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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 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
JÁ JSEM DVEŘE

Dveřmi se vchází dovnitř. Ovčincem je církev. Do církve se vchází
skrze Krista. Kostel je ovčinec v malém, kde se scházejí Boží ovečky
nejen mezi sebou navzájem, ale opět hlavně s Ježíšem, který je dobrý
Pastýř. S ním se spojujeme ve svatém přijímání a po mši svaté
odcházíme ven i s Ním, ne bez Něho!
Mnozí však odcházejí z ovčince církve, opouštějí Ježíše, opouští ho
svými hříchy. Ale díky svaté zpovědi se můžeme zase do ovčince vrátit
zpět. A tak ty dveře zpět jsou i ve zpovědnici. Děkujme za svatý křest,
kdy jsme se zřekli zla, vstoupili do církve. Děkujme za svaté zpovědi,
kdy jsme se tam vrátili.
Mnozí si však život mimo ovčinec zkomplikovali, a tak nemohou
ke svátostem. Aspoň touhu po návratu mohou mít. A tak tedy touha
po spojení s církví, s ovčincem, to je vlastně duchovní přijímání. Vidí
sice dveře do ovčince, dveře, kterými je Kristus, ale zatím skrz tyto
dveře nemohou projít. Nemohou přistupovat ke svatému přijímání, ale
mohou se s Kristem spojovat duchovně. A je zde Panna Maria, ke které
se mohou utíkat, ona je útočiště hříšníků. Ona jim pomáhá dostat se do
nebe, řekli bychom oknem. Můžeme říci: Pán Ježíš jsou dveře, Panna
Maria je okno do nebe. Vždyť poslední chvíle života stačí lítost nad
hříchy, abychom mohli tím oknem prolézt.
Žijme svatě, buďme nejen v ovčinci, ale pomáhejme i těm, kdo jsou
mimo, aby objevili dveře či okno do církve, do nebe.
P. Ivan
Ze života farností
8. 5. je Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Tradičně
máme mši svatou ráno v 8,30 hod. v Mnichovicích. Čte se evangelium o
svatbě v Káni Galilejské. Panna Maria se přimluvila za novomanžele a
pomohla jim z krize. Ježíš proměnil vodu ve víno, i když se v prvním
okamžiku zdálo, že jí nechce vyhovět. Sešlo se nás v kostele na mši
svaté 22 i s paní starostkou a dvěma zástupci hasičů. U pomníku to bylo
letos slabší, jiné roky to bývá opačně.
Svátek matek je v květnu. Má to být dík dětí mamince, i když
někdy nechtějí vyhovět jejímu přání, ale pak si to rozmyslí a udělají to,
co od nich žádá.
Výročí svatby - jedni manželé měli při svatbě v Mnichovicích ruce
na kříži, který si pořídili a nechali posvětit při manželském slibu. Pohled
na kříž jim pomáhá překonávat v životě krize. Vydrželi spolu již 18 let.
Modlíme se za ty, kdo padli ve 2 světových válkách v minulém
století. Jistě jejich matky nebyly pro to, aby šli do války. Minulou neděli -

Dobrého pastýře - jsme se modlili při mši svaté za nová kněžská
povolání. Jak to vypadá, když syn doma oznámí, že jde do semináře?
Je to velká radost nebo zklamání, protože by ho rodiče raději viděli
na jiné životní cestě? Ale vůle rodičů nemusí vždy souhlasit s vůlí Boží.
Pan kardinál Tomášek kdysi žádal, abychom se modlili každý
čtvrtek za nová kněžská a řeholní povolání. Chtěl tím zabránit
nedostatku kněží v budoucnu, bránil se tak příchodu misionářů k nám.
Pak se od pravidelných modliteb upustilo a místo toho k nám přicházejí
kněží z ciziny, např. z Polska. V Mnichovicích se za nová kněžská
povolání a obnovu rodin modlíme každou 1. neděli v měsíci
a v Hrusicích 3. neděli při adoraci od 15 hod. do 16 hod.
Skoro se zdá, že je to, zvláště v Hrusicích, znát. Na neděli Dobrého
pastýře bylo v Hrusicích u oltáře 20 ministrantů, ale na konci mše svaté
tuto velkou radost knězi ministranti ztlumili, když oznámili, že příští
víkend budou na výletě. Je ale dobře, že se snaží žít spolu i mimo
prostory kolem oltáře. V dnešní době tak mají možnost mít dobré
kamarády. Po návratu domů byli všichni výletníci spokojení.
Také naléhavý úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc
květen 2017 je za nová kněžská povolání.
Proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal dělníky
na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné
stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým znamením
milosrdné Boží lásky.
Proč potřebujeme se vytrvale modlit za kněžské povolání? Podle
nejnovější vatikánské ročenky je v současné době na světě 1 miliarda
285 milionů lidí pokřtěných v katolické církvi, to znamená o jedno
procento více než v předchozím roce a o 7,4 % více než před pěti lety.
Celkem je na světě celkem 414 656 kněží a 116 843 seminaristů.
Existují však značné rozdíly v jednotlivých světadílech. Největší narůst
povolání byl zaznamenán v Africe a to o 19,4% za pět let. K největšímu
úbytku kněží a seminaristů došlo v Evropě, kde se jejich počet snížil o
dva a půl tisíce. Nedokázal je vyrovnat ani výrazný nárůst v počtu kněží
v Africe a Asii.
Nemocní v naší farnosti:
Paní Žilková je už doma v Senohrabech z rehabilitačního zařízení
v Říčanech. Má ještě bolesti a prosí o modlitbu.
Paní Knížková ze Zvánovic upadla a zlomila si klíční kost a je teď
doma, omezená v pohybu krunýřem - ortézou. Měla však radost, když ji
navštívil Pán Ježíš v podobě kněze, který jí udělil 3 svátosti (sv. zpověď,
sv. přijímání, svátost pomazání nemocných).

Pohled zpět na letošní Velikonoce:
Díky Mgr. Petru Sklenářovi, který si vzal na starost režii Svatého
Třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, respektive
velikonoční Vigilie). Vymyslel i oheň na druhé straně kostela čelem
na náměstí. Byl od toho zrazován, co když bude pršet? Ale on řekl:
„To mi přece nemůže Pán Bůh udělat, když jsem si dal takovou velkou
práci s posekáním kostelní zahrady (ta předtím nebyla víc jak rok
sekaná).“ A kněz si liboval, Svatý týden byl bez starostí, vše krásně
připraveno, ministranti perfektní...
Při velikonoční vigilii byla v Mnichovicích pokřtěna katechumenka
Petra, za kterou jsme se modlili. Kmotrou jí byla jiná Petra, která
zde byla také při jedné velikonoční vigilii pokřtěna. Druhý den
v Hrusicích pak byly pokřtěné také 3 děti Veronika, Lucie a Antonín
od maminky, která byla pokřtěna na Velikonoční vigilii, z nich 2 šly
zároveň k 1. sv. přijímání.
Ráno na Boží Hod byl v Mnichovicích pokřtěn malý Petr Novák, jehož
rodiče měli dříve v Mnichovicích také svatbu.
Na Pondělí velikonoční byl v Mnichovicích ještě další křest,
Kristiána Matouš Málek.
V úterý měl jet kněz na pohřeb Patera Stanislava Hoška do Jílového.
Místo toho měl telefon, aby přijel pokřtít vážně nemocné malé dítě
do Strančického dětského centra.
A tak těch 7 křtů bylo takovým zázračným rybolovem. Můžeme
z toho načerpat a posílit víru ve Zmrtvýchvstání.
V sobotu 13. května bylo 100 let od Zjevení Panny Marie třem
chudým dětem ve Fatimě. Papež František na toto výročí svatořečil
Františka a Hyacintu, které umřely již v dětském věku, zatímco jejich
sestřenice Lucie se dožila v klášteře 97 let. Fatimu si připomínáme
denně v růženci fatimskou doložkou po každém desátku: „Pane Ježíši,
odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe
všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“
Ve čtvrtek 25. 5. je Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svatá
bude v 17,30 hod. v Mnichovicích. V Senohrabech proto mše svatá
nebude.
V pondělí 29. 5. pojedeme, dá-li Pán Bůh, na pouť na Klokoty.
Odjezd vlakem z Mnichovic je v 9,44 hod., mše svatá bude ve 12 hod.
V neděli 11. 6. bude v Hrusicích, dá-li Pán Bůh, 1. svaté přijímání.
V neděli 11. 6. bude v 15 hod. poutní mše svatá na Komorním
Hrádku.

