
 

 

 

Duben 2006 

Červen 2006 

Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, 

Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice 

Mons. Karel Herbst v rozhlase 
 
Český rozhlas 2 připravil pro mě a jistě i pro mnoho dalších posluchačů 
krásné překvapení. Ve středu 17. května byl rozhlasovým hostem pan biskup 
Karel Herbst, který svým neodolatelným hlasem a osobitým projevem povídal 
o svém životě. Pro ty, kteří neslyšeli, jsem vybrala pár postřehů. Nejdříve 
hovořil o svém dětství, také o tom, jak to bylo s chozením do kostela, když byl 
malý. Maminka svého synka nepřesvědčovala, bylo to takhle: „ …maminka mě 
vzala za ruku a šli jsme….“ 
Možná někteří víte jak se rozhodl pro kněžství, já neměla ani potuchy. Asi 
v roce 1966 (možná jsem se přeslechla) byl přítomen svěcení kněží 
v Litoměřicích, obdivoval kněze za jejich odvážné rozhodnutí k tomuto životu. 
Velmi byl touto situací zasažen. Při návratu domů si řekl: „ ……je to pro 
odvážné a vlastně  ty jsi odvážný, zkusíš to! “ a šel se poradit se známým 
knězem a dověděl se asi toto : „ ……..maturitu ani nemáš, ale jestli tě Bůh 
chce, tak ti to zařídí……“. Přemýšlel o těchto slovech a řekl si : „Pane Ježíši, 
byl bys tak hodný, vzal bys mě do služby? “ A vzal, byl přijat. 
V létě roku 1968 byl s přáteli v Itálii a byl požádán, aby zde zůstal studovat. 
Rozmýšlel se co má udělat, ale řekl si: „…. ani jsem mámě ruku nepodal, ani 
tátovi…“, vrátil se a na podzim začal v Praze studovat teologii. 
Na závěr bych chtěla panu biskupovi Herbstovi říci: „ Vážený a milý pane 
biskupe, určitě vám mladí rozumí a milují vás jako všichni ostatní, kteří Vám 
s radostí naslouchají a váží si Vašich moudrých slov a myšlenek. Pište, pište 
svoje poselství pro nás, i pro další generace. Váš hlas promlouvá do hloubi 
srdce. Děkujeme Vám za Vaše přání, abychom měli radostnou mysl a s nadějí 
hleděli do budoucna.“  

Miloslava Pangrácová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
* mše svaté s nedělní platností 



Po proudu Sázavy 
  

Řk farnost Říčany uskutečnila 13. 

května 2006 plánovaný výlet po 

proudu Sázavy. Na nádraží 

v Říčanech se sešlo 23 účastníků: 

1 kočárek s malou Aničkou 

Thümmelovou a s jejími rodiči, 

malá Bětka, naše děti z farnosti 

v Říčanech a z Kostelce u Křížků, 

P. Lukáš, Mirka, Míla, Hana a Jarmila. Všichni pátrali po Ostřížím oku a  

bývalém hradu Hláska. Ostříží oko nalezeno, Hláska zdolána bez úrazů. Po 

odpočinku s opékáním buřtíků  u řeky Sázavy, se detektivové se svými 

vedoucími vydali na další průzkum. Tentokrát bylo cílem Hradiště 

s kostelíkem sv. Klimenta. Drobný déšť nikomu nevadil a než jsme došli na 

Hradiště, začalo krásně svítit 

sluníčko. Potěšili jsme se zajímavými 

pohledy do krajiny, navštívili 

kostelík a pokračovali ve stoupání na 

vrchol kopce. Hana vyhodnotila 

soutěž, Ostříží oko bylo sladké jako 

med,  P. Lukáš měl připravené 

cizokrajné překvapení v podobě 

sušených fíků, které v dětech jen jen 

mizely. Zpáteční cesta vlakem ze 

Čtyřkol rychle uběhla  a už tu byly 

Říčany. I když při výstupu z vlaku 

nás opět vítal déšť, určitě nikomu 

nevadil, a každý pospíchal domů 

svěřit se rodičům s novými zážitky.    

mp 



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 

Skutky apoštolů = pokračování evangelia sv. Lukáše. 

 

   Sv. Matouš  je i autorem knihy, z které právě nyní v uplynulém 

velikonočním období jsme při liturgii nejvíce četli. A také hned na začátku sv. 

Lukáš v prvních dvou verších připojuje tuto knihu k předchozí tj. evangeliu. 

Podívejme se tedy i na tuto knihu z celkového pohledu: 

 V úvodní kapitole (1,1 – 26) autor popisuje jak Ježíš připravuje své 

učedníky na přijetí Ducha svatého a vstupuje do nebe. Obsah této knihy tvoří 

to, co Ježíš začal a nyní koná skrze Ducha svatého. Při očekávání Ducha 

dochází k náhradě Jidáše volbou apoštola Matěje – tím je opět apoštolů 

dvanáct. 

 První část knihy je věnována misii v Jeruzalémě (2,1 – 8,1). 

Pojednává o Letnicích – příchodu Ducha svatého, o Petrově kázání, o činnosti 

a kázání ostatních apoštolů a o soudním procesu s nimi, dále pak o konfliktu 

se Štěpánem a jeho mučednické smrti. 

 Druhá část pojednává o misii v Samařsku a Judsku (8,1 – 

12,25) – rozptýlení z Jeruzaléma, o Filipovi a Petrovi v Samařsku,  o Filipovi a 

etiopském komorníkovi, o Šavlově cestě do Damašku, jeho návratu do 

Jeruzaléma a do Tarsu. Dále vypráví o Petrových cestách do Lyddy, Joppe, 

Cesareje a návratu do Jeruzaléma. V další části popisuje vznikající druhé 

největší křesťanské středisko – Antiochii. Zde také věřící v Ježíše jsou poprvé 

označováni jako „křesťané“. Zde také církev učinila další významný krok, když 

Petr přijímá do církve první pohany. Závěr nás informuje o pronásledování 

křesťanů za Heroda a o Petrově uvěznění. 

 Třetí část je zaměřena na Pavlovu a Barnabášovu misii na 

obracení pohanů (13,1 – 15,35). Barnabáš. Pavel a Jan Marek odchází na 

Kypr a potom do Malé Asie – Perge, Antiochie Pisidské, Ikonie, Lystry a 

Derbe. Cesta končí hodnocením antiochijské církve: „Bůh otevřel bránu k víře 



pohanům.“ (14, 26 – 27). V Antiochii dochází ke sporu o obřízce. Kvůli této 

závažné záležitosti se schází „Jeruzalémský koncil“ a rozhoduje. 

 Čtvrtou část tvoří Pavlova misie na konec země (15,36 – 

28,31). Je zde popsána další Pavlova cesta z Antiochie do Malé Asie, a také již 

do Evropy, Řecka a zpět. Další Pavlova cesta vede do Efesu v Malé Asii a opět 

do Řecka, návrat je do Cesareje. Pavel je v Jeruzalémě zajat, odeslán do vězení 

v Cesareji, odvolává se k císaři a cestuje do Říma jako vězeň. Zde dva roky 

úspěšně káže. 

Dr. F. Reichel 

 

Svatý Norbert 

biskup a zakladatel premonstrátského řádu 

 

Norbert se narodil šlechtickým rodičům 

kolem roku 1080 v Xanten v severním 

Porýní. Už jako malé dítě byl členem 

katedrální kapituly sv. Viktora v Xanten, kde 

byl později vysvěcen na podjáhna. Císař 

Jindřich V. si brzy všiml Norbertova talentu a 

osobního kouzla, a proto ho povolal k své 

osobní službě na císařský dvůr, tam Norbert 

vedl světácký život. V roce 1115 spadl 

Norbert v bouřce s koně a byl téměř zabit 

bleskem. Vyložil si tuto příhodu jako výzvu 

k pokání, a okamžitě začal vést život v 

kajícnosti, chodil bosý a odíval se ovčí kůží. Na jáhna a na kněze byl 

vysvěcen tentýž den arcibiskupem Bedřichem z Kolína nad Rýnem, 

putoval po venkově, kázal o Božím království a zabraňoval zneužívání 

duchovenstva. Byl za to kritizován a pronásledován členy vyššího kněžstva, 



přesto obdržel od papeže Kalixta II. souhlas pro svá kázání. Ale Kalixtus II. 

ho také vybízel usadit se a založit společenství v diecézi Laonské v severní 

Francii. Tam, v pustém údolí v Prémontré, položil Norbert základy svého 

řeholního řádu. Řeholi sv. Augustina zvolil jako vodící světlo pro nové 

společenství, a stal se jedním z nejdůkladnějších augustiánských 

reformátorů té doby.  

Společenství se vyznačovalo přísností svého života, chudobou, horlivým 

liturgickým životem modlitby a především svou celkovou věrností ideálu 

života společenství vyjádřeného v Augustinově řeholi. Mezitím Norbert 

pokračoval v kázání a přitahoval mnoho mužů a žen k životnímu stylu 

svého nového řádu. 25. července roku 1126 byl Norbert vysvěcen na 

arcibiskupa v Magdeburgu, a zanechal vedení svého řádu, aby začal 

pastýřskou práci v rozlehlé diecézi severovýchodního pohraničí německého 

císařství. Během těch let, jako arcibiskup, bojoval Norbert usilovně za 

svobodu církve proti světským knížatům, a prokázal, že je zapáleným 

zastáncem Říma. 

Byl nápomocen při svržení Anakleta II. a návratu právoplatného papeže 

Inocence II. na jeho stolec. Zesláblý svými cestami, namáhavou prací a 

pravděpodobně i malárií, kterou dostal v Římě, se Norbert vrátil do 

Magdeburgu, kde 6. června roku 1134 zemřel. Je zobrazován s 

dvojpříčkovou arcibiskupskou berlou, arcibiskupským palliem a s kalichem 

či monstrancí, které připomínají jeho eucharisticky zaměřenou spiritualitu. 

Svátek slaví dne 6. června. 

Smích je zdravý… 
 

 Drahý Pane, dneska jsem prozatím dělal všechno dobře. Nepomlouval 
jsem, nenechal jsem se naštvat, nebyl jsem chamtivý, nabručený, protivný, 
sobecký, dokonce ani poživačný. Jsem ti za to všechno velmi vděčný, Bože. Ale 
za chvíli budu muset vstát z postele, a od té chvíle budu potřebovat pořádnou 
pomoc. Amen. 
 

 Učitel v nedělní škole se ptá: „ A teď mi Jendo, řekni, – ale upřímně, – 
modlíš se doma před jídlem?“ „ Ne, strejdo, já nemusím, moje máma vaří 
dobře.“ odvětí chlapec. 



Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… 
 
1) Jaký je řecký název první knihy Mojžíšovy? 
 r) Leviticus 
 s) Genesis 
 t) Exodus 
2) Kolik knih má Nový Zákon? 
 i) 27 
 j) 17 
 k) 7 
3) Kolik je evangelistů? 
 l) 2 
 m) 3 
 n) 4 
4) Kolikátý den stvořil Bůh člověka? 
 a) šestý 
 b) sedmý 
 c) první 
5) Co znamená řecké slovo apokalypsa? 
 i) ukřižování 
 j) zjevení 
 k) zmrtvýchvstání 
  
Ze zakroužkovaných slov vám vyjde tajenka: _____________________ . 

 

Iveta Pešatová 

DĚTSKÝ DEN v areálu Olivovy dětské léčebny 
v Říčanech 

 

Program: 

-   video a povídání o Pavlových cestách 
- soutěž tříčlenných družstev s plněním 

úkolů na různých stanovištích 
- oběd v jídelně léčebny 
- mše svatá v kapli Olivovy léčebny 
- táborák s opékáním buřtů 

 
 

sobota 10. června 2006 od 9.00 hodin 



Program je vhodný pro děti od 4 do 14 let. Předškolní děti mohou doprovázet 
rodiče. 

Přihlášky spolu s poplatkem 50,- Kč 
(příspěvek na oběd, pronájem kaple, pohoštění u táboráku…) 

se přijímají na faře do úterý 6. června. 
Zakončení kolem 17. hod. 

Myslíme na děti, které zdaleka nemají to, co my ! 
Na dětském dni budete mít možnost zakoupit misijní šátek – cena od 35,- Kč 

Peníze za šátky budou darem pro děti v Ugandě……… 
 

Kalendář na měsíc Červen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle  04. 06.   Slavnost Seslání Ducha sv.  
mše sv. podle stanoveného pořádku 

Úterý   06. 06.   Slavnost sv. Norberta 
       zakladatel našeho řádu 
Středa  07. 06. 19:00 Setkání katechetů a organizátorů 

dětského dne na faře v Říčanech 
Sobota  10.06. 09:00 Dětský den v Olivovně 
Neděle  11. 06.   Slavnost Nejsvětější Trojice 
       mše sv. podle stanoveného pořádku 
Čtvrtek  15. 06. 09:00 Slavnost Těla a Krve Páně 
     18:00 Říčany 
Tato slavnost se ve Velkých Popovicích a Kostelci u Křížků přesouvá na neděli 18. 06. 
 
Neděle  18. 06. 09:00 Říčany – první sv. přijímání dětí 
Pátek   23. 06.   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
     18:00 Říčany 
     17:15  Kostelec u Křížků 
     18:30  Velké Popovice 
Sobota  24. 06.   Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

mše sv. podle stanoveného pořádku 
Neděle   25. 06. 09:00 Říčany – pontifikální mši bude sloužit  
       Mons. Václav Malý 
Čtvrtek  29. 06.   Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
     09:00 Říčany 
     17:15  Kostelec u Křížků 
     18:00 Velké Popovice 
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