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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
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Věříme v jednoho Boha. Ten je ve třech osobách: Otec, Syn
a Duch Svatý. A přitom to nejsou tři bohové. Je to pro nás veliké
tajemství, které nám sdělil Pán Ježíš. On vyšel od Otce, posílá nám
Ducha Svatého, který z Otce i Syna vychází. Při každé mši svaté jsou
modlitby zakončené vzýváním Nejsvětější Trojice. Manželé se snaží
Trojjedinému Bohu podobat. Je to takzvaný manželský trojúhelník,
v němž je manžel, manželka a Bůh, třetí osoba, která manželství
nerozbíjí, ale spojuje.
Když jsme byli pokřtěni, nebyli jsme pokřtěni jen jednou ze tří osob,
ale Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého. Připomínáme si to
při vstupu do kostela, kdy namáčíme prsty ve svěcené vodě, děláme
kříž a říkáme: „Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého.”
Svatý Patrik si dlouho v Irsku lámal hlavu, jak lidem přiblížit tajemství
Nejsvětější Trojice. Jeho zrak padl na lísteček jetele, který je jeden, ale
jsou v něm tři části. Dal si ho za klopu a s ním kázal o Nejsvětější Trojici.
Jiné přirovnání je: „Bílé světlo se dá rozložit do tří základních barev...”
Panna Maria není čtvrtou Božskou osobou, ale je tou nejlepší dcerou
Boha Otce, matkou Božího Syna a snoubenkou Ducha Svatého. Tak má
k Nejsvětější Trojici velmi blízko a může i nám pomoci k chápání tohoto
tajemství už zde na zemi a pak hlavně v nebi.
Ve čtvrtek 15. června je Slavnost Těla a Krve Páně. Může se přeložit
na neděli, takže ji budeme slavit v sobotu 17. 6. a v neděli 18. 6. V
minulosti k této slavnosti patřil hlavně průvod. Babičky oblékly své
vnučky do drůžičkovských šatů a daly jim košíček s květinami, aby zažily
nějakou slávu. Přitom se mnohé děti pak zase celý rok v kostele
neukázaly a nikdo je nepřipravil na 1. svaté přijímání. Minulou neděli,
11. června bylo v Hrusicích 1. svaté přijímání 4 dětí. Je to méně,
než v minulých letech. Je ale radost, když též rodiče dítěte chodí
k svatému přijímání. Pak dítě vlastně může po svatém přijímání prosit
Ježíše, aby byl silou jeho rodičů a i opačně, rodiče mohou prosit za své
dítě.
Slavnost Těla a Krve Páně je den díků za všechna svatá přijímání
v našem životě. Den díků, že Pán Ježíš je tu s námi v Nejsvětější
Svátosti oltářní nejenom chvíli při mši svaté, ve svatém přijímání,
při adoraci. Nejen chvíli po svatém přijímání v naší duši, ale stále
ve svatostánku, i když z kostela odejdeme. Na dálku se mu můžeme
klanět. Klanění, adorace, to patří Pánu Ježíši. Tím jej uznáváme
za svého Pána a Boha. Kolik lidí se místo toho klaní nějaké modle, třeba
i zvířeti nebo svému vlastnímu já. Poslední večeře, každá mše svatá -

víme o hluboké souvislosti, ale možná málo víme, že mše svatá má
pokračovat i v našem životě. Tak jako se Ježíš obětoval na kříži, tak
i my jím posilněni, máme přinášet oběti za druhé. Vzorem je nám Svatý
otec. A tak pohled na každého kněze nemá být povrchní, jen jaké má
oblečení při mši svaté na sobě, ale že i on celým svým životem má
sloužit mši svatou, přinášet oběť života za svěřené duše.
Kéž hloubka dnešní Slavnosti je důvodem našeho žasnutí
nad Kristovou láskou a příčinou i naší radosti z Ježíše Svátostného.
Ze života farnosti
28. 5. byl v Hrusicích pokřtěn Jan Petr Kukla z Mirošovic.
Noc kostelů - nejlepší jsou na „Půlnoční” o Narození Páně
a při velikonoční Vigílii - to je noc kostelů za provozu. Přesto 9. června
byl v československém husickém kostele v Mnichovicích koncert,
při kterém zpívali „Stabat Mater” od Pergolesiho. Po něm byl katolický
kostel přístupný pro zájemce o modlitbu. Hlídání se ujali ochotně
manželé Klimešovi.
V neděli 11. 6. bylo v Hrusicích 1. svaté přijímání 4 dětí (Barborka,
Terezka, Pepa a Ela).
Již papež Pius X. dovolil, aby přistupovaly k svatému přijímání
děti třeba předškolního věku, pokud rozeznají Svátostný chléb
od obyčejného a dobro od zla. Je to pro ně velká posila v dnešní době,
kdy většina spolužáků je nevěřících. Nestačí jen 1. svaté přijímání, jde o
to, aby chodily často. Pomáhejme jim svými modlitbami!
Po mši svaté rodiče připravili malé pohoštění na faře.
Odpoledne pak byla, jako poslední roky, poutní mše svatá
na Komorním Hrádku od 15 hod. Sešlo se asi 25 poutníků nejen
z našich farností.
Proto ve Strančicích nebyla mše svatá. Další 2. neděli v měsíci,
tj. 9. července, opět bude.
V pátek 16. června byla při posledním náboženství na ukončení
školního roku od 14 hod. v Mnichovicích na faře mše svatá. Po ní děti
dostaly vysvědčení.
Pravidelná výuka pro letošní školní rok skončila. Přesto
i o prázdninách se mohou děti zastavit u kněze a popovídat si.
Mohou chodit i nové děti, které na náboženství ještě nechodily.
60 otázek (maturitní), které měl Pater jako přípravu na svátost
biřmování již v Praze pro ty, kdo končily 8. třídu, použil i letos. Je tam
třeba otázka: Gedeón. Nevěděly, kde to najít - v Bibli - ale tam
to v obsahu není (musí se vědět, že je to v knize Soudců..).

Třetí sobotu 17. 6. 2017 je v Hrusicích svatba. Oddáni budou Antonín
Vávra a Petra roz. Chabrová.
V Mnichovicích bude modlitební
dopoledne s velkým růžencem až čtvrtou sobotu 24. 6.
Sbírka na Arcidiecézi - v Choceradech se vybralo 291 Kč,
v Ondřejově 740 Kč, v Mnichovicích 1293 Kč a v Hrusicích 1 634 Kč.
22. 5. jsme se na strančickém hřbitově rozloučili s p. Petrem Zlesou.
15. července oslaví pí. Krejcárková z Vodsliv 90. narozeniny.
Děkujeme za její modlitby.
Pokračuje oprava odvodnění a fasády na severní straně kostela
v Mnichovicích. Příspěvek na opravu jsme dostali od Ministerstva
kultury, města Mnichovice a ze Svépomocného fondu Arcibiskupství
pražského. Sami se podílíme chybějící sumou, která vznikne
po dokončení oprav koncem roku.
Díky za sekání trávy v Mnichovicích rodině Hnízdové z Ondřejova
a panu Palečkovi z Božkova (ten se také stará o správný čas
na hodinách na věži mnichovického kostela). V Hrusicích to je Mgr. Petr
Sklenář, v Choceradech pan Hrdina a v Ondřejově Hnízdovi a j. Pan
Josef Zicha ml. zase opravil vodu na záchodě v Ondřejově.
Díky také patří těm, kdo se starají o čistotu kostelů a far. Pokud chce
se někdo nový zapojit, je potřeba se přihlásit raději do prázdnin, kdy
bude nový rozpis na 2. pololetí. Případně také ti, kdo jsou již zapojeni
a potřebují změnu.
Dík patří také všem, kdo ochotně a bez nároku na odměnu hrají
při bohoslužbách.
Dá-li Pán Bůh, duchovní program
v celé mnichovicko-hrusické farnosti o prázdninách 2017:
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Ve Zvánovicích jsou mše sv. 1. čtvrtek v měsíci v 15,00 hod.
Mše sv. v Kostelních Střímelicích bude 5. 7. v 11 hod.

Poutní mše svatá ke cti svaté Anny v kapli ve Strančicích, dá-li
Pán Bůh, bude v sobotu 22. 7. v 10 hod.
V Senohrabech mše svaté jsou 4. čtvrtek v měsíci v 18 hod.
Adorace budou v Mnichovicích 1. neděle v měsíci v 15,00 hod.,
v Hrusicích 3. neděli v měsíci v 15 hod.
Poutní mše svatá v Choceradech bude 12. srpna v 16,30 hod.
Sledujte vývěsky na kostelích a ohlášky po mši svaté, mohou být změny!

