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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 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
VÁNOCE 2017

První vánoční mše svatá 24. 12. v 16 hod. v Hrusicích byla
pro rodiny s dětmi, kterých se sešlo opravdu hodně. Některé oslavily
Narození Krista zpěvem a hudebním doprovodem při mši svaté a potom
i u Betléma. Při kázání jsem si s dětmi, jak je zvykem, povídal.
Na otázku: „Na co se těšíte?” Malá Anežka řekla: „Na Ježíška.” Ještě
nechodí do školy ani k svatému přijímání. Odpověděl jsem: „Tak
se můžeš těšit na Ježíška, který k Tobě přijde při 1. sv. přijímání.” Ale na
Štědrý večer bychom spíše měli říkat „Těšíme se na dárky od Ježíška.”
Betlém - někde je dřevěný, někde sádrový, někde papírový, někde
dokonce z perníku. Vy děti, jistě máte doma také nějaký Betlém.
Středem toho Betléma je Svatá Rodina. A tak si o ní můžeme něco
povědět:
Svatý Josef byl muž práce, dobrý řemeslník. Byl to také muž
modlitby. Modlitby svatého Josefa, to nebyly jenom nějaké naučené
básničky, říkanky, ale on dokázal v modlitbě naslouchat Bohu,
naslouchat andělům a poslouchat je. Proto jde na sčítání lidu
do Betléma, utíká se Svatou Rodinou do Egypta…
U Panny Marie můžeme obdivovat její ctnosti, na příklad její
skromnost. Až večer rozbalíte dárky, budete třeba zklamáni, že tam
nenajdete hračku, kterou jste si tolik přály. Panna Maria byla skromná, jí
stačilo, že se jí narodil syn, to miminko, které nebylo obyčejným
člověkem, ale Božím synem. Syn Boží a syn člověka - tak to také
zpíváme v jedné vánoční písni.
Kéž se také naše rodiny podobají Svaté Rodině v Betlémě.
Druhá hojně navštívená mše svatá byla půlnoční v Mnichovicích
s Rybovou vánoční „Hej mistře, vstaň bystře.” Tam jsme zase mohli
rozjímat o pastýřích, jak všeho nechali a na pokyn andělů pospíchali do
Betléma.
Třetí vánoční mše svatá byla dopoledne na Hod Boží v Hrusicích,
kde jsme rozjímali o andělech. O Vánocích společně s anděly zpíváme
„Sláva na výsostech Bohu.” Obdivujeme se našim andělům strážným,
kteří jednak hledí na Boha, jemu se klaní a zároveň se dívají na nás
a nás chrání.
Čtvrtá vánoční mše svatá byla odpoledne v Choceradech, kde se
sešel opět velký počet lidí.
Kéž bychom také dokázali ve svém životě milovat Boha, milovat
bližního, sloužit Bohu, sloužit bližním.
P. Ivan

Ze života farností
O Vánocích měl kněz spolu s pohřbem pana Škvora celkem 11 mší
svatých a pak 10 okolo Nového roku. Děkuje všem, kteří jej podporovali
modlitbou, děkuje Panně Marii, Pánu Ježíši i andělům strážným za
všechnu podporu. Služba kněze o svátcích je vždy náročná (třeba jen
příprava tolika kázání). Není se tedy čemu divit, že na svátek sv.
Štěpána byla mše svatá „jen” v Hrusicích s Rybovou mší svatou. Mezi
lidmi je běžné, že na velké svátky během roku, pokud jsou ve všední
dny, většinou mši svatou nenavštěvují, např. Slavnost Zjevení Páně
(Tří králů) 5. 1. v mnichovickém kostele byla s účastí 7 lidí. Kolika mší
svatých o svátcích se běžní věřící účastnili…
Na svátek Svaté Rodiny byla v kostelích obnova manželských slibů.
V Choceradech obnovily sliby 3 manželské páry, v Ondřejově 2 páry,
v Mnichovicích 8 párů a v Hrusicích 21 párů! Celkem tedy
34 manželských dvojic.
7. ledna byla mše svatá na poděkování za svatý křest i obětovaná za
nepokřtěné, aby zatoužili být dětmi Božími.
Mgr. Petr Sklenář jednal na pokyn P. Ivana s otcem biskupem
Karlem Herbstem o návštěvě naší farnosti u příležitosti udělení
sv. biřmování. Tato mše sv. má být v neděli 24. 6. 2018
v Mnichovicích od 10 hod. Aby se mohli v klidu zúčastnit i ostatní
farníci, dopolední mše sv. v Hrusicích (10,30 hod.) nebude.
Společně by přistoupily i děti k 1. sv. přijímání. Kdo ještě nepřijal
svátost
biřmování,
svátost
křesťanské
dospělosti,
ať se
domluví na přípravě s P. Ivanem nebo Mgr. Petrem Sklenářem.
Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti přistoupily k 1. sv. přijímání, se
mohou domluvit také. Bylo by dobře, kdyby se rodiče připravovali
s dětmi i doma.
Svatý křest mohou přijmout nejen děti, ale po řádné přípravě i dospělí,
kteří ještě pokřtěni nejsou. „Buďme pro ně světlem k osvícení pohanů.“
Mudrce oslovilo znamení hvězdy. My sami pro nepokřtěné můžeme
být takovou hvězdou, která je ke Kristu přivede.
Kající pouť, kterou konáme v úterý před Popeleční středou, bývala na
Svatou Horu. Poslední 2 roky jsme místo této pouti změnili na kostel na
Karlově v Praze. Letos to vychází na 13. 2. 2018.
Odjezd do Prahy
bude buď jednotlivě, nebo podle dohody společně:
Ráno vlakem z Mnichovic v 7.44 (nebo z nám. do Strančic v 7.35)
do Prahy hl. nádraží. Dále metrem na I. P. Pavlova a 1 stanici
autobusem č. 148 od Lékařského domu. Pojede-li někdo svým autem,
parkoviště je placené.

Na Karlově začne mše svatá ráno po 9,00 hod. (po příjezdu vlaku).
Večer mše svatá v Mnichovicích nebude. Dále bude Výstav
Nejsvětější Svátosti Oltářní a pobožnost na Svatých schodech.
V lavicích se bude topit. Na zakončení oběd v sakristii z přinesených
zásob, čaj nebo káva z místních zdrojů.
V adventní době navštívil P. Ivan staré a nemocné i ty, kteří
se nemohli dostat do kostela. Byli to manželé Škvorovi a paní
Krejcárková z Vodsliv, paní Knížková a Horáková ze Zvánovic, paní
Palečková z Božkova aj. Pokud víte o dalších potřebných, upozorněte
kněze na ně, aby je mohl také navštívit.
15. 12. jsme se v kapličce ve Strančicích rozloučili před kremací
s panem Františkem Brabcem.
7. prosince přijal 3 svátosti pan Škvor a 16. prosince odešel
na věčnost. V pátek 22. 12. jsme se s ním v Choceradech rozloučili
při mši svaté. Dokud mohl, účastnil se pravidelně v Choceradech
mše svaté. Věříme, že Vánoce slavil již v nebi, a tak se s ním,
doufejme, můžeme z toho radovat.
Na Josefa Ladu jsme mysleli 17. 12. při mši svaté v Hrusicích v den
jeho 130. narozenin.
Dík patří všem, kdo připravili Betlémy, stromečky a vánoční výzdobu
ve všech našich kostelích. Dík patří také všem, kdo pečují o čistotu
kostelů a květinovou výzdobu. Dík patří panu Palečkovi za starostlivost
o věžní hodiny na kostele v Mnichovicích.
Vstoupili jsme do nového roku 2018 pod ochranou Panny Marie,
kterou jsme si připomněli při zasvěceném svátku již 1. 1. V těchto dnech
probíhají opakované volby prezidenta naší republiky. Zvažme dobře,
komu dáme svůj hlas. Modleme se za dobrou volbu nového
prezidenta. Nevyhýbejme se naší povinnosti spolurozhodovat o tom,
jestli chceme zlepšit poměry u nás nebo nic pro to neuděláme…
Zveme opět všechny maminky na modlitební triduum hnutí
Modlitby matek. Setkání v naší farnosti proběhnou v pátek 26. 1.
od 18.15 h. v kapli na faře v Mnichovicích, v sobotu 27. 1. od 9.30 h.
v kostele v Hrusicích a v neděli 28. 1. od 17 h. v Ondřejově. Více o celé
akci a hnutí Modlitby matek najdete na stránkách farnosti.
Za mnichovicko-hrusickou skupinku Modlitby matek
Jitka Vaněčková a Lucie Procházková

