenů a křižmo (to je směs olivového oleje
a vonného balzámu), které se používají při křtu, biřmování, kněžském
svěcení, pomazání nemocných. Večer je potom v dalších kostelech mše
svatá na památku Večeře Páně.
Velký pátek je dnem přísného postu. Večer není mše svatá, ale jsou
Velkopáteční obřady, které se skládají z bohoslužby slova (při které
se opět modlíme Pašije - vždy podle svatého Jana a jsou přímluvy),
uctívání kříže a svatého přijímání.
Bílá sobota je zase den beze mše svaté. Můžeme se modlit, adorovat
celý den u Božího hrobu. Večer pak začíná Velikonoční Vigilie.

Bohoslužba se skládá z bohoslužby světla (žehnání
příprava svíce Paškálu), slova (starozákonní čtení
zakončené Evangeliem), křestní (svěcení křestní vody,
křestního slibu, případně křty dospělých) a oběti
eucharistie).
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Dá-li Pán Bůh,
velikonoční pořad v mnichovicko-hrusické farnosti 2017:
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Kající pobožnost s P. Martinem Sklenářem,
administrátorem v Českém Brodě, bude v Hrusicích letos
na Květnou neděli 9. dubna od 14,00 hod. do večera (podle potřeby).
Adorace v Mnichovicích u Božího hrobu je na Bílou sobotu
od 8 hod. do 19,30 hod.
Adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní
třetí neděli 16. 4. v Hrusicích v 15 hod. nebude.
Velikonoční pokoj vám všem přeje
P. Ivan

