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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
OBČERSTVENÍ
POJĎTE KE MNĚ... A JÁ VÁS OBČERSTVÍM.

Doba dovolených, prázdnin, odpočinek od celoroční činnosti,
od fyzické práce, ale v dnešní době lidé víc sedí u počítačů a potřebují
odpočinek od duševní práce.
Moje praneteře znají vtipnou písničku o učitelce, jak vypadá
před prázdninami o po prázdninách - unavená a pak zase občerstvená.
Máme též duchovní život, který je potřeba neustále občerstvovat.
K tomu slouží modlitba, třeba růženec, četba Písma svatého, některé
evangelium, Listy svatého Pavla... Pak je to hlavně mše svatá a v ní
se občerstvujeme ve svatém přijímání. Když někdo nemůže chodit
ke svátostem, je zde možnost duchovního přijímání např. při adoraci
nebo v autě, když jedeme kolem kostela a na dálku Pána Ježíše
zdravíme.
V horku nám pomůže k občerstvení těla sprcha nebo aspoň umýt si
obličej studenou vodou. V duchovním životě je též krátkodobé nebo
delší občerstvení. To delší může být, když jede někdo na exercicie, asi
tak, jako když k občerstvení těla jede k moři.
Někdo bere exercicie jako těžkou práci na sobě. Já je beru jako
občerstvení na duši. Být týden o samotě s Ježíšem, s Pannou Marií,
občerstvovat život své duše rozjímáním Písma svatého, rozjímáním
růžence.
Při tom všem nezapomínejme na Pannu Marii. S ní je náš život lehčí.
Jako naše matka má stále po ruce láhev s občerstvením.
Kéž dobře prožíváme čas odpočinku a bereme vážně slova Kristova:
„Pojďte ke mně a já vás občerstvím.”
Začaly prázdniny. Děti opustily školu, opustily učení, ale neměly by
opustit Pána Ježíše a Pannu Marii.
Denně by se měly děti modlit, snažit se, pokud možno, dostat se
v neděli na mši svatou, držet se Panny Marie. Knížka o Panně Marii,
která má jen 20 stránek, se jmenuje Růženec. Chvíli v ní můžeme
listovat.
Pannu Marii překvapil anděl. Možná neměla uklizeno, ale měla srdce
otevřené pro Boží věci. Po rozhovoru s ním říká své „Ano” k Boží vůli,
i když neví, co ji čeká.
Setkání s Alžbětou, to je setkání dvou věřících žen. V našem životě se
můžeme setkat s člověkem, o kterém si myslíme, že je nevěřící a on nás
překvapí svou skrytou vírou, vírou ve svém jádru.
Rodina, která má ve svém středu malé dítě, se podobá Svaté Rodině.

Každá farnost je duchovní rodina s Ježíšem ve svatostánku.
Simeon předpověděl Panně Marii radost i bolest. Ježíš je světlo, které
bude Panně Marii působit radost. My hříšníci jsme příčinou její bolesti.
Ztráta a nalezení Ježíše. Když jsem kdysi dávno s jednou rodinou
cestoval Jugoslávií, celé odpoledne a celý večer jsme cestou nepotkali
jediný katolický kostel.
Držme se o prázdninách Pána Ježíše, Panny Marie a s nimi
prožívejme každý den.
P. Ivan
Ze života farností
PRVNÍ TÝDEN PRÁZDNIN

3. 7. svátek svatého Tomáše. Známe dlouhé vyznání víry Pavla VI.,
o něco kratší Vyznání víry ve mši svaté a ještě kratší na začátku
Růžence. Ale Tomáš má nejkratší vyznání víry: „Pán můj a Bůh můj.”
4. 7. na svátek svatého Prokopa, byla na Sázavě poutní mše svatá
s generálním vikářem pražské arcidiecéze Mons. ThLic. Ing. Zdeňkem
Wasserbauerem, Th.D. Bylo nás tam 20 kněží i ze západních Čech,
z Polska a odjinud, ale z našeho vikariátu jsem tam, kromě místního
P. Radima Cigánka, byl jediný.
V neděli pak na Sázavě byla dopoledne mše svatá sloužená Mons. Fr.
Radkovským, emeritním plzeňským biskupem, ve staroslověnštině.
5. 7. byl svátek svatých Cyrila a Metoděje, který se slaví hlavně
na Velehradě. V naší farnosti byla mše sv. v Kostelních Střímelicích.
Jsou tam dva postranní oltáře zasvěcené svatému Cyrilu a svatému
Metoději. Při mši sv. vždy hraje varhaník z Prahy - pan Petr Mašlaň.
Mše svatá byla již dopoledne od 11 hod., protože tam není zaveden
elektrický proud. Mše svatá byla za Kostelní Střímelice a za paní
Zdenku Samsonovou, která byla takovou duší Kostelních Střímelic.
Z promluvy: Dědictví otců i dědictví matek zachovej nám, Pane.
Většinou jsme byli pokřtěni jako malé děti a víru nám předali rodiče
či prarodiče. Ale v dnešní době jsou mladí lidé, kteří tuto víru od rodičů
nezískali. Letos jsem měl např. radost, když jsem křtil maminku a druhý
den její 3 děti, z toho 2 byly i u 1. svatého přijímání. Když jsem se vrátil
na konci května z Klokot, někdo zvonil a přišla další maminka, že by
chtěla být také pokřtěna a chce nechat pokřtít také její 3 děti. Připisuji to
Panně Marii.
6. 7. měla svátek Marie Goretti, panna a mučednice. Narodila se
1890, po smrti otce (1900) vykonávala domácí práce a pečovala
o mladší sourozence, aby se matka mohla věnovat práci na poli.
V jednom domě s nimi bydlel vdovec se synem Alexandrem. Tento

mladík se jí snažil několikrát přinutit, aby mu byla po vůli. Když odmítla,
pobodal ji smrtelně nožem, takže následujícího dne 6. 7. 1902 zemřela v
nemocnici. Před smrtí svému vrahovi odpustila. Ten po odpykání trestu
ve vězení začal žít novým životem jako pomocník v jedné kapucínské
nemocnici. Ještě za života své matky byla Marie Goretti v roce 1950
prohlášena Piem XII. za svatou.
Sbírka na bohoslovce: Chocerady 473 Kč, Ondřejov 640 Kč,
Mnichovice 1997 Kč a Hrusice 1 990 Kč.
Čtení na prázdniny z knížek a časopisů
Pro děti: Na světě není spravedlnost, povzdechl si synek jednoho
chirurga. Táta každého uspí, než ho řeže, ale mě řeže bez uspání.
Pro ostatní: Byla jedna žena, která se přišla svého faráře zeptat,
zdali by nemohla svážet v neděli seno. Ale vždyť to není vůbec potřeba,
řekl farář, o své seno se nemusíte vůbec obávat. Žena ale trvala
na svém a říkala, chcete tedy, abych nechala svou sklizeň nazmar? Ten
večer umřela. Ona sama byla ve větším nebezpečí, než její sklizeň.
Neděle patří dobrému Bohu, je to jeho den, den Páně. On učinil všechny
dny v týdnu. Mohl si pro sebe vyhradit všechny, ale dal nám jich 6 a pro
sebe si nechal sedmý. Jakým právem saháte na to, co vám nepatří?
Víte, že ukradený majetek nikdy nepřináší požehnání. Právě tak i den,
který kradete Pánu, vám nepřinese zisk. Znám dva velmi silné
prostředky, jak zchudnout: „Pracovat v neděli a krást (z promluvy faráře
arského o svěcení neděle).”
Jednou v letadle seděl vedle mne člověk, který mi vyprávěl, jak se stal
katolíkem. Na letišti byla hrozně dlouhá řada k autobusu. Jeden kardinál
stál v řadě přede mnou. Letištní zřízenec přistoupil blíž a pošeptal mu:
„Eminence, pojďte za mnou, dovedu Vás na začátek řady.” Kardinál
odpověděl: „Je to od Vás velmi milé a vážím si toho, ale já klidně
počkám.” Ten akt jednoduché pokory mě zaujal natolik, že jsem se začal
zajímat o katolickou církev. Druhé lidi svým chováním můžeme k církvi
přitáhnout nebo je odehnat (z knížky Kněží pro třetí tisíciletí od Timoty
Dolana).
Poutní mše svatá ke cti svaté Anny v kapli ve Strančicích, dá-li
Pán Bůh, bude v sobotu 22. 7. v 10 hod.
Poutní mše svatá v Choceradech, dá-li Pán Bůh, bude v sobotu 12.
srpna v 16,30 hod.

