
Říjen 2006

Srdce člověka

Moje srdce je jako zahrádka. Byla dlouhá léta pustá a planá. Jen vítr do ní zaséval 

bodláčí  zloby.  Rostly  tu  i  žahavé  kopřivy  pomluv,  jedovaté  ocúny  sobectví  a  pýr 

nenávisti. Byla v ní také hluboká bažina hořkosti. Nade vším se vznášel šedavý opar 

lhostejnosti a netečnosti………

Nemohla jsem se dívat na zahradu svého srdce, a přece jsem ji měla stále před sebou. 

Trní  hříchu  tu  nacházelo  úrodnou  půdu,  přestože  jsem  toužila  po  lásce  a  čistotě. 

Naštěstí jednoho dne přišel zahradník. Nevyčítal, ani se neděsil, co tu bude mít práce. 

Jen tiše a s úsměvem pohladil mou malou růžičku lásky, krčící se v rohu mezi keři. Jak 

ji tam mohl vidět? Hned se dal do práce. Zesláblou a téměř udušenou růži vzal a zasadil 

uprostřed zahrady. Tam, kde předtím stál strom nevěry a nelásky…..

Růže začala sílit. Zlý vítr však přinášel nová semena plevele a snažil se její krásu zničit. 

Poslal na ni svlačec starostí, který růži omotával a dusil.  Ale zahradník na ni nikdy 

nezapomněl. Vždy včas a laskavou rukou očistil každý lístek, okopal ji a pilně zaléval 

vodou. Postupně vysušil bažinu hořkosti a na jejím místě zasadil strom života s dobrým 

a  chutným  ovocem.  Vedle  růže  začaly  vyrůstat  i  další  krásné  květiny:  tulipány 

milosrdenství,  gerbery věrnosti,  něžná sedmikráska soucitu,  množství  fialek pokory. 

Začala klíčit i bílá lilie přátelství…..

Neboj se nahlédnout do zahrady svého srdce. I k Tobě může přijít  Zahradník, který 

může  změnit  Tvůj  život.  Ze  Tvé  zanedbané  a  hynoucí  duše  může  udělat  krásnou 

kvetoucí zahradu. Jeho jméno je JEŽÍŠ KRISTUS – Syn Boží.

Pohleďme do svého srdce. Prožíváme měsíc říjen, kterému vévodí Panna Maria, která 

nám ukazuje celým svým životem na svého Syna. Ať nás modlitba růžence přivádí jak 

ke Kristu, tak k Panně Marii, protože zvláště v této modlitbě můžeme rozjímat o jejich 

životě. 

P. Pius



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 16:15 – 17:15
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



Blahoslavený Hroznata

zakladatel kláštera v Teplé a mučedník

Hroznata se narodil šlechtickým rodičům v Čechách kolem 

roku  1170.  Jeho  matka  ho  zasvětila  péči  Blahoslavené 

Panny Marie už při jeho narození. Ačkoli se očekávalo, že 

narozené dítě bude mrtvé, důvěra jeho matky v přímluvu 

Panny  Marie  dala  Hroznatovi  život  i  zdraví.  Jako  malý 

chlapec byl dvakrát blízko smrti.  Poprvé, když ho přejela 

těžká kola kočáru, a podruhé, když spadl při návštěvě u své 

sestry do řeky.  Z  Hroznaty se stal  vynikající  mladý muž, 

který se oženil s urozenou dívkou ze šlechtické rodiny. Po 

náhlé smrti  ženy i  jejího dítěte zůstal  opuštěn.  Svůj zrak 

však obrátil  k duchovnímu životu, a rozhodl se dát své pozemské statky k dispozici 

církvi. V roce 1193 věnoval své pozemky a majetek premonstrátskému řádu k založení 

kláštera v Teplé. Dal Bohu slib, že se zúčastní křížové výpravy v roce 1197, a odjel s 

křižáky do Svaté země. Několik pro něj těžko překonatelných překážek, zvláště cesta po 

moři, ho donutilo křížovou výpravu opustit. Hroznata se vracel domů přes Řím, kde byl 

zproštěn svého slibu papežem Celestinem III., který ho vybízel, aby místo toho založil 

společenství premonstrátských sester v Chotěšově. Mezitím Hroznata sám cítil, že roste 

jeho rozhodnutí vstoupit do řádu. K tomu všemu nakonec získal žádané požehnání od 

papeže  a  bílý  hábit  řádu obdržel  od papeže  Inocence  III.  roku 1202.  Na Hroznatu 

čekalo  doma  mnoho  těžkých  zkoušek.  Po  návratu  do  Teplé  byl  jako  bratr  -  laik 

ustanoven  správcem  rozsáhlých  klášterních  statků;  musel  se  tak  věnovat  různým 

složitým  sporům  o  majetková  práva  a  vlastnictví  statků.  S  plnou  mocí,  danou  mu 

opatem, bojoval Hroznata usilovně proti lakotné šlechtě, která se pokoušela jakýmkoli 

způsobem získat správu nad jeho dědictvím v Teplé. S odvahou a silou se otevřeně 

postavil těmto lidem na odpor, a tím si získal mnoho nepřátel. Jednou, když cestoval z 

Teplé  do  Lichteštátu,  byl  Hroznata  přepaden  skupinou  nepřátelských  rytířů  a  byl 

uvězněn na hradě Kinsberg. Tam trpěl pomalou a mučivou smrtí hladem. Zemřel 14. 

července  roku  1217.  Jeho  uctívání  jako  mučedníka  bylo  úředně  potvrzeno  Svatým 

stolcem v roce 1897.  Hroznata je zobrazován se šlechtickou korunou, které se zřekl 



kvůli Kristovu království, a s palmou mučednictví, jak drží kostel, který připomíná jeho 

založení kláštera v Teplé. Svátek slaví 14. července.

Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně 

Janův první list

Svatý Jan - muž zpočátku nenápadný - znal Ježíše, zařadil se mezi jeho učedníky a stal 

se  milovaným učedníkem.  K prvním Ježíšovým učedníkům se  připojili  i  židé stojící 

v opozici  proti  Chrámu a kteří  hlásali 

evangelium v Samařsku (Jan 4,4). Židé 

považovali  Janovy  křesťany  za 

odpadlíky,  nakonec  je  vyloučili  ze 

synagogy (Jan 9,22 a  16,2).  Část  této 

komunity se přesunula mimo Palestinu 

do diaspory v oblasti Efesu. Zde okolo 

roku 100 sepsal  Jan  své  listy.V  první  epištole  (listu)  se  Sv.  Jan  obrací  k rozdělené 

komunitě  zdůrazněním na Ježíšovo lidství: Slovo se stalo tělem.

První část: Bůh je světlo a my máme kráčet ve světle (1,5 – 3,10)

Poselství  začíná (1,5-7)  opakováním Janova nazírání  světa,  rozděleného na světlo  a 

tmu. Zaměřuje se na falešné křesťany, kteří neuznávají své špatné chování za hřích (1,8 

-2,2). Dalším tématem je zdokonalení v Boží lásce (2,3 – 11). Díky sjednocení s Ježíšem 

můžeme s důvěrou očekávat jeho příchod k soudu.

Druhá část: Kráčejte jako děti Boha, který si nás v     Kristu zamiloval (3.11 –   

5,12)

Zde zdůrazňuje nezbytnost zachovávání příkazu lásky – „poznáte je po ovoci“. A dále 

nás  přivádí  k vrcholnému  sdělení  (4,12):  „  Boha  nikdy  nikdo  nespatřil.  Když  se 

milujeme navzájem , Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti.

Závěr (5,13 -21)

Ujasňuje smysl epištoly: „Tohle vám píšu, abyste si byli vědomi, že máte věčný život, 

protože věříte ve jméno Božího Syna. Následuje trojí  slavnostní „víme“ (5, 18-20) a 

závěrečné zvolání – varování před rozkolníky: „Děti, chraňte se model.“ (5,21)

Dr. F. Reichel



Kalendář na měsíc říjen

JAK SE MODLIT RŮŽENEC
aneb: Modlitba růžence krok za krokem

a. Zahájení znamením kříže: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 
b. Úvodní modlitba - Apoštolské vyznání víry: Věřím v Boha, Otce všemohoucího,  

Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného,Pána našeho; jenž se  
počal  z  Ducha svatého,  narodil  se  z  Marie  Panny,trpěl  pod Ponciem Pilátem,  
ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;  
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit  
živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,  
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. 

c. následuje Modlitba Páně: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle 
tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše 
viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od 
zlého.Amen. 

d. následuje 3x Pozdravení andělské. 
Při  prvním  "Zdrávas,  Maria"  vkládáme  za 
jméno Ježíš slova: 
v kterého věříme 
při druhém: v kterého doufáme 
při třetím: kterého nadevšechno milujeme: 
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; 
požehnaná  ty  mezi  ženami  a  požehnaný 
plod  života  tvého,  Ježíš. Svatá  Maria,  
Matko  Boží,  pros  za  nás  hříšné  nyní  i  v 
hodinu smrti naší. Amen. 

e. následuje Chvála Nejsvětější Trojice: 
Sláva Otci  i  Synu i  Duchu svatému,  jako 
byla  na  počátku,  i  nyní,  i  vždycky  a  na 
věky  věků.  Amen. Otče  náš,  jenž  jsi  na 
nebesích,  posvěť  se  jméno  tvé.  Přijď 
království  tvé.  Buď  vůle  tvá  jako  v  nebi,  
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám  

Středa 18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
18:00 Říčany

Středa 25. 10 19:00 Setkání církví v DPS – Říčany
Přednáší P. Lukáš na téma řádový život

Sobota 28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Mše sv. podle daného pořádku



dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď  
nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. 

f. následuje 10x Pozdravení andělské. Za jméno Ježíš vkládáme slova tajemství 
(růženec má čtyři části - mluvíme o růženci radostném, bolestném, slavném a o 
růženci světla - o tento (o tuto část) růženec rozšířil papež Jan Pavel II.) 

I. Tajemství radostného růžence jsou:
1. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala 
2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila 
3. Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila 
4. Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala 
5. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla 

II. Bolestný růženec
1. Ježíš, který se pro nás krví potil 
2. Ježíš, který byl pro nás bičován 
3. Ježíš, který byl pro nás trním korunován 
4. Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž 
5. Ježíš, který byl pro nás ukřižován 

III. Slavný růženec
1. Ježíš, který z mrtvých vstal 
2. Ježíš, který na nebe vstoupil 
3. Ježíš, který Ducha svatého seslal 
4. Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal 
5. Ježíš, který tě v nebi korunoval 

IV. Růženec světla
1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu 
2. Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc 
3. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání 
4. Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu 
5. Ježíš, který ustanovil Eucharistii 

V. Po desátém "zdrávasu" následuje 1x Chvála Nejsvětější Trojice: 
"Sláva Otci..." 

VI. V dalším desátku (začínáme jej opět modlitbou Páně "Otče náš" a do 
"Zdrávasů" vkládáme za jméno Ježíš další tajemství...) 

VII. Modlitbu růžence zakončíme modlitbou Zdrávas, Královno: 
Zdrávas  Královno,  matko  milosrdenství,  živote,  sladkosti  a  naděje  naše,  buď 
zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v  
tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a 
Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó 
přívětivá, ó přesladká, Panno Maria! 
Oroduj za nás, královno posvátného růžence,aby nám Kristus dal účast na svých 
zaslíbeních. 

VIII. (Modleme  se)  Bože,  tvůj  jednorozený  Syn  nám  svým  životem,  smrtí  a 
zmrtvýchvstáním  získal  věčnou  spásu.  Dej  nám,  prosíme,  když  v  posvátném 
růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle 
nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Co se připravuje



Nedělní setkávání

Srdečně  zveme  všechny  účastníky  nedělních  bohoslužeb  v Říčanech  k farnímu 

setkávání. Navazujeme na již v minulosti zavedené pokusy opustit větrné prostranství  

před kostelem, a raději posedět a popovídat si po mši v útulnějších prostorách fary. 

Iniciativě jakéhokoliv druhu se meze nekladou. S nadcházejícím podzimem a zimou 

můžeme v teple  zamyslet se nad přípravou nejrůznějších kulturních,   sportovních a 

jiných aktivit. K dispozici bude i duchovní literatura z naší knihovny. 

Přijďte na kávu nebo čaj.

Těší se na Vás  Vaši duchovní

Humanitární sbírka

Dne 10.10.2006 bude od 12:00 do 17:00 před farou v Říčanech humanitární sbírka. 

Tentokrát  budeme  sbírat  nejen  obvyklé  věci  –  oděvy  a  prádlo  pro  děti  a  dospělé, 

záclony,  přikrývky,  ložní  prádlo,  hračky,  domácí  a školní  potřeby,  ale  také bavlnky, 

pletací příze, odstřižky látek, knoflíky, korálky, háčky na háčkování, jehlice na pletení, 

bonbóny apod. V rámci komunitního plánování sociálních služeb bylo totiž zjištěno, že 

ve  školní  družině  uvítají  materiál  na  ruční  práce,  a  že  i  v Říčanech jsou lidé,  kteří 

některé darované věci využijí. Za pomoc předem děkujeme.

Marie Junková
Strahovský klášter

Srdečně  Vás  zveme  na  opětovnou  pouť  ke  svatému  Norbertovi  do  Strahovského 

kláštera. Sejdeme se 04. listopadu 2006 v 10:00 hodin před bazilikou na Strahově. 

Co nás čeká: prohlídka baziliky, obrazárny, knihovny a přilehlých zahrad s výhledem 

na  Prahu.  Po  skončení  programu  bude  návštěva  Klášterního  pivovaru  s možností 

individuálního občerstvení.

Pro zájemce je možnost účasti na mši sv. od 18:00 hodin.

Vaši Premonstráti

Přednáška vojenského kaplana

Dne 13. listopadu 2006 ve 20:00 se uskuteční na říčanské faře přednáška vojenského 

kaplana otce Jindřicha Zdíka Miroslava Jordánka, O. Praem. Přednáška bude o poslání 

vojenského kaplana v české armádě. Všechny srdečně zveme.

Vaši premonstráti



Pro chytré hlavičky a nejen pro ně…

1.        
2.     

3.     
4.         

5.     
6.      

7.      
8.       

1. přináší štěstí
2. oblíbená česká pohádka, Čert a …
3. největší apoštol, ,,skála"
4. současný papež
5. zelenina, kterou ve stejnojmenné pohádce vytahovali dědeček, babička, 
vnučka, pejsek, kočička i myška…
6. parťák včelky Máji
7. manželka Rumcajse
8. partnerka motýla Emanuela

Tajenka:__________ Sienská ( můžete si zjistit, kdo byla tato žena ).

Vyluštěnou tajenku se svou adresou doručte na faru v Říčanech, na 
vylosované čeká odměna. 

 V ředitelně zadrnčí telefon a ozve se podivný hlas: ˝Omluvte syna, má chřipku!˝ 
˝Kdo volá?˝ zajímá se ředitel školy. ˝Přece můj táta!˝

 „Číšníku, mám hlad jako vlk.“
“Lituji, ale Červené Karkulky momentálně nejsou.“

 Sněhurka a čarodějnice se baví na střední, kam na vejšku.
Sněhurka povídá:
“Já půjdu na ekonomku. Nebudu tam nejhezčí, ale budu nejchytřejší.“
A čarodějnice nato:
“Já půjdu na matfyz. Nebudu tam nejchytřejší, ale budu nejhezčí.“

Iveta Pešatová
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