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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
UZDRAVENÍ A MODLITBA

Ježíš nejen uzdravil nemocnou Šimonovu tchýni, ale i mnoho jiných
nemocných. Měl za sebou náročný den, ani neměl čas se modlit. Tak
brzy ráno, ještě za tmy, si zašel na opuštěné místo a tam se modlil.
Ježíš začíná den modlitbou. Tím je každému vzorem, zvláště když nás
čeká náročný den.
Pannu Marii si nedovedeme představit bez modlitby. Modlí se
nejen za svoje osobní věci, ale i za příchod Mesiáše. Jaké bylo její
překvapení, že tato její modlitba byla vyslyšena nečekaným způsobem.
Stává se Matkou Mesiáše. Přichází k Alžbětě, propuká v jásot
a vyjadřuje to krásnou modlitbou: „Velebí má duše Pána…“ Tato radost
v modlitbě přeskočí i na Alžbětu.
O Vánocích rodina klečí před Betlémem ať už někde v kostele nebo
doma. Vyšší formou této adorace je modlitba v kostele
před svatostánkem nebo při Výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní
v monstranci.
2. února jsme slavili tajemství čtvrtého radostného desátku.
Simeón se modlil zvláštním způsobem. Věděl, že neumře, dokud
neuvidí Mesiáše. A tak se modlil se čtyřicetidenním Ježíšem v náručí:
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka v pokoji…“ Kněží,
řeholníci a řeholnice touto modlitbou zakončují den.
Kdo se však tuto modlitbu modlí opravdově, je připraven odejít
z tohoto světa? Proto prosíme Pannu Marii, aby se za nás přimlouvala
v hodině naší smrti. Procházíme různými etapami modlitby. Kéž jako
Ježíš a Maria každý den začínáme modlitbou.
P. Ivan
Ze života farností
V sobotu 10. 2. byli v Hrusicích oddáni Petr a Lenka Sirotkovi
z Mirošovic.
Na masopustní úterý, den před Popeleční středou, jsme jezdili
na Kající pouť na Svatou Horu. Tuto tradici jsme přerušili, když
se opravovala Svatá Hora. Místo toho jsme zavedli novou tradici –
poutní návštěvu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze
na Karlově.
Letos jsme opět jeli vlakem, případně osobními auty. Mše svatá
začala po 9 hod., čekali jsme na poutníky z Mnichovic, ale žádným
to nevyšlo. Přesto se nás sešlo i s knězem 15. Při mši svaté jsme
vzpomněli i těch, kteří s námi již nejezdí, ať už ze zdravotních důvodů
nebo proto, že nás předešli na věčnost. Doufáme, že tito bývalí poutníci

s námi na Karlově byli také. Potom jsme měli adoraci. Vzpomněli jsme
v modlitbě i na každou (31) obec zvlášť. Na závěr pouti jsme
se pomodlili Pobožnost na Svatých schodech. Našly se i poutnice,
které modlitbu zvládly po kolenou, ostatní poutníci a poutnice zůstali pod
schody. Svaté schody na Karlově byly postavené již v roce 1711.
Papežové sv. Leo IV. a Paschal II. propůjčili odpustky věřícím, kteří se
srdcem alespoň lítostí naplněným, na kolenou rozjímají na těchto
schodech o utrpení Páně. Pius VII. tyto odpustky navždy potvrdil
a prohlásil, že je možné je věnovat i duším v očistci. Na konec šli
všichni rádi do teplé sakristie, kde pojedli z přinesených zásob a trochu
si popovídali.
Postní doba začíná Popeleční středou (letos 14. února). Je to den
přísného postu, stejně jako na Velký pátek. Měli jsme mši svatou
odpoledne v Mnichovicích s udělováním popelce. Zároveň byla přijata
katechumenka mezi čekatele svatého křtu, který by měla přijmout letos
o Velikonocích. V Postní době budou za ni zvláštní modlitby – skrutinia
– 3., 4. a 5. neděli. Modleme se za ni celou postní dobu.
Křížové cesty v postní době jsou v Mnichovicích v úterý a v pátek
v zimní kapli na faře v 17 hod., v neděli v 10 hod. v Hrusicích
a v Ondřejově v neděli v 18,30 hod., v Choceradech chtějí zůstat raději
u modlitby Růžence. Mimoto se děti modlí Křížovou cestu v pátek
při náboženství v Mnichovicích.
Děti a ministranti dostali papíry s nápisem zastavení Křížové cesty.
Mají tam namalovat obrázek toho zastavení, případně na zadní stránku
napsat rozjímání.
P. Radek Cigánek ze Sázavy požádal P. Ivana, může-li mít
opět pobožnost Křížové cesty ve Vestci. Má být v neděli 4. 3. 2018 od
15 hod. Sraz je ve 14,50 hod. u hasičské zbrojnice. Tuto Křížovou cestu
zhotovil a zprovoznil ještě před smrtí pan Bareš z Vestce.
Na 24. červen je domluvena návštěva otce biskupa Karla
Herbsta SDB. Při mši svaté, která bude v Mnichovicích vyjímečně
až v 10 hod. (ten den v Hrusicích mše svatá nebude), půjdou děti
k 1. svatému přijímání a dospělí přijmou svátost biřmování. Kdo má
zájem z řad dospělých přijmout tuto svátost, ať se přihlásí co nejdříve
u P. Ivana nebo Mgr. Petra Sklenáře. Je potřeba aspoň základní
příprava. Starší děti se mohou připravovat i při hodinách náboženství.
Při náboženství probíhá také příprava na 1. svaté přijímání dětí,
které se většinou připravují při hodinách náboženství.

V
Myšlíně
probíhala
Tříkrálová
sbírka
se
zapečetěnou
pokladničkou Charity ČR. Letos se zapojila naše rodina, snad se příští
rok zapojí i další trojice koledníků. S mladšími je potřeba, aby chodil
i dospělý. Na závěr jsme koledovali ještě 7. 1. po mši svaté v Hrusicích.
Celkem se vybralo 3434 Kč. Tříkrálová sbírka má taková pravidla, že 65
% může zůstat v regionu na nějaký konkrétní účel. Zbytek se nechává
Charitě. Letos jsme se rozhodli, že přispějeme na výměnu bojlerů na
teplou
vodu
v
Hospici
Dobrý
Pastýř
v Čerčanech.
Lucie Procházková

