M O Z A I K A
mnichovické a hrusické farnosti

9 / 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 17:30
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
SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE

U svatých slavíme den jejich nebeských narozenin, to je den jejich
pozemské smrti. U Panny Marie jsme tak slavili 15. 8. Ale Panna Maria
přichází na svět svatá, bez poskvrny hříchu dědičného. Proto devět
měsíců po 8. 12. slavíme dnes, 8. 9., den jejího pozemského narození.
My jsme byli zbaveni dědičného hříchu ve svatém křtu. Jde o to,
abychom odešli z tohoto světa na věčnost smířeni s Bohem. Šťastní,
kdo v těžké nemoci přijali svátosti: svatou zpověď, svaté přijímání,
svátost pomazání nemocných.
8. září jsme slavili jednak Slavnost Narození Panny Marie, ale na ten
den také připadá výročí posvěcení mnichovického kostela. Aby
to nebylo moc dlouhé, tak jsme si to rozdělili. Narození Panny Marie
jsme slavili ten den, výročí Posvěcení kostela pak v neděli 10. září.
Kostel byl posvěcen 8. září 1754. Ale též už před tím zde byly velké
milosti. I když kostel vyhořel, milosti zde udělené, rozdané se nezničily.
V pátek při mši svaté jsme mimo jiné vyslechli Gunodovo Ave Maria,
hrané na housle, po mši svaté zpívané litanie k Panně Marii. Ti, kdo
opravují kostel, krásně, opravdu poctivě, byli ochotni zkrátit v pátek
pracovní dobu, jinak pracují od 7 do 19 hod. Uklidili dokonce i schody
u kostela. V neděli pak byly po mši svaté rozdávané výborné
posvícenské koláče, které ochotně upekla pí. Klimešová. Díky!
Pro kolik lidí byl tento kostel školou. Učili se zde tomu největšímu
umění, umění dobře žít. Nestačí si zapamatovat v kostele jen nějaká
slova z kázání, to je lehké, ale jde o to, abychom pak podle nich žili, což
už je těžší.
Kostel i jako ordinace či nemocnice. Ježíš je ten nejlepší lékař,
ten léčí postupně naše nedokonalosti, ale též křísí duchovně mrtvé
ve svaté zpovědi.
Kostel jako svatební síň pro ty, kdo zde měli svatbu, ale též pro
každého z nás, vždyť mše svatá je přirovnávaná ke svatební hostině.
Do kostela přicházíme i za Pannou Marií, abychom se s ní modlili
a též jí prosili o přímluvu a jí děkovali. A tak je zač děkovat - za všechny
milosti pro nás i pro druhé, třeba jen v tomto kostele vyprošené.
Kéž je pro nás náš kostel drahý ne pro vnější krásu, ale pro velké
milosti, které se v něm rozdávají.
P. Ivan
8. září se přišel domluvit pan Petr Anděl, jak bude vypadat mše svatá.
Při mši svaté hrál na housle Gunodovo Ave Maria, u varhan se střídal
pan Jelínek s panem Zichou ml. aj.
Myslíme, že to byla hezká, důstojná poutní mše svatá k Panně Marii.

Po mši svaté byla ještě mariánská pobožnost s litaniemi.
Vnější krása mnichovického kostela, o tu se teď snaží
ukrajinští dělníci. Myslím, že to dělají opravdu dobře. Patří jim za to dík.
Při mši svaté při výročí posvěcení kostela jsme na ně také pamatovali.
Při mši svaté v úterý 12. 9. jsme vzpomněli na dobu, která
předcházela ustanovení svátku Jména Panny Marie. V roce 1683 byla
tureckými vojsky obležena Vídeň. Polský král Sobieski dal dohromady
společné evropské vojsko, které šlo Vídni na pomoc. A Turkům
se nepodařilo Vídeň dobít. Byl totiž kolem ní, na popud polského krále,
vytvořen „neviditelný val,” utvořený lidmi z křesťanské Evropy val z modliteb Svatého růžence. A Evropa byla zachráněna!
Nezapomínejme ani my v každé těžkosti na Pannu Marii a modlitbu
Svatého růžence!
Ze života farností
V úterý 5. září přišla na mši svatou pouze 1 osoba. Proto se kněz
rozhodl, že v pátek 8. září bude poutní mše svatá na faře. V týdnu
se nechal přemluvit a změnil místo na kostel. Rozeslal kvůli tomu
30 SMS zpráv. Do kostela, kde na požádání dělníci přerušili práci
a uklidili před kostelem, přišlo asi 30 lidí, ale odjinud, než kam byly
zprávy poslané.
Rodina oslavuje výročí narození jednoho ze členů - otce, matky, syna,
dcery. Farní rodina oslavuje Narození nebeské matky, Panny Marie.
Farnost, to nejsou jenom Mnichovice, ale všechny obce (31), které má
na starost pastýř, farář. Dívá se na ně ve světle tajemství, kterému je
farnost zasvěcena.
V našem případě je to tajemství Narození Panny Marie. Farnost,
to nejsou jenom ti, kdo jsou pokřtěni a chodí do kostela, ale i vlažní
křesťané.
Pak je zde ještě početná skupina těch, kdo sice byli pokřtěni,
ale už nežijí křesťansky.
A tak dneska můžeme děkovat za všechny, kdo se duchovně narodili
ve svatém křtu i za ty, kdo prožili své nebeské narozeniny v okamžiku
smrti. Též chceme prosit Pannu Marii, útočiště hříšníků, aby přitáhla k
sobě a ke Kristu blíž ty, kdo se od něho hříchem vzdálili.
25. 8. byl pokřtěn v Mnichovicích Samuel Josef Sochůrek.
V neděli 27. 8. byla pokřtěna v Mnichovicích Sofia Ludmila Isufof.

V sobotu 9. září jsme v Choceradech slavili výročí posvěcení
choceradského kostela (kolem roku 1705).
19. srpna měli v Hrusicích svatbu pan Ludvík Winkler a Irena Havlíková
roz. Mrázková, kterou před lety křtil Pater Ivan na Svaté Hoře.
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.
Zveme Vás 22. října 2017 po mši svaté (asi v 11.30) před kostel
v Hrusicích na Misijní koláč, jehož zakoupením přispějete na Papežská
misijní díla - Missio, která podporují děti v nejchudších státech světa starají se o základní zdravotnickou pomoc, vzdělání, starost
o hladovějící, oběti válek atd. Více na stránkách www.missio.cz.
Pokud bude zájem se k Misijnímu koláči připojit i u ostatních kostelů,
domluvte se mezi sebou, v příštím čísle Mozaiky může ještě být nová
informace uvedena.
Děkuji za Novénu (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) a prosím o pokračování v této modlitbě, je to
opravdu potřeba.
ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ DÁ-LI PÁN BŮH V ROCE 2017 / 2018:
den
Středa
Středa
Středa

hodina
13,45
14,30
17,30

místo
fara Ondřejov
kostel Chocerady
Fara Hrusice

kategorie
školní děti
školní děti
Školní děti

Středa

17,30

kostel Mnichovice

dospělí

Pátek

14,00

fara Mnichovice

školní děti mladší a starší

Sobota

10,00

fara Mnichovice

předškolní děti s doprovodem

V pátek 15. 9. byla na zahájení nového školního roku mše svatá
na faře v Mnichovicích ve 14 hod.

