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VŠICHNI  SE  UČÍME  VE  ŠKOLE…

V knize Kazatel je psáno: „ Všechno má svůj čas.“

A je to tak dobré. Není moudré předbíhat čas, protože pak musíme na něho 

počkat, a proto náš čas v čase a vše co to obnáší, někdy už nenalezneme…

Byl  čas  volna,  dovolených,  prázdnin.  Čas  regenerace  a  nových 

zkušeností,  nezapomenutelných  zážitků.  To  snad  se  mnohým  podařilo 

zachytit a uložit v lidské paměti, některým snad v paměti novodobé techniky 

(diskety, CD, DVD).

Teď nastal čas vracení se k povinnostem. I to patří k životu a nutno si 

 tomu přivykat. Každý člověk má povinnost poznávat – učit se.  To je nám 

dané darem a dar by se neměl nechat nevyužitý stranou, nebo-li ho nechat 

propadnout. Každý máme svou školu, do které chodíme. 

Prvňáčkové s napětím očekávali svůj den D, ve kterém se stanou skutečnými 

žáky. Jiní pokročili do učení nebo na střední školy a starší na vyšší nebo až na 

vysoké školy.

Pro nás všechny ale platí, že před Bohem se učíme ve škole života. A 

tady nás učí a přivádí k poznání jediný pedagog Ježíš - Kristus. 

Vždyť  který  učitel  by  mohl  o  sobě  říci:„Jeden  je  váš  Učitel,  Kristus.“ (Mt 

23,10)

 Kdo jiný by mohl také prohlásit: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“ (Jn 14,5)

Děti, studenti, učitelé, vychovatelé, přátelé, všichni se můžeme těšit na 

našeho nejlepšího pedagoga – Učitele. On nám sesílá svého Ducha svatého, 

abychom v Jeho  světle  chápali  nejenom to,  co  nás  poučí,  ale  i  to,  co  nás 

přivede k plnějšímu a ušlechtilejšímu životu. On stále plní to, co slíbil:



 „Utěšitel pak, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí  

všemu a připomene vám všechno, co jsem k vám mluvil.“ (Jn 14,26)

Snažme se tedy citlivě naslouchat Jeho hlasu a přemýšlejme o tom, co 

poznáváme a sledujme vše v souvislostech.

Vydařený a radostný školní rok Vám přejí   

P. Lukáš a P. Pius

Kalendář na měsíc září

Svatí Adrián a Jakub
kněží a mučedníci

 
Adrian  Jansen  a  James  La  Coupe  byli  premonstrátští  kanovníci  z 

holandského  kláštera  v  Middleburgu.  Adrián  se  narodil  v  roce  1529  v 

Hilvarenbecku (odtud latinské příjmení „Becan“, které je někdy užíváno, aby 

nebyl zaměňován s jinými Janseny). O Velikonocích roku 1572 byl jmenován 

Neděle 10. 09. 16:00 Táborák na zahájení školního roku  na
faře v Kostelci u Křížků

Středa 13. 09. 19:00 Setkání církví na faře v Říčanech
Čtvrtek 14.09. Svátek Povýšení svatého kříže

09:00 Říčany
18:30 Velké Popovice

Středa 20. 09 14:30 Začátek náboženství v novém školním 
roce 2007

Čtvrtek 21. 09. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
09:00 Říčany
18:30 Velké Popovice

Čtvrtek 28. 09. Slavnost sv. Václava, mučedníka a
hlavního patrona českého národa

09:00 Říčany
18:30 Velké Popovice

Pátek 29. 09. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů

18:00 Říčany
18:30 Velké Popovice



farářem v Munsteru, vesnici u Severního moře. Tady, stejně jako i v dalších 

farních působištích, byl znám svou pastorační horlivostí. Napětí mezi ním a 

kalvinisty  bylo  v  Munsteru  zřetelné,  ale  Adrián  se  nedal  zastrašit.  Chodil 

veřejně ve svém bílém hábitu, kázal a hlásal radostnou zvěst. Pomocníkem 

pastora v Munsteru v té době byl mladý Otec James (Jakub) La Coupe. Jakub 

se narodil v Audenarde v Belgii roku 1542 a slavné sliby složil roku 1561 v 

opatství  v  Middleburgu.  Mezi  bratry v opatství  byl  velmi oblíben pro svou 

přátelskou a  otevřenou povahu.  Od katolické  víry  byl  však odvrácen  spisy 

protestantských  reformátorů  a  opustil  své  opatství,  aby  „pochopil  hlavní 

myšlenky reformace“. Zašel tak daleko, že psal až kousavě útočná pojednání 

proti  katolické církvi.  Do značné míry, ale vlivem proseb a modliteb svého 

otce  byl  nakonec  znovu  přijat  do  katolické  církve  a  řádu.  Byl  povolán  do 

opatství v Marienhofu,  kde se sám podrobil  dlouhému pokání,  a  kde začal 

psát pojednání na obranu katolické víry. V roce 1567 byl ustaven pomocným 

knězem v Munsteru. Adrián a Jakub se octli sami v Munsteru právě v době 

největších projevů protestantské nenávisti.  Když přišlo léto roku 1572, byla 

nedaleko  vesnic  Dordercht  a  Gorcum  přepadena  skupina  řeholníků 

kalvinistickými lupiči  a byla velmi malá naděje na jejich osvobození.  Farní 

kněží z Munsteru byli varováni, aby neopouštěli faru. V červenci se pak stalo, 

že někdo naléhavě volal o pomoc u dveří fary. Adrián se naivně domníval, že 

půjde asi o poskytnutí pomazání nemocných umírajícímu, otevřel závoru na 

dveřích  a  byl  spolu  s  Jakubem  přepaden.  Oba  byli  odvlečeni  do  vězení  v 

Brielle,  kde  byli  přidáni  k  dalším  devatenácti  kněžím  a  řeholníkům,  kteří 

čekali na svůj osud. Po opakovaných nabídkách, aby se zřekli své katolické 

víry, byli  kněží i řeholníci nakonec odvedeni do opuštěného kláštera blízko 

Gorcumu. Dva řeholníci se vzdali své víry a byli ušetřeni, ostatní, včetně Otců 

Adriána a Jakuba, byli pověšeni na trám, usmrceni a hrozně zohaveni.

Adrián  a  Jakub  jsou  zobrazováni  s  oprátkou  na  krku  a  s  palmou 

mučednictví v ruce. Adrián drží papežskou korunu a klíče symbolizující jeho 

obranu římského papeže. Jakub drží kalich symbolizující obranu Eucharistie.



Program pro dětiProgram pro děti

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
Dětské mše - kostel Říčany

(3. v měsíci)

Program pro mládežProgram pro mládež

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

Pravidelné bohoslužby aPravidelné bohoslužby a

pastorace vpastorace v  našichnašich  

farnostechfarnostech

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



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně 
Evangelium podle sv. Jana

Svatý  Jan,  Zebedeův  syn,  jeden  ze  Dvanácti  (apoštolů)  je  čtvrtým 
evangelistou – v časovém pořadí poslední, evangelium píše v létech 
80 – 110 v Efesu.
Účel sepsání evangelia je uveden na konci 20 kapitoly (verš 31):

„….Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je 
Mesiáš,  Syn  Boží,  a  s vírou  abyste  měli  život  v jeho 
jménu“.

Celé schéma evangelia je zapsáno v 16,28:

1) „ Vyšel jsem od Otce – je Prolog (1, 1 – 18),
2) a přišel jsem na svět – I. část (1,19 – 12,50),
3) zase opouštím svět a jdu k Otci“ – II. část  (13 – 20/21kapitola).

Janovo evangelium v prologu  (1, 1 – 18), vysvětluje poslání vtěleného 
Slova a také svědectví Jana Křtitele. Tento hymnus shrnuje Janův pohled na 
Krista – Boží slovo, které je zároveň světlem a Božím jediným Synem.

I. část: Kniha znamení (1,19 – 12,50)
1) Jsou zde popsány první dny Ježíšova zjevování učedníkům (1,19 – 2,11)
2)  Období  od prvního do druhého zázraku v Káně (2 – 4 kap.)  tj.  začátek 
znamení  v Káně,rozhovor  s Nikodémem,  poslední  svědectví  Jana  Křtitele, 
rozhovor se samařskou ženou a uzdravení královského úředníka v Káně.
3) Starozákonní svátky a jejich nahrazení (5. – 10.kapitola). Ježíš informuje o 
svém poslání a potvrzuje to zázraky.
4) Vzkříšení Lazara a následující události (11.  -  12.kap.) včetně zhodnocení 
Ježíšovy zjevovatelské činnosti (12,37 – 50)

II. část Kniha slávy (13,1 – 20,31)
1) Poslední večeře ( 13.kap.),  Ježíšova řeč na rozloučenou (14. – 16.kap.) a 
jeho velekněžská modlitba (17.kap.)
2) Ježíšovo utrpení a smrt (18. – 19.kap.)
3) Vzkříšení (20.kap.)

Epilog  (21.kap.)  Zjevení  Zmrtvýchvstalého  v Galilei  (zázračný  rybolov  a 
Petrův úřad pastýře, který je oživován láskou k Ježíši) a druhý závěr.

Dr. F. Reichel



Slovo života:

„ Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i  

Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.“  ( Ef 4, 32 )

Dobrota : chtít pro druhého dobro.

Milosrdenství: přijmout druhého takového, jaký je, ne jakého bychom ho 

chtěli  mít,  s jinou  povahou,  s naším  politickým  smýšlením,  s  naším 

náboženským přesvědčením a bez chyb.

Odpuštění: vidět druhého stále nově, vůbec si nevzpomínat na urážky, ale 

všechno  překrýt  láskou  s úplnou  amnestií  v našem  srdci  jako  Bůh,  který 

odpouští a zapomíná. 

Hana Zavadilová

Kam za relikviářem sv. Maura

Čas prázdnin a letních táborů je za námi a vzpomínáme na dny, které jsme společně 

prožili v Čechticích na farním táboře, který již po 5. organizovala římskokatolická 

farnost  Říčany.  Letos  jsme  se  vydali  hledat  vzácný  relikviář  sv.  Maura,  druhou 

nejvýznamnější památku po českých korunovačních klenotech, na kterou se můžeme 

jet podívat do Bečova n/Teplou. V naší hře hledání nebylo lehké, museli jsme získat 

indicie pro nalezení relikviáře. V soutěžích a hrách jsme přece jenom indicie získali, 

a  pak  již  bylo  hračkou  místo  úkrytu  najít.  Pro  naši  hru  byl  relikviář  upečený 

z perníku,  ovšem nádherně  vyzdobený.  Nakonec  jsme  si  na  něm všichni  báječně 

pochutnali.  Kromě toho  jsme  usilovali  o  různé  druhy  elixirů  –  lásky,  moudrosti, 

štěstí,  odvahy,  síly.  Kdo chtěl  mohl  elixír  navrhnout  pro osobu,  kterou si  vybral, 

ovšem  musel  svůj  návrh  náležitě  zdůvodnit.  Do  malých  skleniček  jsme  si  psali 

vzkazy, a tak jsme se dověděli, co si o nás někteří myslí. Někdy jsme byli překvapeni 

obsahem sdělení, které bylo podnětem k zamyšlení nad sebou samým. Kniha, kterou 

jsme letos četli  při  večerním čtení  nás  zavedla  k zrcadlu,  kde jsme se  měli  vidět 

takoví,  jací  opravdu  jsme.  Nakolik  se  to  každému  z nás  podařilo,  se  asi  nikdy 

nedovíme.



Náš výlet do krásné krajiny na okraji Vysočiny se nám vydařil, počasí nám přálo, 

z Červené Řečice jsme v Želivském klášteře byli přes les za chvilku, a tak jsme mohli 

obdivovat a prohlížet různé druhy památek. Po cestě jsme se také vykoupali, voda 

byla velmi teplá,  sluníčko se na nás smálo a osvěženi  jsme se vraceli  do našeho 

tábora.  S radostí  jsme po návratu  uvítali  vonící  kuchyň,  kde  nám paní  kuchařky 

nachystaly  jako  vždy  dobroučké  jídlo,  které  v nás  jen  jen  mizelo.  Po  zajímavě 

prožitých dnech nastal poslední den. Rozloučili jsme se u táboráku a slibovali si, že 

za rok opět v Čechticích:“ na shledanou“.

Poděkování patří Městu Říčany za poskytnutý grant a všem organizátorům našeho 

letního tábora. 
mp

Ze života farnosti…

Pouť do Doksanského kláštera

Dne 15. července pořádala paní Kleňhová, jako již po několikáté, poutní zájezd 

tentokráte do doksanského kláštera. Této pouti se zúčastnilo 31 lidí a to nejen 

z našich  farností,  ale  i  z  přilehlého  okolí.  V dopoledních  hodinách  jsme si 

prohlédli klášterní kostel a přilehlý park, kde nás doprovázel P. Anselm Pavel 

Kříž,  O.  Praem, místní  duchovní  správce.  Odpoledne jsem se přesunuli  do 

Libochovic,  kde  jsme  měli  zamluvenou  prohlídku  místního  zámku.  Domů 

jsme se vraceli ve večerních hodinách naplněni mnohými zážitky. Děkuji paní 

Kleňhové, že pro nás všechny připravila tak pěknou pouť.

P. Pius

Náboženství v naší farnosti

Jako  již  každoročně,  tak  i  letos  bude  probíhat  v naší  farnosti  náboženská 

výuka jak pro předškolní děti, tak i pro děti, které navštěvují základní školu. 

Začátek vyučování jsme stanovili na středu 20. září od 14:30 v Říčanech na 

faře.  Pro  všechny,  kteří  se  budou  chtít  přihlásit  jsou  v kostele  připraveny 

přihlášky, které prosím vyplňte a odevzdejte buď v sakristii v kostele nebo na 

faře. Na pravidelné setkávání se těší vaši kněží a katechetky.



POZVÁNKA
Kam opět za relikviářem sv. Maura….

Perníkový relikviář sv. Maura na farním táboře v Čechticích je již minulostí. 

Nyní  bychom  rádi  uviděli  ten  opravdový  a  dověděli  se  ještě  něco  o  jeho 

historii, přímo tam, kde je umístěn. Proto ŘMK farnost v Říčanech pořádá 7. 

října 2006 zájezd do Bečova n/Teplou, kde budeme moci obdivovat, kromě 

jiného, tuto druhou naši nejcennější  památku po korunovačních klenotech. 

Věřím, že se vám relikviář sv. Maura určitě bude líbit a jeho pohnutá  historie 

vás zcela jistě zaujme. Srdečně zveme všechny zájemce.

Přihlašovat se můžete na faře nebo u pí Pangrácové. Cena zájezdu a ostatní 

informace budou co nejdříve oznámeny.      

Setkání  skupinky  ,  která  má  ráda  vážnou  i  nevážnou  hudbu  se  koná 
12.9.2006 na faře od 17:00 hodin.  Přijďte  všichni,  kdo  se 
chcete pobavit, popovídat, zasmát se i zamyslet. Jste srdečně zváni.

Za skupinku Hana Zavadilová       

Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… – osmisměrka

m a x i p e s f í k
í v y d r ý s e k r 1) v osmisměrce je skryto sedm názvů večerníčků
š e z a u o a ž t á    -vyškrtejte je
a b e l t č m o o k
k j o n á š u f m o 2) vyškrtejte sedm biblických jmen
u t u l á č e k a s   - Abrahám, Izák, Samuel, Abel, Ezau, Jonáš, Jidáš
l e n á š j l a j n
i z á k e n ž s e í 3) písmenka, která nevyškrtáte, vám ukáží tajenku
č i n a n e b e r č
k s j i d á š í r e
a b r a h á m ch y k

Tajenka:__________________... (dokončete tajenku)

Iveta Pešatová
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