
 

 
 

 

Září 2005 

Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, 

Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice 

Slovo života 
 

„Chovejte se, jak to odpovídá Kristovu evangeliu“  ( Flp 1, 27). 
 

Kolem roku 50 - prvního křesťanského století došel Pavel a jeho 

spolupracovník Silas do města Filip. Bez ohledu na těžkosti, které měl Pavel 

s městskými úřady i s občany, píše o několik let malému křesťanskému společenství 

ve Filipech a vyzývá věřící, aby svou občanskou angažovanost žili věrně a důsledně 

podle evangelia. 

„Chovejte se, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.“   

Tímto slovem Pavel od Filipanů žádá, aby se chovali jako opravdoví křesťané. 

Někdy si myslíme, že evangelium neřeší lidské problémy a že přináší Boží 

království ve smyslu výhradně náboženském. Ale není to tak. Právě Ježíš přítomný 

v křesťanu buduje most a otvírá cestu… 

Náš starý člověk je vždy připraven stáhnout se do soukromí, starat se o své 

malé osobní zájmy, opomíjet lidi okolo sebe, být lhostejný k okolí, i ke svému 

nejbližšímu okolí, být lhostejný k veřejnému blahu. 

Zapalme znovu v našem srdci oheň  lásky, získáme nový otevřený pohled, a 

všimneme si, kde je potřeba naše pomoc. 

Podle Chiary  Lubich  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program pro děti 

Středa 14.30 – 16.00 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara Říčany 
 

Čtvrtek 16.30 – 18.00 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara v Kostelci u Křížků 
 
Pátek 18.00 
Kromě prvního pátku 
v měsíci budou dětské mše 
- kostel Říčany 

 

Program pro mládež 

 
Čtvrtek 19.00 – 20.00 
Náboženství pro mládež 
- fara v Kostelci u Křížků 
 

Pátek 21.00 – 22.00 
Farní sportování 
- sokolovna Říčany 
 
Pátek (3. v měsíci) 
Setkání pro mládež 
- fara  v Říčanech 19.00 
 

Neděle 16.00 – 18.00 
Setkání pro mládež 
- fara v Říčanech 
 

 
Pravidelné bohoslužby a 

pastorace v našich farnostech 
 

Pondělí  
15.00  Říčany DPS – mše sv. 

Úterý 
  9.00 Říčany  – mše sv. 

14.30 Říčany DD – mše sv. 

(1x za 2 týdny) 

Středa 
18.00 Říčany  – mše sv. 

Čtvrtek 
 9.00 Říčany  – mše sv. 

Pátek 
18.00 Říčany  – mše sv. 

 

Sobota 
14.30 Popovičky  – mše sv. 
16.00 Kamenice  – mše sv. 
18.00 Říčany  – mše sv. 

 

Neděle 
  8.30 Velké Popovice – mše sv. 
  9.00 Říčany, Mukařov – mše sv. 

10.15 Kostelec u Křížků – mše sv. 
11.30 Jažlovice  – mše sv. 

  (vyjma 1. nedě le  v měsíci) 

11.30 Otice   – mše sv. 

(1. ne děle  v měsíci) 

13.00 Lipany  – mše sv. 
13.00 Tehov   – mše sv. 

(3. neděle v  měsíci) 
14.30 Všestary  – mše sv. 
  (2. neděle v  měsíci) 
15.00 Kunice  – mše sv. 

(3. neděle v  měsíci) 
 



Kalendář na září 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatí premonstrátského řádu 

 

Rozhodli jsme se zařadit na pokračování do Zv onu živ otopisy svatých našeho 

premonstrátského řádu. Kéž nám jejich př íklad pomůže prohloubit i naši víru, a vede 

nás k zamy šlení, jak oni svými živ oty oslavovali Boha. 

 

Svatý Gotfríd (Bohumír) 
řeholník 

 

Narodil se roku 1097 z vážených a bohatých hrabat v Kappenbergu. Už 

v počátku své dospělosti hrál aktivní roli v podpoře ř ímského papeže proti císař i 

Jindřichu IV. V roce 1121 se setkal se sv. Norbertem v Kolíně nad Rýnem a byl tak 

uchvácen jeho živ otním stylem a kázáním, že se okamžitě rozhodl zbavit se majetku a 

vstoupit do začínajícího premonstrátského řádu.  

Neděle 25. 09.  Př i všech mších bude sbírka na církevní školství 

         16:00  Setkání mládeže na faře v Říčanech 

Pondělí 26. 09.    15.00 Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána 

Středa  28. 09.  Slavnost sv. Václava 

         08.30 Velké Popov ice 

         09.00 Říčany (po mši scénka dětí ke sv. Václavu) 

         10.15 Kostelec u Křížků  

11.30 Jažlovice (pouť, po mši scénka dětí ke sv. Václavu)  

Čtvrtek 29. 09.  Svátek sv. Michaela, Rafaela a Gabriela 

       09.00 Říčany 

       18.00 Říčany 

         17.15 Kostelec u Křížku 

         18.30 Velké Popov ice 

Pátek 30. 09.       18.00 Památka sv. Jeronýma, mše sv. zaměřená pro děti 



Společně se sv ou ženou Juditou a svým bratrem Ottou předal 31. května 1122 

hrad Kappenberg sv. Norbertovi a ustavil tak první založení řádu v Německu. Otto i 

Judita následovali Gotfrídova př íkladu a přijali řeholní život nov ého řádu.  

Další darování jeho statků  ve Varlar a Ilbenstadtu sv. Norbertovi, způsobilo 

pobouření mezi místní šlechtou, která to chápala jako hrozbu pozicím aristokracie. 

Vojenské tažení na klášter Kappenberg pod vedením Gotfrídova znepřáteleného 

tchána Bedř icha z Arnsbergu bylo neúspěšné.  

Přes v šechny tyto zkoušky zůstal Gotfríd pevně 

rozhodnut stát se premonstrátem. Když se situace 

uklidnila, př ijal Gotfríd bílý hábit z rukou sv. Norberta.  

Zamiloval si zvláště péči o chudé a nemocné ve špitále 

připojeném k opatství. Sv. Norbert ho chtěl mít u sebe 

v Magdeburgu, ale Gotfríd se necítil dobře v hlučných 

sev erních metropolích, a dostal pov olení k návratu na 

Kappenberg. Během zpáteční cesty v Ilbenstadtu 

onemocněl.  

Ve společenství svých spolubratř í a svého rodného 

bratra Otty se usmíř il těmito slovy: „Mí bratř i, skrze 

lásku k řádu, skrze horlivost pro Boží slávu jsem občas některé z vás pokáral snad 

trochu drsněji, nyní se vám omlouvám“. Později měl vidění andělů  a zv olal: „Jak 

nádherné, jak nádherné! Poslové mého stvoř itele a Boha konečně přišli!“ S těmito 

slovy zesnul v Pánu 13. ledna 1127. 

Je zobrazován se šlechtickou korunou, kterou odmítl kvůli Kristovu království, 

s lebkou pokání př ipomínající jeho těžké zkoušky, a s nejchudším z chudých, které 

miloval, a kterým tak rád sloužil. Svátek slaví 14. ledna. 

Převzato: Premonstrátské nebe 

 

Jak jsme viděli papeže aneb celosvětové setkání 

mládeže 
 

 Je čtvrtek 11.srpna a ke kostelu sv. Vojtěcha u metra Dejvická proudí na tak 

brzkou ranní hodinu podezřelé množství lidí. Dalo by se ř íci velice podivných lidí. Zdá 

se totiž nepochopitelné, že tito mladí lidé i přes to, že je teprve něco před osmou 



hodinou, a že se vláčí někteř í i z velké dálky s těžkými krosnami na zádech, prostě 

neztratí úsměv na tváři, milý pohled a vlídné slov o pro každého ( výjimka podtvrzuje 

pravidlo=)) No, to snad mohou být jedině křesťani...  
 ,,16.-21.srpna – celosvětové setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem,“tak hlásá 

nápis na malém letáčku u 

kostela, kde jsme měli všichni 

sraz, abychom celý  náš výlet 

zahájili mší svatou. Možná Vás 

zmátlo, že jsme odjížděli již 

11.8., kdy ž samotné setkání 

v Kolíně začíná až 16.srpna. 

Naše skupina mladých věř ících 

z pražské arcidiecéze ( =3  plné 

autobusy), se totiž chystala i na 

předprogram do německé 

diecéze - Diecéze Bamberg.  
 Asi kolem desáté hodiny, kdy  jsme se konečně všichni naskládali do autobusů , 

jsme vyjeli. Cesta trvala sice asi celých sedm hodin, ale v autobuse panovala dobrá 

nálada a nejmenovaní šprýmaři hýřili dobrými či méně dobrými vtipy, a tak nám to 

uteklo velice rychle. Po příjezdu do Bambergu následovalo rozdělování do rodin. 

Nutno ov šem podotknouti, že se to neobešlo bez komplikací. Musím totiž 

konstatovat, že znalosti jazyka německého byly u některých z nás velice mizivé. Spíše 

bych řekla až nulové( já jsem byla bohužel jedním z nich). Naštěstí byli ostatní tak 

prozřetelní a na poslední chvíli nás naučili alespoň  jednu frázi – potřebnou pro 

přežití – “Ich habe hunger!!!“ Následovalo ubytování a seznámení s rodinami. V naší 

hostitelské rodině nás například čekalo překvapení v podobě českého popisu 

místností na každých dveř ích( na vchodových dveřích na nás čekal nápis: “Srdečný 

vítaný“). Večer se ještě konala velká uvítací ceremonie v místním kostele, kde nás 

zaujali zvlástě ministranti. Bylo jich asi kolem čtyřiceti a v zář i svíček, které 

osvětlovaly celý kostel, vypadali jak andělé. Byla to nádhera a protáhla se až do 

pozdních večerních hodin.  

 Délka našeho pobytu v Bambergu byla necelých šest dní, ale zažili jsme toho 

tolik, jako bychom tam pobyli celý měsíc. Seznámili jsme se s místní mládeží, vyráběli 

mozaiku do kostela, sedací soupravu na farní zahradu, poznávali jsme památky, 



každý  den jsme měli mši svatou, byli jsme na hudebním festivale, hráli jsme stolní 

fotbal, kulečník, šipky... Zkrátka jsme se nikdy nenudili. 

 V úterý 21.srpna byl den plný překvapení. Jednalo se o ubytování. Když jsme se 

přihlašovali, bylo nám řečeno, že budeme spát všichni společně v nějaké tělocvičně 

v centru Kolína. Později jsme se dozv ěděli, že místo v  Kolíně budeme ubytováni 

v malém městečku Pulheim asi 14 kilometrů  od Kolína. A když jsme do již zmíněného 

maloměsta přijeli, tak nás rozdělili do rodin. Ale co. Život je plný změn.  

V Kolíně už to bylo z trošku 

jiného soudku. Najednou nás 

totiž bylo o statisíce víc a to se 

taky podepsalo na organizaci. 

Dostavily se třeba problémy 

s vydáváním jídla, protože 

nasytit takov é množství lidí 

není zrovna nejlehčí. Třeba 

oznámili, že nákladní vůz 

s obědem zabloudil a  jídlo 

nám  místo v jednu, jak 

slibovali, vydali až ve čtyři odpoledne. Ale nám nic náladu zkazit nedokázalo. Ta 

atmosféra tam byla totiž úžasná a slovy nepopsatelná. Velice často jsme měli 

programy v českém národním centru, kde jsme ještě jakž takž měli přehled. Bylo nás 

totiž “jenom“ něco kolem tří a půl tisíc, a tak se nám i stalo, že jsme našli toho, koho 

jsme hledali. Jakmile ale byl program pro v šechny společný – jako např íklad obř í mše 

na stadionu, festival mladých či př ivítání papeže u Rýna, tak už jsme neměli šanci. 

Taky se Vám totiž mohlo stát( jako se jednou stalo mně), že se svým kamarádům 

ztratíte a za celý den nepotkáte ani jednoho Čecha ze své skupiny. Ale na tom přece 

nezáleželo... 

 V sobotu ráno jsme autobusem dojeli za Kolín, odkud jsme pěšky putovali na 

Marienfield. Tam se mělo konat setkání mladých s papežem. Bylo to obrovské pole 

rozdělené do sektorů  podle národností a uprostřed stálo pódium ve tvaru mraku, na 

kterém měla být sloužena mše svatá. Po celý den se na místo trousily davy poutníků  a 

hledaly  svá místa na přespání. Někde bylo tak málo místa, že se spalo jako domino 

těsně jeden vedle druhého. Česká skupina měla sektor číslo B1. Byl to jeden 

z nejlepších sektorů a měli jsme krásný výhled jak na pódium( které bylo sice 



vzdálené, ale na vyvýšeném místě), tak na obř í obrazov ku, kde byl přímý přenos. 

Sobotní slavnost byla nádherná. Všichni jsme potleskem, křikem a vlajkami vítali 

papeže. V našem sektoru se rozmohl pokř ik : „Češi zdraví papeže, na setkání 

mládeže!“ a ve v edlejším sektoru - zřejmě arabov é-, nás př i tom nechápavě sledovali. 

Kdy ž si při evangeliu všichni rozsv ítili svíčky a všude kolem vás jste viděli jenom tisíce 

hoř ících plamínků, tak to byla chvíle, na kterou se jen tak nezapomíná. Zkrátka a 

dobře, když někdy  kolem jedenácté slavnost skončila, tak v šichni padli na karimatku, 

vlezli do spacáků a usnuli… 

 „Gut morgen!!!, Good morning!!!..., Dobré ráno!!!“ 

Bylo pů l osmé ráno a nad celým Marienfieldem se 

rozezněl hlas ohlašující dobré ráno téměř  ve v šech 

sv ětových jazycích. Následovaly nekonečně dlouhé 

fronty na záchod a u provizorních umýváren. Úplným 

závěrem vůbec celého setkání byla mše svatá, kterou 

sloužil opět svatý otec Benedikt XVI. Po mši nastal 

neuvěřitelný zmatek, jak se každý snažil rychle sbalit a 

opustit Marienfield.  

 Bylo pů l osmé večer, když  konečně poslední 

dv ojice poutníků  dorazila do Pulheimu, kde už stály 

připravené autobusy. Pro nás, kteř í jsme na určené místo dorazili již kolem čtvrté či 

páté hodiny odpolední, byla na faře př ipravená svačina a př íjemné posezení. To byl 

po namáhavém dni v skutku velice dobrý nápad... Čekání na největší zpozdilce jsme si 

potom ještě na parkovišti zkrátili hraním infantilních her, typu Rybičky, rybičky, 

rybáři jedou, či Městečko Palermo. A nakonec jsme vyjeli… 

 Na závěr bych to shrnula. Jsem moc ráda, že jsem na tomto setkání byla a že 

jsem mohla prožít to, co jsem prožila. Zase jsem měla možnost prohloubit se ve víře a 

poznat spoustu nových lidí. Někdy bych sice uvítala, kdyby tam bylo o pár set tisíc lidí 

míň, ale ten zmatek a všechno kolem k tomu vlastně patří. A tak můžu ř íci jen jedno: 

„AHOJ v Sydney!!!“ 

Iveta Pešatová 

 



 
 
 

Zahájení nového školního roku mší sv. pro děti 
 

Napsáno 31. 08. 2005 
 

Rok uběhl jako v oda a opět stojíme zatím ještě před zavřenými dveřmi školních 

budov, ale nakonec i naší fary a očekáváme, že zítra 1. září se v šechny dveře otevřou a 

nedočkaví školáci budou přivítáni ve školách i na faře k dalšímu školnímu roku. 

Někde dojde ve škole ke změnám vyučujících a na naší milé faře jsou také změny ve 

vedení farnosti.  

Naši otcové premonstráti 

Lukáš a Pius př ipravili 

zahájení školního roku v 

říčanském kostele 31.srpna 

2005 mší sv. pro děti a 

požehnáním v šem pro 

nastávající školní rok. Po mši 

sv. jsme se přesunuli na farní 

zahradu, kde byl připraven 

táborák a občerstvení pro děti 

i dospělé. Katechetky 

připravily pro děti veselou hru 

o sv. Václavovi a pak každý, kdo chtěl, si mohl opéci př ipravené buřtíky nebo si 

pochutnávat na dalších nabízených dobrotách.  

Kolem ohně postávaly debatující skupinky, prázdninové zážitky jsou většinou 

vždy zajímavé. Pomalu se stmívalo, oheň  ještě vesele plápolal, ochotné ruce dospělých 

uklidily vše, co bylo třeba, hezky prožitý večer skončil a všichni jsme se rozcházeli 

domů  s poděkováním za Boží lásku a ochranu pro příští rok. 

Míla Pangácová 

 

 

 

 



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně, 

vznik prvních křesťanských spisů 

 

Listy. V 50. létech prvního století odpovídal sv. Pavel na bezprostřední 

problémy církevních obcí, jak to čteme v nejstarších křesťanských písemných 

dokumentech: v 1. listu sv. Pavla Soluňanům, listu Galaťanům, Filipanům, 

Filoménovi, v 1. a 2. listu Korinťanům, a v listu Římanům. Listy dalších apoštolů  – 

Patra, Jakuba, Judy a Jana vznikly asi kolem roku 70. 

Evangelia. Ty obsahují Ježíšova slova a skutky. Datace evangelií není 

definitivně vyřešena. Současná nov ozákonní biblistika se začíná na základě důležitých 

nových poznatků  př iklánět k názoru, že sv. Matouš evangelium napsal v létech 30 – 

36, sv. Jan v roce 38, sv. Lukáš v létech 40 -60 a sv. Marek mezi roky 50 – 60. 

Skutky apoštolů. Tato kniha je pokračováním Lukášova evangelia. Sleduje 

rozv oj křesťanství nejdř íve v Jeruzalémě, v Jůdsku a Samařsku a potom dolů  za 

hranice. Palestiny – až na konec země. 

Zjevení sv. Jana (Apokalypsa). Apokalyptická literární forma, která má 

kořeny u proroků  Ezechiela a Zachariáše se zrodila v době pronásledování křesťanů 

(v létech 92 – 96). Věřícím se dostává ujištění,že pozemské útrapy  jsou podřízeny 

Boží moci a že Boží Králov stí je většího dosahu, než události, které se ho 

bezprostředně dotýkají. 

Dr. F. Reichel  

 

Vyučování náboženství v našich farnostech 

ZP 

Ve středu 14. září začalo vyučování náboženství na faře v Říčanech. Pravidelná výuka 

náboženství pro mladší děti bude každou středu od 14.30 do16.00 hodin.  

Tyto děti jsou rozděleny do čtyř skupin podle věku. Předškolní a první třídu vyučuje 

p. Hana Zavadilová. Druhou a třetí tř ídu vyučuje p. Ludmila Hamanová. Čtvrtou a 

pátou tř ídu vyučuje Miloslava Pangrácová.  

Vyuka starších dětí, tj. 6. až 9. třída, zatím nezačala z dův odu minimálního zájmu. 

Nabízíme proto touto cestou možnost v šem, kteř í do této věkové skupiny  patří. 

Zároveň vybízíme rodiče, aby apelovali na své drahé ratolesti.  

P. Pius 



 

Humanitární sbírka 

oděvů, prádla, záclon, př ikrývek, ložního prádla, hraček, 

domácích a školních potřeb, apod., kterou pořádá Farní charita 

Říčany, se uskuteční dne 12. 10. 2005 od 12,00 do 18,00 

hodin u fary (kostela) na Masarykově náměstí v Říčanech. 

Za každou krabici nebo pytel uvítáme dobrovolný příspěvek 10,- 

Kč, který použijeme na dopravu a na sv ou další činnost (např. 

na drobné dárky pro vánoční besídku). Tato sbírka je určena pro Občanské sdružení 

Diakonie Úpice, které se zabývá tříděním a dalším zpracováním darovaných věci a 

jejich následným použitím pro humanitární účely. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

Marie Junková 
Farní  charita Říčany 

 

 

Hudební podvečer 

Dov oluji si vás, co nejsrdečněji pozvat na náš první podzimní hudební úterní 

podv ečer, který se uskuteční dne 18. 10. 2005 na římskokatolické faře v  Říčanech. Tentokrát 

budeme poslouchat originální nahrávky z Osv obozeného divadla a vzpomeneme 100. 

výročí narození pánů  Voskovce a Wericha. Sejdeme se v 17. hod., v úterý 18.10.2005 

na faře. Na v šechny  se těším a vy se můžete těšit též, doufám, že se zasmějeme, 

zamyslíme a … opět bude překvapení! Zváni jsou všichni od ? do ? ! 

Hana Zavadilová 

Angličtina na faře 

V letošním roce budou opět probíhat na faře kurzy angličtiny. Vyuku povede jako 

vloni p. PhDr. Eva Lacinová. Př ihlásit se může kdokoliv. Skupina mírně pokročilých 

bude v pondělí od 17.00 do 19.00 hod. Skupina pokročilých bude od 19.00 do 20.30 

hod. Př ihlásit se můžete u pí Lacinové na telefonu +420 602 354 566. Kurzy začínají 

03. 10. 2005. 
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