
 

 

 

 

Únor 2006 

Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, 

Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. 
U PŘÍLEŽITOSTI XIV. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH 

 
Drazí bratři a sestry,  
 

11. února 2006, v den liturgické památky blahoslavené Panny Marie 
Lurdské, se uskuteční 14. světový den nemocných. V minulém roce tento světový 
den proběhl v mariánské svatyni v Mvolyé v Yaoundé (Kamerun) a u této 
příležitosti věřící a jejich pastýři, ve jménu celého afrického světadílu, znovu 
potvrdili své pastorální úsilí pro nemocné. Nadcházející světový den se 
uskuteční v Adelaide, v Austrálii, a vše vyvrcholí eucharistickou slavností v 
katedrále zasvěcené sv. Františku Xaverskému, neúnavnému misionáři 
východních národů.  

Při této příležitosti se církev chce se zvláštní starostlivostí sklonit k 
trpícím, a tím obrátit pozornost veřejného mínění k problémům spojeným s 
mentálním postižením, jež v současné době postihuje pětinu lidstva a znamená 
skutečné společenské a zdravotní nebezpečí. Pamětliv pozornosti, kterou můj 
ctihodný předchůdce Jan Pavel II. věnoval této každoroční události, chci také já, 
milí bratři a sestry, být duchovně přítomen na Světovém dni nemocných, abych 
se zastavil a přemýšlel, v souznění s účastníky, o situaci duševně nemocných 
všude ve světě a povzbudil úsilí církevních společenství, aby jim vydávalo 
svědectví o něžném milosrdenství Páně.  

V mnoha zemích ještě neexistují v této oblasti žádné zákony a v jiných 
zemích zase chybí jasná politika týkající se duševního zdraví. Dále je potřeba 
poznamenat, že protahování ozbrojených konfliktů v různých částech světa, sled 
hrozných přírodních katastrof, rozšíření terorismu, kromě toho, že důsledkem je 
nevídaný počet mrtvých, zanechaly tyto události v těch, kteří přežili, psychická 
traumata, mnohdy těžko napravitelná. V zemích s rozvinutou ekonomikou  



odborníci zjišťují, že v zárodku nových forem duševních neduhů se projevuje i 
negativní vliv krize morálních hodnot. To zvyšuje pocit osamělosti, 
podkopávající či dokonce bořící tradiční formy společenské soudržnosti, 
počínaje institucí rodiny, a vedoucí k tomu, že nemocní, zvláště mentálně, jsou 
odstrkováni a často považováni za břímě pro rodinu a společnost. Chtěl bych zde 
poděkovat těm, kteří různými způsoby a na různých úrovních usilují o to, aby 
neupadal duch solidarity, ale aby lidé vytrvali v péči o tyto naše bratry a sestry a 
nalézali inspiraci v ideálech a zásadách lidských i evangelijních.  

Povzbuzuji proto snahy každého, kdo se 
zasazuje o přístup každého mentálně 
postiženého k potřebné léčbě. Bohužel, v 
mnoha částech světa služby pro tyto 
nemocné chybí nebo jsou zcela 
nedostatečné. Společnost ne vždy 
přijímá duševně postižené s jejich 
omezeními, a i proto se objevují 
problémy se zajištěním potřebných 
lidských a finančních zdrojů. Je potřeba 
lépe začlenit sousloví přiměřená léčba a 
nová citlivost tváří v tvář porušení, aby 
byla dána možnost pracovníkům v této 
oblasti účinněji pomáhat nemocným a 
jejich rodinám, které nejsou schopny se 
samy odpovídajícím způsobem postarat 
o své příbuzné v nesnázích. Nadcházející 
Světový den nemocných je vhodná 
příležitost vyjádřit solidaritu rodinám, 
jež pečují o osoby duševně nemocné.  
Rád bych se nyní obrátil na vás, milí 
bratři a sestry, kteří jste zkoušeni 

nemocemi, a pozvat vás, abyste společně s Kristem nabídli váš stav utrpení Otci, 
s ujištěním, že každá zkouška přijatá s odevzdaností je záslužná a získává 
božskou dobrotivost pro celé lidstvo. Vyjadřuji ocenění všem těm, kteří o vás 
pečují v asistenčních zařízeních, v denních střediscích, v diagnostických a 
pečovatelských centrech, a vybízím je, aby se všemožně snažili o to, aby nikdy 
nechyběla lékařská, sociální a pastorační péče těm, kdo ji potřebují, péče, jež 
respektuje důstojnost každé lidské bytosti. Církev, obzvláště prostřednictvím 
činnosti kaplanů, vám bude stále nabízet svou pomoc, dobře si vědoma, že je 
povolána projevovat Kristovu lásku a podporu všem těm, kteří trpí, i vůči těm, 
kteří o ně pečují.  

Pastoračním pracovníkům, sdružením a neziskovým organizacím 
doporučuji konkrétními formami a iniciativami podporovat rodiny, které mají 
na starost duševně nemocné, vůči nimž, doufám, se bude rozvíjet a šířit kultura 
přijetí a sdílení, rovněž díky vhodným zákonům a léčebným plánům, 
předpokládajícím dostatečné zdroje pro konkrétní využití. Formace a nové 
vyškolení personálu působícího v tak citlivé oblasti společnosti jsou potřebné 
jako nikdy předtím. Každý křesťan, podle vlastního svěřeného úkolu a vlastní 
zodpovědnosti, je povolán přispět k tomu, aby byla uznána, respektována a 
prosazována důstojnost těchto našich bratří a sester.  



Duc in altum! Toto pozvání Krista Petrovi a apoštolům adresuji církevním 
společenstvím, rozptýleným ve světě, a zvláště těm, kteří jsou ve službě 
nemocných, aby s pomocí Panny Marie, Salus infirmorum, svědčili o dobrotě a 
otcovské péči Boha. Svatá Panno, posilni ty, kteří jsou postiženi nemocí, a 
podpoř ty, kteří jako dobrý Samaritán tiší jejich rány tělesné a duševní. 
Vzpomínám na vás ve svých modlitbách a zároveň rád všem udílím své 
požehnání.  
 
Vatikán, 8. prosince 2005  

Benedikt PP. XVI 
 

Svatý Heřman - Josef 
kněz 

Heřman - Josef se narodil v Kolíně nad Rýnem někdy 
po roce 1150. Byl oddán Matce Boží od nejútlejšího 
mládí a obdarován její tajemnou přízní už od dětství. 
Podle svého středověkého životopisce obětoval jablko 
na mariánském oltáři v Kolíně nad Rýnem a soška 
Panny Marie s malým Kristem ožila, aby přijala tento 
pokorný dárek. Heřman - Josef vstoupil už ve dvanácti 
letech do premonstrátského kláštera v Steinfeldu v 
Eifelu, vytrval a stal se jedním z nejproslulejších 
mystiků Porýní dvanáctého a třináctého století. Byl 
poslán do Fríska na kněžská studia. Jako kanovník a 
kněz kláštera v Steinfeldu si získal úctu a vážnost pro 
své dary duchovního vedení a kázání. Užíval těchto 
darů zvláště mezi řeholními společenstvími žen v 
Porýní. Jeho úplná oddanost Marii, matce Krista, 

způsobila, že mu k jménu přidávali jméno Mariina chotě - Josef. Jednoho dne, 
když pracoval v refektáři a cítil, že mu v práci zbývá příliš málo času na 
modlitbu, zjevila se mu Marie a těšila ho slovy: „Nemáš žádnou vyšší povinnost, 
než sloužit s láskou svým bratřím.“ Později jako kostelník klášterního kostela 
nalézal Heřman - Josef hojně času pro rozjímavou modlitbu, kterou tak miloval. 
Vyvrcholením všech tajemných milostí, které Heřman - Josef obdržel, byl jeho 
tajemný sňatek s blahoslavenou Pannou. Nazval ji totiž svojí růží v jedné z 
nejnádhernějších mariánských básní středověku a zasvětil sám sebe její péči. 
Jeho zasvěcení Matce ho přivedlo velmi blízko k jejímu Synovi. Napsal také 
jednu z prvních a nejpozoruhodnějších oslavných písní k poctě Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova. Během posledního postního období v jeho životě požádaly 
cisterciácké sestry z Hovenu, aby opat poslal Heřmana - Josefa sloužit pro ně 
zvláštní mši. Heřman - Josef, už starší a slabý, trval na tom, že půjde pěšky. Po 
celý svůj život vždy odmítal koně nebo povoz. Po příchodu do kláštera ukázal 
svou holí na jedno místo na hřbitově a řekl sestrám: „Tady mě pohřběte“. O 
několik týdnů později v Hovenu zemřel, buď v roce 1241, nebo 1252.  

Je zobrazován v kněžském oděvu, jak drží malého Krista a jablko, které mu 
daroval, a s bílými růžemi, které připomínají jeho zasvěcení Marii, „Tajemné 
Růži“. Svátek slaví 24. května. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
11:00  Jažlovice   – mše sv. 

(vyjma 1. neděle v měsíci) 

11:00  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 



 
 

K zamyšlení 
z knihy Anselma Grűna   „50 x Ježíš“: 

 
Ježíš pokoušený 
V listu Židům čteme o Ježíšovi následující slova : „ Nemáme přece velekněze, 
který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna 
pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.“ ( Žd 4, 15) 
 
První pokušení  se přihlásí v okamžiku, kdy Kristus po čtyřicetidenním postu 
vyhladoví.  
„ Jsi – li Syn Boží, řekni tomuto kameni,  ať je z něho chléb “ ( Lk 4,3). 
Takové pokušení svádí člověka ke konzumaci všeho, co se namane. Hodně 
dávám, protože hodně potřebuji. 
Mám- li svůj základ v Bohu, mohu mnoho dávat, aniž bych mnoho žádal. 
 
Druhé pokušení je moc.  
Cítíme se bezmocní ve vztahu k mnoha druhým lidem, k vlastním chybám, k 
řešení konfliktů. Moc to je zaslíbení, že budu mít všechno pevně ve svých rukou. 
Kdo se upíše moci, ztrácí schopnost milovat. Jeho život je prázdný a studený. 
Vytratí se z něj teplo, protože to dokáže přinést jenom láska. 
 
Třetí pokušení útočí na Boží obraz . Toto pokušení ohrožuje člověka žijícího 
duchovním životem. Svádí ho , aby své duchovní síly zneužil v tom smyslu, že se 
začne pokládat za někoho mimořádného. 
Ježíš toto pokušení odmítne. Ví moc dobře , že je Božím Synem. Zároveň je, ale 
zcela člověkem a jako člověk se chce s lidmi setkávat, aby jim vyprávěl o Bohu, 
aniž by si sám chtěl přihřát svou polívčičku slávy.  
 
Rozeznáváme v sobě tato tři pokušení? Které z nich je nejsilnější? 
Útěchou je mi vědomí, že smím tato pokušení připustit – a to opakovaně. Vím 
však také, že v žádném nejsem sám, protože Ježíš prožil tutéž zkušenost. 
 

Hana Zavadilová 

 
Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 

Politické pozadí v době před a při narození Krista. 
 

Abychom lépe pochopili to, co nám evangelisté předkládají, budeme 
krátce sledovat situaci v římském impériu a zvláště v Palestině.  

Ve 4. století před narozením Krista existovaly úzké vztahy mezi řeckými 
oblastmi a Palestinou. V roce 332 př.n.l. však nastalo nové období, neboť 
Alexandr Veliký dobyl fénické město Tyrus a rozšířil tak kontrolu na Samařsko a 
Judsko, které před tím patřily pod perskou vládu. Po Alexandrově smrti (v r. 
323 př.n.l.) judští velekněží oscilovali mezi dynastii Ptolemaiovců v Egyptě a 
mezi Selukovci v Sýrii. V létech 223 – 200 př. n. l. si syrský selukovec Antiochos 
III. získal nadvládu  nad celou Palestinou. 



Útlak a pronásledování Židů vyvolalo v roce 167 př. n. l. povstání vedené 
Matatjášem – knězem z Modeinu. V roce 164 Židé zvítězili. Očistili a znovu 
postavili oltář i chrám. (Svátek channuka slaví dodnes.) 

V létech 135 – 104 př.n. l. za velekněze Jana Hyrkána dosáhli Židé 
svobodu, kterou uznal i Řím. Protože se však prohlubovala tradiční nenávist 
mezi Židy a Samařany, tak Řím zasáhl vojensky silou i sňatkovou politikou a 
v létech 64 – 63 př. n. l. získal nadvládu nad Palestinou, kterou postupně 
upevňoval. 

Po zavraždění císaře Julia Césara v r. 44 př. n. l. se stal následníkem 
Oktavianus, který však na sebe  strhl veškerou moc a stal se imperátorem i 
suverénním správcem. V roce 27 př. n. l. mu senát přiznal titul  Augustus 
(vznešený). A tak se dostáváme k událostem Ježíšova narození při sčítání lidu za 
císaře Augusta, jak je popisuje evangelista sv. Lukáš (Lk 2, 11 – 14). 

Dr. F. Reichel 

Vikariátní konference s překvapením 
 

Pravidelné vikariátní setkání kněží jílovského vikariátu se tentokrát konalo ve 
čvtrtek 19. ledna 2006 v Říčanech. Setkání začalo mší sv. v kostele sv. Petra a 
Pavla, kterou celebroval biskup Václav Josef Malý, který navštívil kněze našeho 
vikariátu, a také náš kostel a naše farníky. Jistě každý z nás měl radost ze 
shromáždění 12 kněží kolem našeho oltáře, uprostřed s panem biskupem a 
panem vikářem jílovského vikariátu.  

 

Ještě vánočně vyzdobený kostel přispěl ke krásné duchovní atmosféře mše 
svaté.Na závěr pan farář Lukáš popřál vikáři P. Stanislavu Hoškovi k jeho 



významnému životnímu jubileu. Pan biskup Malý nám všem dal požehnání na 
další cestu a odešel k chrámovým dveřím, kde se s každým farníkem loučil 
podáním ruky. Jistě to pro každého z nás bylo milé překvapení a s radostí v srdci 
jsme v zimním dopoledni odcházeli za svými povinnostmi. Všichni kněží 
společně s panem biskupem pokračovali setkáním na říčanské faře. Můžeme mít 
radost, že jsme mohli být přítomni tomuto duchovnímu setkání v našem kostele. 
Děkujeme. 

mp 
 

Tříkrálová sbírka 
2006 - poděkování 

 
Ráda bych poděkovala 
všem, kteří přispěli do 
letošní celonárodní 
Tříkrálové sbírky.  Naše 
Farní charita ji uspořádala 
v Říčanech, Herinku, 
Doubravici a v Kostelci u 
Křížků. Koledníci se 
obětavě vydali do ulic a 
domů, a přestože  letos byla 
pořádná zima, vydrželi a 
vybrali plné kasičky. I jim 
bych  chtěla poděkovat za 
spolupráci a vytrvalost, se 
kterou se  sbírce věnovali. 
 
 
 

Marie Junková 
Farní Charita Říčany 

 

„Česká mše“ 
vánoční v našem 

kostele 
 

V neděli 8. ledna jsme zažili při mši svaté v Říčanech neobvyklý a krásný zážitek. 
Veselé, radostné a tajemné tóny se nesly z kůru do celého kostela.  Majestátní 
varhany, zpívající housle, trubka, ale i činely a tympány doprovázely zpěváky  
„České mše vánoční“. Znovu jsme si připomněli začátek vánoční doby a narození 
Spasitele. Sbormistr Ing. Josef Zicha, duše celého souboru, opět dirigoval v bílé 
košili a v zajetí hudby asi vůbec nevnímal ledový chlad kostela. Jistě i všem 
hudebníkům a zpěvákům byla zima, a tak přivítali horký čaj na faře. 
Děkujeme sboru z Onřejova za každoroční předvedení „České mše vánoční“ 
Jana Jakuba Ryby. 

mp 

Tříkrálová sbírka 2006 

kasa č.  Kč.  odpovědnost má 

1                200,00     MěÚ - recepce 

2                432,50     Husova knihovna 

3             6 071,00     Marie Junková 

4             3 239,50     Michal Zima 

5             1 841,50     Petr Porsch 

6             1 065,50     Hana Zavadilová 

7             1 645,50     Růžena Vaškovská 

8                        -        

9             1 432,50     Simona Vávrová 

10             3 625,00     Jiřina Petržílková 

11             7 325,50     Helena Kleňhová 

12             6 123,00     Miroslava Dvořáková 

13                        -        

14                        -        

15                        -        

CELKEM        33 001,50 Kč   



Hudební podvečer 
 

Dne .07.02.2006 od 17:00 bude na faře v Říčanech hudební hodinka a 09. 
02. 2006 v 16:00 v Senioru ve společenské místnosti.  
Všichni jsou srdečně zváni 

Hana Zavadilová 

Pozvánka na pouť 
 
Tradiční zahájení jubilejního XXV. ročníku cyrilometodějské pouti, kterou 
pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu, z  Levého Hradce na 
Velehrad je při mši svaté 11.února v 9.30 hod. v kostele sv. Klimenta na 
Levém Hradci. Odjezd vlaku z Masarykova nádraží do stanice Žalov je v 
8.40hod. Pouť pokračuje přes Horoměřice  do Prahy - Butovic. V neděli se jde 2. 
etapa z komunitního centra sv. Prokopa v Butovicích přes Radotín do Vraného 
nad Vltavou, kde bude ukončena v 17 hod mší sv. Podrobné informace i o 
dalších etapách Dr. F.Reichel, telefon 241 950 251. 

Dr. F. Reichel 

Dětský karneval 

Zveme všechny děti na tradiční Dětský karneval , který pořádáme společně se 
Sokolem Říčany a Radošovice v „ Sokolovně“ 12. února 2006 od 14.30 
hodin. Čekají na vás různé soutěže, taneční překvapení, tombola a také veselé 
tanečky. Přezutí 
s sebou. Těšíme 
se na vás, tak 
přijďte. 
  

 
 
 
 
 

Doteky 
kořenů 

v Říčanech a 
okolí 

  
Dne 2.3.2006 od 
17 hodin bude ve výstavním prostoru radnice vernisáž výstavy fotografií z Říčan  
a okolí. Výstavu jsem nazvala „Doteky kořenů“ z toho důvodu, že bych nás 
všechny  ráda upozornila na naše vlastní kořeny a na historii míst, ve kterých 
žijeme. Někdy totiž míjíme krásu kolem nás bez povšimnutí, a vydáváme se na 
daleké cesty, na nichž hledáme a nenalézáme. Výstava je doplněna texty a citáty. 
 
Všichni jste srdečně zváni. 

Hana Zavadilová 

 



  
Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… 
 
 

  1.            
   2.             
  3.               

4.                
    5.             
   6.               

 
Milé děti, v tomto čísle na vás čeká nelehký úkol. Vezměte si do ruky Písmo 
svaté, poproste o pomoc rodiče a společně vyplňte tajenku. 
 

1. Ž 50, 16 ( 3.slovo ) 
2. Lk 11, 30 ( 3.slovo ) 
3. Sk 17, 3 ( 15.slovo ) 
4. J 19, 19 ( 1.slovo ) 
5. Ř 15, 12 ( 2.slovo ) 
6. Zj 8, 1 ( 3.slovo ) 

 
Tajenka : ______________________ 
 
* Je použito druhé katolické vydání ekumenické Bible. U jiných překladů či 
vydání není zaručen správný výsledek tajenky. 
 

 
Další prosím ! 

  

    „ Pane doktore, po každém jídle mě bolí břicho.“ 
„ Tak nejezte! Další, prosím! “ 

 

    „ Pane doktore, budí mě vlastní chrápání.“ 
„ Tak spěte ve vedlejším pokoji! Další, prosím! “ 

 

    „ Pane doktore? Mé dítě spolklo propisovačku!“ 
„ Pište prozatím tužkou! Další, prosím! “ 

 

   „ Pane doktore! Nemůžu v noci spát.“ 
„ Tak spěte ve dne! Další, prosím! “ 

 
Iveta Pešatová 

 

 



Kalendář na měsíc ÚNOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Úterý  07. 02. 17:00  Hudební podvečer na faře v Říčanech 
 
Čtvrtek 09. 02. 16:00 Hudební podvečer v DPS Říčany  
 
Čtvrtek 09. 02. 18:00 Setkání organizátorů dětského 

karnevalu na faře v Říčanech 
 
Sobota 11. 02. 09:30 Tradiční františkánská pouť z Levého 

 Hradce na Velehrad 
 
Sobota 11. 02.   Památka Panny Marie Lurdské 

Při všech mších sv. bude udělována svátost 
      pomazání nemocných 
 
Neděle 12. 02. 14:30  Tradiční dětský karneval v Říčanech 
 
Středa 15. 02. 18:00 Ekumenické setkání ve společenské  

místnosti DPS Říčany 
 
Neděle 19. 02.   Při všech mších svatých bude sbírka 

na Svatopetrský halíř 
 
Středa 22. 02. 09:00 Svátek stolce sv. Petra, apoštola 
    18:00 Říčany 
    17:15  Kostelec u Křížků 
    18:30  Velké Popovice 
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