M O Z A I K A
mnichovické a hrusické farnosti

4 / 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
ZELENÝ ČTVRTEK

Nevěřící slaví Velikonoce až v pondělí - pomlázka, vajíčka apod.
Někteří věřící slaví sice Vzkříšení, ale neprožívají celý Svatý týden
od Květné neděle s Pašijemi a další dny - Zelený čtvrtek, Velký pátek
a Bílou sobotu.
Středem Zeleného čtvrtku je Poslední večeře, kdy byla zároveň první
mše svatá, první svaté přijímání, kněžské svěcení, tajemství Nejsvětější
Svátosti oltářní, ustanovení Nejsvětější Svátosti oltářní, Pán Ježíš
uprostřed apoštolů, má je tak rád, že se jim dává za pokrm, tajemství
lásky Kristovy vrcholí v oběti na kříži, která je promítnuta do každé
mše svaté.
Když se společně modlíme, Ježíš je také uprostřed nás, ale jeho
přítomnost ve mši svaté, přítomnost v Nejsvětější Svátosti oltářní, je
něco mnohem hlubšího, neboť je s námi Ježíš obětující se za nás.
Jsme rádi, že je s námi někdo, kdo je nám milý. Nejvíc
vzpomínáme na ty chvíle, kdy nám někdo silně pomůže, pro nás se
obětuje. Proto i přítomnost Nejsvětější Svátosti oltářní ve svatostánku,
ve svatém přijímání, nám je tak drahá.
Při Poslední večeři myje Pán Ježíš apoštolům nohy, aby nám
ukázal, jak i my máme druhým sloužit. To chce tedy i od nás. Pak ale
učinil něco mnohem náročnějšího, co od nás nevyžaduje, položí svůj
život za nás, i když někteří jsou také povoláni k tomu, aby pro Ježíše
zemřeli mučednickou smrtí. Ale ne všichni.
Při této mši svaté nám může být líto, že se Ježíš loučí s apoštoly
Poslední večeří, ale zároveň máme radost, že jim a jejich nástupcům
dal moc proměňovat a tak jej zde zastupovat na tolika místech světa při
každé mši svaté. Vidíme, že něco končí a nemusí to být vždy jen
příčinou smutku. Ježíš má pro nás připraveno něco lepšího. A tak je to i
s naším životem.
P. Ivan
Ze života farností
13. 3. opravovala firma Hainz věžní hodiny v Mnichovicích. Vlivem
počasí potřebují ale pravidelně srovnávat. Pan Paleček z Božkova
se sám nabídl a stará se o jejich správný chod. Díky.
19. 3. byla v Hrusicích pokřtěna Barbora Bašovská z Kostelních
Střímelic a její bratranec Emil Bašovský.
19. března byl svátek sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Letos
ale svátek vyšel na neděli a postní neděle má přednost. Proto jsme

slavili svatého Josefa v pondělí při mši svaté v 8,30 h. v Mnichovicích.
21. března byla vikariátní konference v Jílovém.
Z promluvy, kterou měl P. Ivan: Začal tím, že sv. Josef pracoval
se dřevem. A ze dřeva se dělají zpovědnice. Dále pokračoval o svátosti
smíření: Kolikrát lidé říkají: „Já žádné hříchy nemám.“
Nedávno sám Pán Ježíš říkal o 5. přikázání, že přestupuje toto
přikázání nejen ten, kdo někoho zabije, ale i ten, kdo se hněvá. Něco
jiného je spravedlivý hněv, jako když si Pán Ježíš udělal bič a vyhnal
prodavače z chrámu a něco jiného je náš vnitřní vztek, který
se nesnažíme přemáhat.
Nebo jiný hřích - když si myslíme to je dobrý, já se často a hodně
modlím, ale jak ta modlitba vypadá? Má to být rozmluva s Bohem,
dialog a ne jen monolog. Často nepustíme Pána Boha ke slovu.
Podobně je to i ve vztahu k druhým lidem, když jim neumíme naslouchat
stejně jako Pánu Bohu. To je to, co v dnešní době chybí. Nakonec
máme 2 uši, ale jen jedna ústa. Tak bychom měli podle toho také jednat.
Ze života sv. Filipa Neriho známe příběh, kdy se mu jedna paní
zpovídala, že pomlouvala druhé. Kněz ji důrazně napomenul,
aby se polepšila. Při příští zpovědi se znovu ona žena vyznala,
že pomlouvala. Filip se už zlobil, že žena projevila málo snahy a dál
hřešila svými pomluvami. Za pokání měla ona žena vzít polštář a z okna
z něj vysypat všechno peří. Kajícnici bylo sice peří líto, ale zpovědníka
poslechla. Při třetí zpovědi to nebylo lepší. I tentokrát se žena
zpovídala, že pomlouvala. Filip jí řekl: „Paní, za pokání posbíráte
všechno peří, které jste vysypala z polštáře.“ „Ale to přece nejde!“
„Právě tak nedokážete napravit pomluvu, kterou jste vypustila z pusy.“
Svatý Josef byl nejen dobrým dělníkem, ale uměl naslouchat Bohu,
proto vše dopadlo dobře. Můžeme se od něj učit Bohu naslouchat.
Dodatečně: V sobotu 25. 2. byla zádušní mše sv. v Choceradech za
zemřelého (+24. 2.) devadesátiletého pana Antonína Bareše (autora
Křížové vesty ve Vestci). 4. 3. byl pak po rozloučení v Benešově
pohřben do hrobu v Choceradech.
V pátek 24. 3. jsme se rozloučili při mši svaté v Hrusicích s téměř
devadesátiletým panem Vladimírem Hlaváčkem.
V sobotu 25. 3. se měli v pražské katedrále věřící
možnost rozloučit se zesnulým panem kardinálem
Miloslavem Vlkem. Ve funkci pražského arcibiskupa
několikrát navštívil také naši farnost. Někteří naši

ministranti mají jistě zážitek na celý život - měli možnost při mši svaté
přisluhovat u oltáře!
V pátek 31. 3. upadla před mší svatou paní Růžena Žilková
ze Senohrab v kapli v Mnichovicích. Říkala, že má velké bolesti v noze a
nemůže se postavit. Než ji sanitka odvezla do benešovské nemocnice,
přijala svátost smíření, svátost nemocných a svaté přijímání. Druhý den
ji pak operovali laparoskopicky stehenní kost - dostala pár „šroubků.“
Po týdnu ji převezli na rehabilitační oddělení v říčanské nemocnici.
Své bolesti bere jako součást svého kříže, se kterým má možnost
se připojit ke kříži Kristovu. Děkuje všem, kdo se za ní modlí. Také ona
na všechny v modlitbách myslí.
1. 4. byla velká brigáda na faře v Mnichovicích. Přišlo 16 lidí včetně
dětí. Vše bylo dobře připravené. Všichni se dali do práce s úklidem haly
na faře po předchozí úpravě sociálního zařízení. Předem částečně
roztříděné věci se pak odvezly do sběrného dvora v Říčanech. Všem,
kteří se zapojili, patří veliký dík. Mše svatá za dobrodince je pravidelně
2. pátek v Mnichovicích v 17,30 hod.
Svátost pomazání nemocných přijalo několik potřebných doma
i v nemocnici. Další pak tuto Svátost přijaly v pátek 7. 4. 2017
v Mnichovicích. Bylo to těchto 8 zájemkyň: paní Homoláčová,
Drážková,
Dubovská,
Horálková,
Oberländerová, Tesaříková,
Bechyňová a Vávrová z Ondřejova.
Od neděle 9. 4. začaly každou 2. neděli v měsíci od 15 hod.
mše svaté v kapli ve Strančicích. Ty budou pokračovat, dá-li Pán Bůh,
do října. Další pobožnosti, jak je krásným zvykem, budou pravidelné
mariánské pobožnosti každé úterý v květnu od 15 hod.
10. 4. jsme se při mši svaté v Ondřejově rozloučili s panem Josefem
Medřickým.
O velikonoční vigilii 15. 4. bude v Mnichovicích, dá-li Pán Bůh,
pokřtěna a biřmována dospělá katechumenka, za kterou jsme
se modlili během postní doby při Skrutiniích. V neděli potom
budou pokřtěné v Hrusicích 3 její děti, z nichž dvě přistoupí
i k 1. svatému přijímání.
Velikonoční radost a pokoj přeje
P. Ivan.

