M O Z A I K A
mnichovické a hrusické farnosti

8 / 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
KDYŽ NASTAL VEČER, JEŽÍŠ VYSTOUPIL NA HORU,
ABY SE O SAMOTĚ MODLIL

Ježíš potřeboval čerpat sílu z nebeského otce v modlitbě. Přes den
mu to zástupy lidí nedovolily. I my se někdy v noci modlíme, protože
nemůžeme spát. Ježíš se modlil plánovitě. Jistě je normální v noci spát,
přes den naplňovat svůj život modlitbou a prací.
Apoštolové v noci lovili ryby, aby měli z čeho žít. Setkávají se
s Ježíšem, který k nim kráčí po moři. Jsou mimořádné situace, kdy též v
noci nás čeká nějaká práce - náplň noční služby sester v nemocnici,
strojvůdce ve vlaku…
Pomalu budou končit prázdniny, začne zase náboženství.
V Mnichovicích se na náboženství děti modlí také Rozjímavý růženec,
každé dítě má jedno tajemství. Kromě toho vystavuji Pána Ježíše
v Monstranci na oltář. Děti přicházejí, klekají na klekátko, mlčí a mohou
v tichu říci Pánu Ježíši, co mají na srdci. Je vidět, že se jim to líbí.
Doporučuji, aby v každé rodině při večerní modlitbě kromě modliteb byla
i chvíle ticha, ve které budou v tichu děti i dospělí říkat Pánu Ježíši, co
ten den prožili.
Kéž s pomocí Panny Marie kráčíme cestou k nebi, cestou
za Ježíšem.
P. Ivan
Ze života farností
29. 7. byl při mši svaté v Choceradech pokřtěn Kristián Hnízdo
z Ondřejova.
4. 8. to bylo 25 let, co zemřel kardinál František Tomášek. Mnozí
jsme ho dobře znali. Ten den si také připomínáme svátek sv. Jana
Maria Vianneye, faráře Arského. Rádi slyšíme jeho promluvy:
Modlitba působí, že čas plyne velice rychle a tak příjemně, že ani
nepozorujeme jeho trvání. Poslyšte, když jsem byl farářem v Bresse a
když byli jednou skoro všichni moji kolegové nemocní, musel jsem konat
dlouhé cesty, a přitom jsem se modlil k Pánu Bohu; a ujišťuji vás, že se
mi nikdy nezdála cesta dlouhá.
Někteří lidé se hluboce pohrouží do modlitby jako ryba do vody,
protože jsou zcela oddáni Pánu Bohu.
My často přijdeme do kostela a nevíme, co máme dělat nebo oč
máme prosit. A přece každý ví velmi dobře, když k někomu jde, proč
tam jde. Ale někteří dokonce jako by Pánu Bohu říkali: „Chci ti přednést
pár slov, abych měl od tebe pokoj …“ Často myslím na to, že když se
přijdeme poklonit Pánu, dosáhli bychom všeho, oč žádáme, kdybychom
ho o to prosili opravdu s živou vírou a čistým srdcem.

6. 8. byl po mši sv. v Hrusicích pokřtěn Vojtěch Zdeněk z Hrusic.
7. 8. - 11. 8. byl Pater Ivan na exerciciích v Olomouci. Děkuje
za modlitby. V Mnichovicích jej v pátek 11. 8. zastupoval Mgr. Petr
Sklenář. Měl mít Bohoslužbu slova, ale byl v kostele sám. Škoda,
že jeho ochota kvůli velkému dešti nenašla odezvu…
Samotu s Bohem potřebuje kněz denně na „dobytí baterek duše.”
Jednou za rok k takovému většímu dobytí dochází při exerciciích. Vrátil
jsem se z exercicií v Olomouci. Sešlo se nás 42 kněží z diecéze nejen
olomoucké, ale i z ostravsko-opavské, brněnské, hradecké, já byl
z pražské vlastně sám. Při exerciciích měl kněz 3 promluvy (30-45 min.)
denně. Společně jsme se modlili Breviář, společně měli mši svatou, ale
společné byly i snídaně, obědy, večeře. V noci se spalo, každý byl sám
v jednolůžkovém pokoji.
Ale i při tom bylo ticho a čas na rozjímání o tom, o čem kněz
v promluvách mluvil. Také jsme měli čas na Pána Ježíše zvláště
před svatostánkem, na modlitbu s Pannou Marií ve svatém růženci.
Exercicie znamenají opustit moře práce a jet k jinému moři, třeba
k moři milostí, které se nabízejí při těchto exerciciích. Dík Panně Marii,
která je Prostřednicí všech milostí.
Téma exercicií bylo: „Zářící tvář.”
Kněz mluvil o tváři Mojžíšově, o tváři Krista, o tváři kněze, o tváři
Církve, o tváři každého křesťana. Tvář, která nemůže být hraná, ale
musí vycházet z nitra.
P. Ivan říkal, že sám potom rozjímal i o tváři Panny Marie - zářící již při
Zvěstování, protože její nitro nebylo poznamenáno žádným hříchem.
Takže i naše tvář musí být obrazem našeho nitra.
Na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie jsme slyšeli z knihy Zjevení, že
Panna Maria je žena, oděná sluncem.
Kéž tedy i my máme čistou duši a ta prozařuje i náš obličej.
Exercicie byly určeny pro kněze seniory, takže byly zakončeny
udělováním Svátosti Pomazání nemocných. Předtím se modlil P. Ivan
tzv. růženec, který byl průřezem jeho života. Bylo to hodně, hodně
Zdrávasů, kdy probíral, co postupně prožíval. Takovou modlitbu všem
doporučuje.
12. 8. byla poutní mše svatá v Choceradech ke cti Nanebevzetí
Panny Marie.
Z promluvy: Jako novokněz jsem začínal na Svaté Hoře, která je
zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, potom v Praze v kostele
Nanebevzetí Panny Marie na Karlově a nyní v Choceradech, opět
u Panny Marie Nanebevzaté…

Různé
13. 8. měl 115. výročí narození pan děkan Kahoun, na kterého
s láskou vzpomínají farníci, kteří jej pamatují. Děkuji za připomínku,
vzpomněli jsme si při mši svaté.
V pátek 8. 9. bude v Mnichovicích v 17,30 hod. poutní mše svatá
z Narození Panny Marie a v neděli 10. 9. v 8,30 hod. mše svatá
z Posvěcení kostela.
Velký dík patří panu Hnízdovi z Ondřejova, který si všiml, že schody
na oratoře v mnichovickém kostele mají špatné kraje, poničené
červotočem a bez prodlení je opravil.
Zveme všechny maminky (tedy i babičky a prababičky) na modlitební
setkání, kterými se v naší farnosti poprvé připojujeme k celosvětovému
modlitebnímu triduu hnutí Modlitby matek. Setkání proběhnou v pátek
22. 9. 2017 od 18.30 v kostele v Mnichovicích a v sobotu 23. 9. 2017 od
9.30 v kostele v Hrusicích. Více o hnutí Modlitby matek najdete
na internetových stránkách http://www.modlitbymatek.cz/
Za mnichovicko-hrusickou skupinku Modlitby matek Jitka Vaněčková a
Lucie Procházková.
Náboženství bude letos, dá-li Pán Bůh, alespoň na začátku stejně
jako vloni. Je potřeba, aby s tím děti počítaly a nezaplnily si určený čas
jinými kroužky. Již nyní se mohou přihlásit i nové děti školního věku
z Mnichovic, Hrusic, Ondřejova, Chocerad i ostatních obcí našich
farností.
Prosím o Novénu (10 dní): denně 1 Zdrávas za děti a za rodiny,
ve kterých děti vyrůstají, za učitele a za školy, do kterých budou děti
v našich farnostech chodit. Začátek 25. 8. 2017.
ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ DÁ-LI PÁN BŮH V ROCE 2017 / 2018:
den
Středa 13. 9.
Středa 13. 9.
Středa 13. 9.

hodina
13,45
14,30
17,30

místo
fara Ondřejov
kostel Chocerady
Fara Hrusice

kategorie
školní děti
školní děti
Školní děti

Středa 13. 9.

17,30

kostel Mnichovice

Dospělí

Pátek 15. 9.

14,00

fara Mnichovice

školní děti mladší a starší

Sobota 166.9.

10,00

fara Mnichovice

předškolní děti s doprovodem

V pátek 15. 9. bude na zahájení nového školního roku mše svatá.

