
 

 

 

 

Leden 2006 

Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, 

Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice 

 

LEDNOVÉ    ZAMYŠLENÍ 
 

Už se samozřejmě nikdo z nás nedopátrá, kolikrát za den naši předkové 
vypouštěli z pusy slovo náhoda, které je v naší mluvě tak frekventované. 
Zalistujeme-li v barokním kancionálu ze 17. století, překvapí nás, že si tehdejší 
lidé mnohem častěji a mnohem víc než současný člověk uvědomovali, že nic 
v jejich životě není náhoda.  

Uniknout všem nástrahám a nebezpečím a dožít se dospělého věku vůbec 
nepokládali za samozřejmost, ale ani za náhodu. Jestliže prokličkovali všemi 
těmi úskalími, dokázali být za to i patřičně, a hlavně adresně vděční. 
Nepochybně velmi upřímně a z celého srdce zpívali slova hymnu: „ Díky 
vzdejme Bohu, králi nebeskému, neb on nás dobrotivě dochoval k jitru 
dnešnímu.“  

Děti byly očitými svědky živě žité víry rodičů i prarodičů. Pro náhodu 
nezbývalo místo, protože tam byla víra. Nikoliv víra v osud, ale víra v osobního 
živého Boha. V tom je diametrální rozdíl. Buď jsem fackovacím panákem 
nějakého osudu, který si se mnou v rámci náhod pohrává, jak chce, anebo jsem 
milované dítě Boží. Třetí možnost neexistuje.  

 

Podle Marie Svatošové napsala Hana Zavodilová  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrrooggrraamm  pprroo  dděěttii  
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 

PPrrooggrraamm  pprroo  mmllááddeežž  

Středa 18:00 – 19:00 
Náboženství pro mládež 
- fara v Říčanech 
 
Čtvrtek 19:00 – 20:00 
Náboženství pro mládež 
- fara v Kostelci u Křížků 
 
Pátek 21:00 – 22:00 
Farní sportování 
- sokolovna Říčany 
 
Pátek 19:00 
Setkání mládeže 
- fara  v Říčanech  

(3. v měsíci) 
 
Sobota 10:00 
Setkání katechumenů 
- fara v Říčanech 
 
Neděle 16:00 – 18:00 
Setkání mládeže 
- fara v Říčanech 

PPrraavviiddeellnnéé  bboohhoosslluužžbbyy  aa  

ppaassttoorraaccee  vv  nnaaššiicchh  

ffaarrnnoosstteecchh  

Pondělí  
15:00 Říčany DPS  – mše sv. 

Úterý 
  9:00 Říčany   – mše sv. 

14:30  Říčany DD  – mše sv. 

(2. a 4. týden v měsíci) 

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. neděle v měsíci) 

11:30  Otice   – mše sv. 

(1. neděle 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) 
 
 
* mše svaté s nedělní platností 



Kalendář na měsíc LEDEN 

 

 
Svatý Ludolf 
biskup a mučedník 

 

Ludolf vstoupil do premonstrátské kapituly v 
Ratzeburgu, kde byl pokladníkem, než byl zvolen v 
roce 1236 ratzeburským biskupem. O jeho životě v 
předešlých létech není nic známo. Byl proslulý svým 
příkladným řeholním životem a mocným kázáním 
Slova Božího. On to byl, kdo založil společenství 
sester premonstrátek u Rehna. U Ludolfa je ale asi 
nejvíce připomínána jeho nebojácnost při obraně 
práv a majetku církve proti chamtivému vévodovi 
Albrechtu Saskému. Jedním z vévodových plánů 
bylo srovnat se zemí chrámový komplex situovaný 
blízko jeho hradu a změnit toto místo v zahradu. 
Ludolf houževnatě oponoval tomuto záměru. Během 
služební cesty, doprovázen jen malou stráží, byl 

lidmi vévody Albrechta zajat, spoután a bylo s ním velmi drsně zacházeno. Ruce 
i nohy mu svázali a nechali ho na odlehlém místě v lese blízko močálu jako 
kořist nemilosrdným mračnům komárů. Pak ho uvrhli do vězení, ale nakonec 
byl osvobozen. Ludolf snášel všechna utrpení s trpělivým odhodláním. Obával se 
návratu do Ratzeburgu, který vévoda Albrecht získal do majetku, a nalezl 
útočiště u prince Jana z Mecklenburgu a Wismaru. Během tohoto vyhnanství se 
stalo, že Ludolf, pohublý a zesláblý důsledkem věznění a pokročilého věku, 
vážně onemocněl. Svoji poslední mši sloužil na Zelený čtvrtek. Jeho poslední 

 
Neděle 01.01    Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
      Všechny mše sv. jsou podle stanoveného pořádku 
Pátek  06.01    Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 
    18:00  Říčany 
    17:15  Kostelec u Křížků 
    18:30  Velké Popovice 
Neděle 08.01    Svátek Křtu Páně 
      Všechny mše sv. jsou podle stanoveného pořádku. 
      Tímto dnem končí doba vánoční. 
Středa 18.01    Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
      Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za 

 jednotu křesťanů.  
Středa 25.01    Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
    18:00  Říčany 
    17:15  Kostelec u Křížků 
    18:30  Velké Popovice 



slova byla: „Ó velký a dobrý Bože, dovol mně, svému neprospěšnému 
služebníku, abych patřil tobě po celou věčnost.“  

Zemřel 29. března roku 1250. Jeho tělo se vracelo do Ratzeburgu k pohřbu a 
říká se, že když pohřební procesí procházelo Schlagsdorfem, zvony ve městě se 
samy od sebe rozezvučely. Na příkaz vévody bylo tělo neseno přes most do 
katedrály ratzeburskou šlechtou. Ludolfovi spolubratři ho pak sami vnesli do 
katedrály, místa jeho posledního odpočinku. 

Ludolf je oslavován jako biskup a mučedník za práva a svobodu církve a 
svátek slaví 26. dubna. 

 
Ohlédnutí za prosincem 2005 

 
 

Adventní neděle začínají být také na říčanském náměstí ve znamení 
večerních nedělních adventních pozastavení. Pro nás začíná adventní 
pozastavení, které máme na starosti na náměstí, Mikulášem v našem kostele. 

Tak jako v loňském 
roce, tak i letos byl 
nedočkavě očekáván 
v našem kostele  (asi 
60 dětmi s rodiči ) 
příchod sv. Mikuláše. 
Po promluvě pana 
faráře Lukáše kdo byl 
biskup Mikuláš, 
zahrály děti scénku „ O 
sv. Mikuláši“. 
Maminky připravily 
dětem krásné kostýmy 
a děti scénku velice 
pěkně předvedly. Pak 

přišel opravdový sv. Mikuláš, který všem dětem rozdával dárky. Měl knihu 
hříchů a dobrých skutků, ze které každému děcku pověděl o jeho dobrých 
skutcích, ale i o tom, co by mělo zlepšit k radosti rodičů. Děti s vážnými tvářemi 
naslouchaly a za rok uvidíme, jak si ponaučení sv. Mikuláše vzaly k srdci. 

Po skončení mikulášské nadílky v kostele jsme se přesunuli na náměstí 
k vánočnímu stromu, kde již obětaví rodiče z naší farnosti připravili občerstvení 
pro všechny, kteří přišli na 2. adventní pozastavení. Děti mohly pouštět svíčičky 
v ořechových skořápkách a kromě toho i pro ně byly připraveny různé pamlsky. 

Hořící dříví v železných koších dokreslovalo zimní atmosféru, a také jsme 
rádi využívali sálající teplo. 

Pro přítomné diváky děti předvedly scénku „ O sv. Mikuláši “ a naše 
mládež zpestřila večer adventním zpíváním i hrou na hudební nástroje. Myslím, 
že se nám vše vydařilo a poděkování patří rodičům, dětem i mládeži za pěkného 



Mikuláše v kostele a všem hercům,zpěvákům a organizátorům, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci adventního pozastavení na náměstí. Děkujeme.    

mp 

 
Půjdem spolu do Betléma 

 
Děti i dospělí se na Štědrý den v 16:00 hodin sešli v kostele sv. Petra a 

Pavla v Říčanech, aby  společně oslavili narození našeho Spasitele. Při mši sv. 
děti zahráli příběh „O 
Judově ovečce“. Malý 
Juda jde s tatínkem do 
Betléma přivítat 
narozeného Ježíška. 
Nemá, co by mu dal, 
ale nakonec mu daruje 
svou oblíbenou ovečku 
– Filípka. Panna Maria 
říká chlapci: „ Nech si 
svou ovečku, dal jsi víc 
než ovečku, dal jsi 
Ježíškovi svou lásku“. I 
my bychom měli 
narozenému Spasiteli 
děkovat svou láskou 
spolu s pastýři i králi. 

Mši sv. doprovázela svými zpěvy a hrou naše mládežnická hudební skupinka. Na 
závěr mše sv. děti v průvodu donesly narozeného Spasitele do našeho Betléma. 
Zpěvem koledy „ Narodil se Kristus Pán “ jsme ukončili štědrovečerní mši a jistě 
každý z nás pospíchal domů s radostí v srdci. 

mp 
 

Hudební podvečer                                    
 
Srdečně Vás zvu na úterní hudební podvečer dne 10.1.2006 v 17:00 na faru. 
tentokrát budeme poslouchat písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra a také si 
budeme číst a povídat  
nad knihami Jiřího Suchého.                                    

Hana Zavadilová 
 



                     
       V Říčanech a ostatních obcích bude Tříkrálová sbírka probíhat od 2. do 8. 
ledna 2006, kdy vyjdou do ulic skupinky koledníků – „tří králů“. Koledníci se 
možná zastaví  u Vás doma nebo je potkáte někde na ulici, kdy Vám popřejí 
„štěstí, zdraví, dlouhá léta“ a přinesou symbolické dary – malé balení cukru a 
tříkrálový kalendářík. Letos budou vybírat peníze pro Arcidiecézní charitu Praha 
na vybudování kombinovaného projektu – Azylového domu pro matky s dětmi 
v tísni a Týdenního stacionáře pro seniory (Praha 5, Hlubočepy). Vedoucí 
skupinky musí být starší 18 let, musí mít viditelně umístěnou průkazku Charity 
se svým číslem OP a samozřejmě OP, pokladnička musí být zapečetěná a 
opatřená razítkem Městského úřadu v Říčanech. Jen takto označení tři králové 
jsou ti praví, kteří mají pověření naší Farní charity. V Říčanech budeme mít 
zapečetěnou kasičku také v městské knihovně a na recepci Městského úřadu. 

     Na závěr přeji všem koledníkům, aby jim vyšlo dobré počasí  pro tříkrálovou 
pochůzku a také, aby potkali co nejvíce ochotných lidí přispět do pokladničky. 
Všem pak přeji požehnaný nový rok 2006. 

Marie Junková 
Farní charita Říčany 

 
 

 
Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… 

 
• Zakroužkujte, která z těchto jmen nepatřila nikomu z apoštolů: 

1.                                                             4. 
i) Petr                                              m) Filip 
j) František           n)  Marek 
k) Ondřej           o) Bartoloměj  
 
2. 5. 
a) Pavel a) David 
b) Jakub starší b) Tomáš 
c) Jan c) Matouš 
 
3. 6. 
k) Lukáš l) Šimon  
l) Jakub mladší m) Jidáš 
m) Juda n) Goliáš 
 
* po správném vyškrtání už budete umět vyjmenovat všech 12 apoštolů 
 

     Tříkrálová sbírka 



• Zakroužkuj správné odpovědi: 
 
7. Jak se jmenuje moudrý král z pohádky Pyšná princezna? 
 m) Boleslav 
 n) Vladislav 
 o) Miroslav 
8. Jak se jmenovaly dvě hl. postavy z večerníčku, které popletly vše, co mohly? 
 u) Lap a Mat 
 v) Pat a Mat 
 w) Kat a Pat 
9. Jak se jmenovala herečka, která v pohádce Tři oříšky pro Popelku hrála 
Popelku? 
 x) Libuše Mátová 
 ý) Libuše Šafránková 
 z) Libuše Třezalková 
10. Jak se jmenuje největší večerníčkový pes? 
 p) maxipes Špagetka 
 q) Štaflík 
 r) maxipes Fík 
11) Jak se jmenuje kamarád Vochomůrky? 
 o) Křemílek 
 p) Rákosníček 
 q) Emanuel 
12) Který večerníček vyhrál v anketě o nejoblíbenější večerníček? 
 i) Rákosníček 
 j ) Káťa a Škubánek 
 k) Krkonošské pohádky 
 
Tajenka: __________________, tak po celý rok. 
 
* tajenku získáte pomocí zakroužkovaných písmen 
 

Smích je zdravý!!! 
  
 Na strom leze malá želvička. Na první větvi roztáhne ploutvičky a skočí. 
Uhodí se, ale nevzdává to a leze znova. Podruhé, potřetí, počtvrté… Z koruny 
stromu ji pozorují dva papoušci a jeden povídá : „ Hele, neměli bychom tomu 
našemu mladému říct, že je adoptovaný?“ 
 
 Dva lupiči se snaží uprchnout z vězení. Cestou ke svobodě musí přelézt 
deset zdí. Zdolají první, potom druhou, třetí… U desáté zdi jeden z uprchlíků 
funí : „Už nemám sílu… Vracím se…“ 
 
„ Vy jste lékař, pane Novák?“ „ Ano, pediatr, léčím děti.“ „ Nu což, každý začíná 
něčím menším.“ 
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