
 

 

 

 

Květen 2006 

Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, 

Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice 

Panna Maria, Prostřednice všech milostí 
 

Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje celý vesmír, 
její záře vysoko svítí na nebi, ba až do podsvětí proniká, ozařuje i zemi, a hřeje 
více duši než tělo, podporuje ctnosti a ničí neřesti. Ona je ta nejjasnější a 
nejskvělejší hvězda, zářící ctnostmi a svítící příkladem, a po zásluze byla vyvýšena 
nad toto velké a rozsáhlé moře. 

 
Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří 

a větrů než kráčíme po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, 
aby tě bouře pohltila. Opřou-li se do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska 
soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo 
ctižádosti nebo nactiutrhačstvím nebo žárlivostí, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! 
Otřásá-li loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se na Marii! Jsi-li 
poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený 
hrůzou před soudem a už už tě pohlcuje hlubina zármutku a past zoufalství, mysli 
na Marii! 

 
V bezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! 

Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci. Chceš-li, aby se za tebe přimlouvala buď 
pamětliv příkladu, který dala svým životem. Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li 
ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-
li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli. 

 
Z homilie svatého Bernarda, opata 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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, setkávání 
podle domluvy 

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) 
 



Kalendář na měsíc KVĚTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 

Evangelium podle sv. Lukáše. 
 
 

Třetím evangelistou  v časovém pořadí je sv. Lukáš – spolupracovník a průvodce 
sv. Pavla. Pocházel z Antiochie. Evangelium psal okolo roku 85. Byl velmi 
vzdělaný, psal řecky především pro církevní obce, které vznikly Pavlovou misijní 
prací. Při psaní využíval i očitého svědectví Panny Marie. 
Lukášovo evangelium v prologu  (1,1 – 4) vysvětluje cíl i metodu práce. Celkově 
lze  v evangeliu vysledovat sedm okruhů: 
První okruh (1,5 – 2,52) je evangelium o Ježíšově dětství a mládí: 

 popisuje dvojí zvěstování narození Jana Křtitele a Ježíše, završené 
setkáním obou budoucích matek, 

 uvádí čtyři chvalozpěvy: Magnificat (Marie), Benedictus (Zachariáš), Gloria 
andělé) a Nunc dimitis (Simon), 

 vypráví o narození, obřízce a udělení jména Janu Křtiteli i Ježíši a o 
představení Ježíše  v chrámě, 

 úvodní část končí vyprávěním o dvanactiletém Ježíši v chrámě. 

Úterý  02. 05.   Svátek přenesení ostatků sv. Norberta na  
18:00  Strahov 

Středa 03. 05.   Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
    18:00  Říčany 
Pátek  12. 05    Svátek posvěcení pražské katedrály 
Sobota  13. 05.   Výlet po proudu Sázavy 
Úterý  16. 05.   Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze 
      a mučedníka, hlavního patrona Čech 
    09:00  Říčany 
Čtvrtek 25. 05. 09:00  Slavnost Nanebevstoupení Páně, Říčany 
    18:00  Říčany 
    17:15  Kostelec u Křížků 
    18:30  Velké Popovice 
  Touto slavností začíná devítidenní příprava na slavnost 
    SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
Středa 31. 05. 09:00  Svátek Navštívení Panny Marie, Říčany 
    18:00  Říčany 
    17:15  Kostelec u Křížků 
    18:30  Velké Popovice 



Druhý okruh  (3,1 – 4,13) vypráví o Ježíšově přípravě na veřejnou činnost: 
 kázání Jana Křtitele, 
 Ježíšův křest, 
 rodokmen a pokušení. 

Třetí okruh  (4,14 -9,50) je zpráva o Ježíšově činnosti v Galilei: 
 Zázračný rybolov a povolání učedníků, ale také jeho spory s odpůrci. 
 Vyvolení Dvanácti, Ježíš kazatel, Ježíš křísí mrtvé. 
 Poučení a poslání Dvanácti, Herodes se táže na Ježíše, nasycení 5000, 

Petrovo vyznání, dvojí předpověď utrpení, proměnění na hoře Tábor. 
Čtvrtý okruh (9,51 – 19,27) popisuje cestu do Jeruzaléma od první zmínky přes 
druhou a třetí až po příchod do Jeruzaléma. 
Pátý okruh (9,51 -19,27) je o Ježíšově činnosti v Jeruzalémě: 

 Vstup do Jeruzaléma a činnost v chrámě. 
 Eschatologická řeč. 

Šestý okruh (22,1 -23,56) popisuje  poslední večeří, Ježíšovo utrpení, smrt a  
pohřeb: 

 Spiknutí proti Ježíši a poslední večeře. 
 Modlitba a zatčení na Olivové hoře. 
 Židovský a římský soudní proces. 
 Křížová cesta, ukřižování a pohřeb. 

Sedmý okruh (24, 1 -53)  je o zjevení Zmrtvýchvstalého v Jeruzalémě i okolí: 
 U prázdného hrobu. 
 Ježíš se zjevuje na cestě do Emauz. 
 Zjevení v Jeruzalémě. 
 Nanebevstoupení. 

 
Dr. F. Reichel 

 
 

Program tradiční františkánské pouti seniorů do Hájku  
ve čtvrtek 18. května 2006: 

 
 V 9.15 hod. sraz na konečné tramvají č.22 a 25 na Bílé hoře a odjezd autobusem č. 
347  do stanice Hostivice –Litovice. 

 V 10. hod odchod starou poutní cestou do Hájku (2,5 km) – modlitba růžence. 
 V 11.15 hod prohlídka kláštera. 
 Ve 12. hod mše sv. v Loretě (P. Řehoř Mareček,OFM). 
 Po mši svaté posezení a občerstvení. 
 Srdečně zve Místní společenství SFŘ na Spořičově. 

                    
 

Tel.: 241 950 251, Dr. F. Reichel 
 



Poděkování: 
 
„ Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“ 

(Platón) 
 
Milí farníci, chci ze srdce poděkovat všem, kteří jste si zakoupili Velikonoční 
přání, namalované našimi nejmenšími. Přibližně patnáct pohlednic jste ocenili na 
683 Kč.  
Peníze byly odeslány na účet Papežského misijního díla dětí, přímo určené na 
sponzorování misijních sirotků. 

Hana Zavadilová 
 

Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, vítězství je jisté ! 
(Podle T. Radcliffa) 

 
Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty,  
díky Velikonocům můžeme říci:  
„Vítězství je jisté !“ 
 
Ať jsme v jakékoliv situaci,  
když už nejsme schopni lásky 
a nemáme odvahu jít dál,  
můžeme říci: „Vítězství je jisté !“  
 
Když nám zemře někdo, koho milujeme,  
a když se zdá, že neexistuje budoucnost,  
můžeme říci: „Vítězství je jisté !“  
 
Ráno o Velikonocích učedníci zjistili,  
že láska zvítězila nad nenávistí,  
přátelství nad zradou,  
život nad smrtí.  
 

„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ !“ 
 

*** 
Se svolením převzato z knihy: Nazývám vás přáteli - rozhovor s Timothy 

Radcliffem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 
 
 

Info… 
 

Přiblížil se den našeho jarního putování, na které se vydáme 13. května 2006. Srdečně 
zveme všechny loňské účastníky " Šembery " a doufáme, že se na letošní putování 
přidají i ti, kteří vloni nebyli. Jistě opět zažijeme nová překvapení na naší jarní cestě, a 
již teď se na Vás těšíme.  

P. Lukáš, P. Pius, Mirka, Hanka a Míla.  



Výlet „Po proudu Sázavy“ 
 
Datum: 13. května 2006 
Místo setkání k odjezdu: nádraží Říčany                    

Čas: bude upřesněn, cca v 8:00 hod. 
Návrat: asi okolo 17. hod. do Říčan na totéž místo 

Co nás čeká: 
Hláska –zřícenina hradu Zlenice z pol. 14. stol., zpustlého 
kolem r. 1460. Dějiště historického románu Radovana 
Šimáčka „ Zločin na Zlenicích hradě L.P. 1318“.  
Hradiště- gotický kostelík barokně přestavěn r. 1370, 
opraven roku 1973. Slovanské hradiště,  
zbytky hliněných valů. Prozkoumáme, kam teče Sázava,  
možná nalezneme zbytky valů, a možná objevíme ještě  
další historické památky s nápisy. Záleží na nás, jakými  
budeme detektivy – objeviteli a archeology. 
Jaké bude naše další „ Ostříží oko“? 
 
Dokážeme - použít 1 zápalku na rozdělání ohně? Pak můžeme začít s opékáním buřtíků. 
S sebou: 
Jídlo a pití na celý den, buřtíka na opečení, dobré boty, pláštěnku a peníze na vlak. 
 

*** 
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… 
 
� Učitelka v první třídě se ptá: "Pepíčku, co budeš mít, když ti maminka dá dvě žvýkačky a 
tatínek jednu?" 
"Svěží dech!"  
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