
 

 

 

Duben 2006 

Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, 

Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice 

 
Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu 

 
Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké 

ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a 
vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých.  
 Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou ovci. Jistě chce navštívit 
ty, kdo se nacházejí v naprostých temnotách a ve stínu smrti; jistě přichází 
vysvobodit z bolestí uvězněného Adama spolu s uvězněnou Evou, jako Bůh i 
Evin syn.  
 Pán k nim vešel vyzbrojen vítězným křížem. Jakmile ho praotec Adam 
uviděl, v úžasu se bil v prsa a na všechny volal: „Můj Pán ať je se všemi!“ A 
Kristus Adamovi odpovídá: „I s tebou.“ Chápe ho za ruku a burcuje ho slovy: 
Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.  

Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem; pro tebe a pro ty, 
kteří se mají z tebe narodit nyní říkám a s veškerou mocí poroučím těm, kdo 
byli v poutech: vyjděte ven. A těm, kdo byli v temnotě: Mějte světlo. A spícím: 
Vstaňte. 

Přikazuji ti: Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys 
prodléval spoutaný v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo 
zemřeli. Vstaň, dílo mých rukou, vstaň můj obraze učiněný k mé podobě. 
Vstaň a vyjděme odtud. Neboť tys ve mně a já v tobě, jsme přece jedna nedílná 
osoba.  

Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem. Pro tebe jsem já, Pán, 
přijal tvou podobu služebníka. Pro tebe já, který jsem na nebi, přišel na zem a 
do podsvětí. Pro tebe člověče jsem byl jako člověk, bez pomoci, odložený mezi 
mrtvé. Pro tebe, který jsi vyšel ze zahrady, jsem byl ze zahrady vydán Židům a 
v zahradě ukřižován. Pohleď na můj poplivaný obličej, to jsem snesl pro tebe, 
abych v tobě obnovil dřívější dech. Pohleď na mé dolíčkované tváře; to jsem 



snesl, abych tvou porušenou podobu obnovil opět k svému obrazu. Pohleď na 
má zbičovaná záda; to jsem snesl, abych odstranil břemeno hříchů tížící tvá 
ramena. Pohleď na mé ruce šťastně přibité ke kmeni kříže; to pro tebe, jenž jsi 

kdysi nešťastně 
vztáhl svou 
ruku ke kmeni 
v ráji. Usnul 
jsem na kříži a 
kopí proklálo 
můj bok. To 
pro tebe, který 
jsi usnul v ráji 
a nechal vyvést 
ze svého boku 
Evu. Můj bok 
vyléčil ránu ve 
tvém boku. 
Můj spánek tě 
vyvede ze 
spánku 

podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě. 
Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel tě vyvedl z rajské země; já už tě 

neusadím do ráje, ale na nebeský trůn. On tě zahnal od stromu života, který 
byl předobrazem; avšak já jsem sám život, a hle, jsem s tebou spojen. Určil 
jsem cheruby, aby tě opatrovali jako služebníci a přikazuji jim, aby tě měli 
v takové úctě, jaká přináleží Bohu. 

Trůn s cheruby je přichystán, nosiči jsou pohotoví a připravení, svatební 
komnata je vystrojena a jídla přichystána. Věčné stánky a příbytky jsou 
vyzdobeny, poklady věčných statků otevřeny a nebeské království je 
připraveno již od věků.  

 

 

Přehled velikonočních bohoslužeb 2006 
 
 
 

Květná neděle 09.04.2006 

  8:30 Velké Popovice  

  9:00 Říčany  

  9:00 Mukařov  

 10:15 Kostelec u Křížků 

 11:00 Jalovice 

foto Rudolf Flachs



 
 

Zelený čtvrtek 13.04.2006 

16:30 Jalovice 

18:00  Říčany  

18:00  Mukařov  

18:00  Kostelec u Křížků 

19:30 Velké Popovice 

 
 

 

Bílá sobota 15.04.2006 (velikonoční 
vigilie) 

18:30 Jalovice 

18:30 Velké Popovice 

18:30  Mukařov  

21:00  Říčany  

21:00  Kostelec u Křížků 

 

Zmrtvýchvstání Páně 16.04.2006 

8:30  Velké Popovice  

9:00  Říčany  

9:00  Mukařov  

10:15  Kostelec u Křížků  

11:00  Jažlovice  

13:00 Nehov 

15:00  Kunice  

 

Pondělí Velikonoční 17.04.2006 

8:30  Velké Popovice  

9:00  Říčany "kostel"  

9:00  Mukařov  

10:15  Kostelec u Křížků  

11:00 Otice  

14:30 Popovičky 

Velký pátek 14.04.2006 

16:30 Jalovice 

18:00  Říčany  

18:00  Mukařov  

18:00  Kostelec u Křížků 

19:30 Velké Popovice 



Kalendář na měsíc 
duben

 
 
 
 
 
 
 

Doteky kořenů v Říčanech a okolí 

 

Kdo chtěl a mohl, přišel , a jistě nelitoval 
 

Autorka výstavy fotografií„Doteky kořenů v Říčanech a okolí“, Ing. 
Hana Zavadilová, shromažďovala materiály k výstavě několik let, ovšem na 
výstavě se objevila jen část zaměřená na naše kořeny. Úvodní slovo přednesl P.Petr 
Bouška s tím, že i v dnešním přetechnizovaném světě má fotografie svůj význam, 
zachytí tu chvíli, která se neopakuje, kdy si můžeme říci: „Postůj okamžiku jsi 
překrásný.“ Živá hudba navodila příjemnou atmosféru, milá pohoda vyzařovala 
z tváří rozprávějících návštěvníků. K vystaveným fotografiím  promluvila i autorka, 
a když jsme se potěšili vystavenými fotografiemi s doprovodným textem, mohli 
jsme také občerstvit i tělo. Přiťukli jsme si vínkem, ochutnali koblihy, chléb 
„Kořen“ se sádlem, nakrájená jablka a pomeranče – prostě staročeské kořeny i 

Neděle 09. 04.   Květná neděle –žehnání ratolestí 
Čtvrtek 13. 04 .   Zelený čtvrtek – celonoční bdění – kostel  

v Říčanech  
Pátek  14. 04 .   Velký Pátek - den přísného postu 
Sobota 15. 04.   Bílá sobota – den, kdy se církev v tichosti 

 modlí u Kristova hrobu 
Sobota 15. 04    Velikonoční vigilie – obřady  

Zmrtvýchvstání Páně - začíná doba velikonoční 
Neděle  16. 04.    Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
Neděle 23. 04.   Neděle Božího milosrdenství 
Pondělí 24. 04.   Slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, 
      hlavního patrona pražské arcidiecéze 
Úterý  25. 04.   Svátek sv. Marka, evangelisty 
    09:00  Říčany 
    17:15  Kostelec u Křížků 
    18:30  Velké Popovice 
Sobota 29. 04.   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky 

církve, patronky Evropy 
 

Informace o místě a času konání bohoslužeb jsou uvedeny  
v přehledu velikonočních bohoslužeb na rok 2006. 



v občerstvení. Jistě každý, kdo zavítal 2.3.06 v 17,00 hod. do prostor staré radnice, 
byl potěšen zajímavými záběry sakrálních staveb a někdy známých míst, o kterých 
třeba nic nevěděl a mohl se zamyslet nad věčnými otázkami: odkud jsem, kdo jsem 
a kam jdu…. Na závěr patří poděkování autorce za nevšední večer, za zajímavé 
fotografie s texty, které nebyly samoúčelné, ale také za opravdový kořen, který 
s pomocí obětavců přitáhla z lesa k dokreslení atmosféry výstavní síně.  
Za sponzorství děkujeme Zava a Comp. 

mp 

 
Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 

Evangelium podle sv. Matouše. 
 

Druhým evangelistou – v časovém pořadí je sv. Matouš – jeden ze 
Dvanácti, kteří Pána Ježíše doprovázeli. Původním povoláním celník. 
Evangelium psal v létech 80 – 90 pravděpodobně v Antiochii, kde vznikla po 
Jeruzalému druhá nejstarší církevní obec. I na toto evangelium se podívejme  
jako na celek: 

Matoušovo evangelium v prologu  (úvodu 
1,1 – 2,23) zvěstuje, že Ježíš je Mesiáš, jak 
došlo k jeho narození, kde se narodil a 
odkud pochází. A následujících pět částí 
vždy vypráví a Ježíšově činnosti a dále 
uvádí Ježíšovy řeči: 
První část (3,1 – 7,29) popisuje hlásání 
nebeského království – vypráví o 
činnosti Jana Křtitele, Ježíšově křtu, 
pokušení a o začátku jeho činnosti 
v Galilei. Dále navazuje Ježíšova horská 
řeč (osm blahoslavenství). 
 Druhá část  (8,1 – 10,42) vypráví o 
Ježíšově činnosti a misii učedníků 
v Galilei. Je zde popsáno deset zázraků 
uzdravování, utěšení bouře a exorcismus. 
Navazuje Ježíšova misijní řeč 
k učedníkům.. 
Třetí část (11,1 – 13,52) vypráví o 
otázkách, které kladli Ježíšovi Janovi 

učedníci i opozice (farizeové). Navazují Ježíšovy řeči v podobenstvích (o 
rozsévači, pleveli mezi pšenicí, hořčičném zrnku, kvasu, pokladu, perle a síti – 
rozuměli jste všemu?). 

Čtvrtá část (13,53 – 18,35) zahrnuje okruh Kristologie a ekleziologie 
včetně vyprávění o Petrově vyznání v Césarei a proměnění na hoře Tábor. 
Následuje řeč o životě v komunitě církve (kdo je v nebeském království 
největší, odsouzení pohoršení a pokušení, o ztracené ovci, o nápravě bratra a 
častosti odpuštění). 



Pátá část (19,1 – 25,46) vypráví  o Ježíšově cestě do Jeruzaléma a jeho 
činnosti v Jeruzalémě  ( předpověď utrpení,vyčištění chrámu, spory 
s představiteli židovského náboženství). Tuto část uzavírá Ježíšova 
eschatologická řeč (varování, o konci světa a o nutnosti bdělosti). 

Závěr evangelia (26,1 – 28,20) nám podrobně přibližuje Ježíšovo 
utrpení, smrt a vzkříšení (Jidášova zrada, zatčení v Getsemanech,  židovský a 
římský soudní proces, ukřižování, smrt, střežení hrobu, prázdný hrob, 
uplácení stráže a končí zjevením Zmrtvýchvstalého.) 

Dr. F. Reichel 

 
Slovo života- duben 2006 

 
„ Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo, 
odumře-li však, přinese hojný užitek.“ 

( Jan 12, 24) 
 Tato Ježíšova slova jsou výmluvnější než nějaká pojednání a otvírají před 
námi tajemství života. Ježíšova radost neexistuje bez bolesti přijaté s láskou. 
Není zmrtvýchvstání bez smrti. 
Ježíš sdílel s námi všechno. Vzal na sebe naše utrpení. 
Stejně tak i my. Zamilováni do Boha, který se stává naším „bližním“, máme 
příležitost říci mu, že jsme mu nesmírně vděčni za jeho nekonečnou lásku. I 
my jsme „bližními“ pro ty, se kterými se v životě setkáme. Chceme být 
připraveni „sjednocovat“ se s nimi, brát na sebe nejednotu, nést s nimi bolest 
nebo řešit nějaký problém konkrétní láskou, která se stala službou. 

podle Chiary Lubichové 
 

Pouť k hrobu Dr. Noska 
 

Sekulární františkánský řád (terciáři) pořádá dvě tradiční poutě, na které 
srdečně zve: 

 Pouť do Poříčí nad Sázavou v sobotu 22.dubna k hrobu Dr. 
Františka Noska  

Mše svatá za tohoto člověka víry, naděje a lásky, terciáře sv. Františka, bude 
obětována v Poříčí nad Sázavou v kostele sv. Havla (u řeky) v 16.45 hod. Po 
mši svaté se sejdeme u hrobu Dr. Noska. Tyto poutě se konaly každoročně i 
v dobách totality.  
Možnosti: 

- pěšky z Čerčan (2,5 km).  
- odjezd vlaku z Říčan je v 14.01 hod. 
- vlakem až do Poříčí (0,5 km). Odjezd vlaku z Říčan je v 14.31 hod. 
Přestup na vlak do Poříčí (15.15 hod) je v Čerčanech. Zpět jede vlak 
z Poříčí v 17.12 hod. 

 
 Mariánská pouť Prahou se koná v sobotu 6.května 



Jako obvykle pouť začíná mší svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
v Praze na Strahově v 10 hodin, potom následuje průvod do klášterní zahrady 
k soše Panny Marie – královny exilu a po modlitbě Anděl Páně pouť prochází 
pěti pražskými kostely, kde se vždy modlíme jeden desátek růžence tj. kostel 
Karla Boromejského, kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko – 
karmelitáni), kostel Panny Marie pod řetězem (Maltézští rytíři), kostel sv. 
Františka z Assisi (křížovníci) a na závěr Te Deum v kostele Panny Marie před 
Týnem. Pouť je jedna z nejstarších – první se konala v roce 1652. 

Dr. F. Reichel 
 
K zamyšlení …. 
 
Anselm Grun : 50x Ježíš  
34. kapitola – Ježíš – král 
 
Je paradoxní, že Ježíš hovoří o svém království právě uprostřed svého 
utrpení: je králem jako odsouzený, zbičovaný a na kříž přibitý. Kráčí svým 
utrpením, navzdory veškerému vnějšímu ponížení a zranění, naprosto 
suverénně. 
Znamená to tedy, že i na své křížové cestě mé vnitřní království odolá. Právě 
tam, kde mě druzí posuzují a odsuzují, kde sklízím nepochopení, kde jsem 
bičován, urážen, vysmíván, zůstává v mém nitru cosi, co je pro všechny 
ostatní nedotknutelné. 
Představme si, že právě v naší nemoci, v každodenních konfliktech, v situacích 
slabosti, zranitelnosti a nejistoty je v nás něco, čím nemůže manipulovat 
nikdo jiný, protože je to božské. A je-li tomu opravdu tak, jak bychom prožili 
svůj všední den, jak bychom vnímali sami sebe, kdybychom se cítili zraněni, 
kdyby se nám něco nepodařilo? 
 

Informace 
1)  ŘK farnost Říčany požádala ve stanoveném termínu město Říčany o 
tyto granty : 
- Dětský den se sportovním zaměřením a podzimní lehkoatletický 

den 
- Dětský letní farní tábor 
2) Přijímáme přihlášky na dětský letní tábor v Čechticích, který se 

bude konat 6.7. – 15.7.2006 
3) Přijímáme přihlášky na jarní výlet po proudu řeky Sázavy, který 

plánujeme na 13. 05. 2006 
4) Dětský farní den v Olivově bude 10. 06. 2006 
5) ZM Říčany na svém zasedání 05. 04. 2006 schválilo grant na dětský 

letní farní tábor. Děkujeme. 
 
 



RRaaddoosstt  zzee  ZZmmrrttvvýýcchhvvssttaallééhhoo  KKrriissttaa,,  BBoožžíí  ppoožžeehhnnáánníí,,  
hhoojjnnoosstt  ddaarrůů  DDuucchhaa  ssvv..  aa  vveelliikkoonnooččnníí  rraaddoosstt  VVáámm  zzee  

ssrrddccee  ppřřeejjíí  PP..  LLuukkáášš  aa  PP..  PPiiuuss..  
 

 
  
 
 
 
 
 
 Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… 

 
1. oblíbený kačer stejnojmenného 

komiksu 
2. Ježíšův nejoblíbenější apoštol 
3. starozákonní postava, spolkla 

ho velryba 
4. jediná holčičí postava 

Čtyřlístku 
5. král zvířat 
6. Samuel ho pomazal za krále 

 
 Smích je zdravý… 

 "Jean, přineste mi klavír." "Proč pane?"  
"Zapomněl jsem si na něm doutník.“ 
 

 Lord spí a najednou se ozve strašná rána. Lord se probudí a volá: 
„Jean, Jean, co to bylo?“ „Klid, lorde, to jen kočár zatočil do vedlejší 
ulice.“ „Aha. A co ta rána?“ „Víte, Lorde, ona tam žádná nebyla.“ 
 

 Sedí lord v salonu a snídá. Najednou krach, bum, prásk. Do salonu 
se probourá auto. Lord nehne ani brvou a pozve řidiče ke stolu. Po 
vydatné anglické snídani se zeptá: „Pane, kam máte vlastně namířeno?“ 
Řidič mu odpoví: „Do Liverpoolu.“ „To jste měl kratší přes kuchyň.“ 

Iveta Pešatová 

   1.             

  2.           

 3.              

  4.               

  5.           

6.              
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