
 

 

 

 

Březen 2006 

Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, 

Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice 

 

Čiňte pokání 

 

Pohleďme na Kristovu krev a uvědomme si, jak je drahá jeho Otci, neboť byla 
vylita pro naši spásu a přinesla milost pokání celému světu. 

Projděme všechna lidská pokolení a poznáme, že pokolení za pokolením dával 
Hospodin možnost pokání těm, kteří se chtěli k němu obrátit. Noe se stal 
hlasatelem pokání a ti, kdo ho uposlechli, byli zachráněni. Jonáš ohlásil 
zkázu obyvatelům Ninive; ti se káli ze svých hříchů a svými modlitbami 
Boha usmířili, a tak přestože nepatřili k Božímu lidu, dostalo se jim spásy. 

O pokání mluvili skrze Ducha svatého služebníci Boží milosti a sám Pán 
veškerenstva pravil o pokání dokonce s přísahou: Jako že jsem živ, praví 
Hospodin, nemám zalíbení v hříšníkově smrti, ale aby změnil své 
chování.' 

A přidal výrok plný dobroty: Odvraťte se, dome izraelský, od své 
nepravosti. Řekni synům mého lidu: Budou-li vaše hříchy sahat od země až 
do nebe a budou-li červenější než purpur a černější než smuteční šat a vy 
se ke mně z celého srdce obrátíte a řeknete: Otče!, vyslyším vás jako svůj 
svatý lid.  



Protože tedy chce, aby všichni jeho milovaní měli účast na pokání, pevně tak 
ustanovil svou všemohoucí vůlí. 

Proto se podrobme jeho velebné a slavné vůli a padněme na kolena v prosbách 
o jeho slitování a laskavost a odevzdejme se jeho milosrdenství a upusťme od 
marného usilování a řevnivosti a závisti vedoucí k smrti. 

Nuže, pokořme se, bratři, a odložme všecko: domýšlivost a nadutost, 
pošetilost i hněvivost a čiňme, co je psáno; neboť Duch svatý praví: Ať se 
moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se silný nechlubí svou silou, ať se boháč 
nechlubí svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať' se chlubí v Pánu, ať ho hledá 
a jedná podle práva a spravedlnosti.  A především buďme pamětliví slov 
Pána Ježíše, která pronesl, když učil dobrotě a trpělivosti. 

Neboť zajisté řekl: Buďte milosrdní, abyste došli milosrdenství; odpouštějte, 
aby bylo odpuštěno vám! Jak činíte, tak bude činěno vám; jak dáváte, bude 
dáno vám; jak soudíte, tak budete souzeni; jak laskaví jste, takové 
laskavosti dojdete; jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám. 

Tímto příkazem a těmito pokyny se v pokoře posilujme, abychom žili 
poslušni jeho svatých slov. Neboť svaté slovo praví: Na koho pohlédnu? Jen 
na pokorného, tichého, plného úcty před mými slovy. 

Poněvadž se nám tedy dostalo podílu na tolika velikých a slavných činech, 
směřujme usilovně k pokoji, jenž nám byl od počátku dán za cíl; neztrácejme  
z očí Otce a Stvořitele celého světa a držme se jeho velkolepých a nade vše 
bohatých darů pokoje a jeho dobrodiní! 

Z listu sv. Klementa I. papeže, Korinťanům 

 

Kalendář na měsíc BŘEZEN 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí 20. 03. 09:00  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
    18:00  Říčany 
    17:15  Kostelec u Křížků 
    18:30  Velké Popovice 
Úterý  21. 03  19:00  Setkání farní charity 
Sobota 25. 03.   Slavnost Zvěstování Páně 
  
Všechny mše sv. budou na tuto slavnost slouženy podle stanoveného pořádku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19:30 – 20:15 
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) 

 



Svatý Isfríd 

biskup 

15. června 

O počátečních létech Isfrídova života není nic 
známo. V roce 1159 byl zvolen převorem kláštera 
Jerichow v arcidiecézi Magdeburgské. V roce 
1180 se stal prvním nástupcem sv. Evermoda 
jako biskup v Ratzeburgu. Středověký kronikář 
ho popisuje slovy „sanctus sancti successor“ - 
svatý následník svatého. Byl znám organizační 
obratností a neúnavně pracoval pro německou 
kolonizaci lužicko-srbské země. Isfríd byl 
zpovědníkem a přítelem vévody Jindřicha 
Saského, oddaného laika, který nadšeně 
podporoval Isfrídův projekt pokračování misijní 
činnosti mezi Lužickými Srby, který započal 
Evermod. Císař Fridrich Barbarossa ale 

nespravedlivě zbavil vévodu Jindřicha majetku a dal ho Bernardovi 
Anhaltskému. Bernard pronásledoval všechny, kteří nesouhlasili s císařovou 
politikou proti papeži nebo kteří sympatizovali s vévodou Jindřichem. Isfríd 
snášel pronásledování s důstojností a trpělivostí, dokud Jindřich nebyl 
usmířen s císařem a znovu nenabyl vévodství. Ve starých análech 
Stederburgských je Isfríd nazýván „člověkem vyznačujícím se křesťanskou 
moudrostí, pokorou a odvahou“. V roce 1195 se kanovníci z kapituly 
Schwerinské, složené ze Sasů a Lužických Srbů, nemohli shodnout na volbě 
biskupa. Papež požádal Isfrída, aby rozhodl, a volba padla na Brunwarda, 
prvního Lužického Srba, který obdržel biskupské svěcení. Isfríd byl člověk 
vysoce kající. Jednou na Velký pátek se postil o chlebu a vodě a voda, kterou 
čerpal z obvyklého zdroje, byla zázračně proměněna ve víno. Isfríd zvedl oči k 
nebesům a řekl: „Když svou vůlí, ó zázračný Stvořiteli, proměňuješ věci, které 
jsi sám stvořil, odevzdávám se tvým příkazům. Patři, že v den umučení tvého 
Syna přijímám to, co dáváš“. S Isfrídovým životem je spojováno mnoho 
zázraků. Jednoho dne, když on a jeho kanovníci šli v průvodu kolem kostela, 
přistoupil k Isfrídovi slepý člověk a žádal, aby byl uzdraven. Isfríd se nad ním 
slitoval a pronesl slova žalmu 145 „Hospodin otvírá oči slepých“. S těmito 
slovy se onomu člověku vrátil zrak. 

Isfríd zemřel 15. června roku 1204 a byl pohřben v ratzeburské katedrále. 

Je zobrazován s odznaky biskupa, se šálkem vody proměněné ve víno a se 
slepým člověkem, kterého vyléčil. 

  



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 
Evangelium podle Marka. 

 
V letošním roce čteme při mši svaté z evangelia sv.Marka. Podle tradice byl 
Marek Petrův žák a zachytil nám jeho kázání (katechezi). Obvykle bývá 
ztotožňován s Janem Markem ze Skutků apoštolských, jehož matka vlastnila 
v Jeruzalémě dům. Doprovázel Barnabáše a Pavla na jejich první misijní 
cestě, potom byl v 60. létech pomocníkem Petra a Pavla v Římě. Evangelium 
napsal řecky,  pravděpodobně v létech 68 – 73 v Římě. Jelikož o nedělích, ale i 
v ostatních dnech se setkáváme s jednotlivými událostmi podívejme se na toto 

evangelium jako na celek: 
Markovo evangelium 
v úvodu (1,1 – 13) 
podtrhuje spojení 
evangelia Ježíše Krista se 
Starým zákonem, popisuje 
Janův i Ježíšův Křest a 
pokušení na poušti – na to 
nás seznamuje s  celým 
programem Ježíšova 
kázání(1,14 – 15): „Naplnil 
se čas a přiblížilo se 
království Boží. Čiňte 
pokání a věřte evangeliu.“  
První oddíl vypráví o 
Ježíšovi, jak káže a 
uzdravuje v Galilei – 

popisuje, jak vypadá celodenní Ježíšova činnost v Kafarnau i jak se jeho 
činnost rozšiřuje do okolí a popisuje jeho spory s farizei a zákoníky (1,16 -3,6). 
V další části čteme o tom, jak si vybírá své spolupracovníky – apoštoly, 
vypráví podobenství a dělá zázraky (3,7 – 8,26). 
 Druhý oddíl popisuje Ježíšovu cestu do Jeruzaléma, během které třikrát 
předpovídá svou smrt (8,27 - 10,52), následuje jeho slavnostní vstup do 
Jeruzaléma, spory a diskuze s farizei a učiteli zákona. Na Olivové hoře pronáší 
svoji poslední řeč o konci časů – eschatologii (11,1 – 13,37). Závěr evangelia 
líčí Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení tj. Jidášovu zradu, poslední večeři, 
události v getsemanské zahradě, jeho odsouzení veleradou (židovský proces) a 
Pilátem (římský proces) a pokračuje jeho ukřižováním, smrtí, pohřbem a 
vzkříšením (14,1 – 16,8). 
Závěr (doplněk) evangelia nás informuje krátce o jeho zjeveních a 
nanebevstoupení (16,9 – 20). 

                                                                               Dr. F. Reichel 
 

 



Karneval v Sokolovně 
 

Čas rychle běží a letos slavíme malé výročí. Římskokatolická farnost Říčany 
společně se Sokolem Říčany a Radošovice pořádala již 5. tradiční dětský 
karneval. Sokolovna se rychle plnila dětskými postavičkami v krásných a 
nápaditých maskách. Přivítali jsme víly, vodníčky, princezny, čaroděje, 
berušky, vikingy, motýlky a mnoho jiných. Možná 150 dětí se v rytmu 

dětských písniček točilo na parketu, 
někdy i se svými rodiči. Také přišly na 
řadu soutěže se sladkými odměnami. 
Stanoviště byla obklopena dětmi, 
které zaujal slalom poslepu mezi 
lahvemi, jízdy na koštěti, házení na 
plechovky, točení autíček, papírový 
had, a také prolézání strachovým 
tunelem bylo přijato s radostí. Bohatá 
tombola, kde bylo na 160 cen, jistě 
přispěla k veselé náladě všech malých 
výherců. A najednou se v sále objevily 
sokolské ženy - korzárky. Korzárky se 
překonávaly v tanečních kreacích a 
jejich vystoupení bylo přijato 
s nadšením. Karnevalové odpoledne 
se přiblížilo k závěru a bylo vidět, že 
se nikomu nechce domů. Těšíme se, 
že se příští rok opět setkáme a již teď 
všechny zveme. 

Děkujeme všem sponzorům : Galanterii Rudolfa Flachse, Zava a Comp, Janu 
Trojánkovi, našim farníkům, Sokolu Říčany a Radošovice a ŘK farnosti 
Říčany. Děkujeme za výborné koláčky od pekařství Davida Frydrycha, které 
byly jako vždy přijaty s nadšením. Poděkování patří také všem obětavým 
organizátorům, bez kterých bychom karneval nemohli pořádat.  

mp 
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