
Prosinec 2006

Doba adventní – dvojí příchod Kristův

Zvěstujeme Kristův příchod, a to ne pouze jeden, nýbrž i druhý, který bude mnohem 

slavnostnější,  než byl  ten první.  První  totiž  byl  poznamenán utrpením, druhý bude 

ozdoben diadémem Božího království.

U našeho Pána Ježíše Krista je přece všechno většinou dvojí.  Dvojí  narození:  první 

z Boha před věky,  druhé z Panny po dovršení  času.  Dvojí  sestoupení  na svět:  první 

skryté před lidskými zraky jako krůpěje rosy v rouně, druhé zjevné, které ovšem teprve 

přijde.

Při prvním příchodu byl v jeslích zavinut do plének; při druhém se oděje světlem místo 

šatu. Při prvním snesl kříž, nedbaje potupy; při druhém přijde v doprovodu zástupů 

andělů a oslavených.

Nezůstane tedy toliko při prvním příchodu, nýbrž očekáváme i druhý. Jestliže jsme při 

prvním příchodu říkali: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně,  tak při druhém, 

spěchajíce s anděly vstříc Pánu, volejme znovu v úctě: Požehnaný, který přichází ve 

jménu Páně.

Spasitel přijde ne proto, aby byl znovu souzen, nýbrž aby soudil ty, kteří jej na soud 

dohnali. Ten, jenž prve mlčel, když byl souzen, připomene zlosynům, kteří se opovážili 

přivést jej na kříž: Takto jsi jednal, a mlčel jsem.

Tehdy přišel  v souladu s Božím rozvržením díla  spásy,  aby lidi  učil  a  přesvědčoval; 

tentokrát se mu budou muset podrobit, i kdyby nechtěli.

O obojím příchodu mluví prorok Malachiáš:  A náhle přijde do svého chrámu Pán, 

jehož vy hledáte; hle, jeden příchod.

A znovu říká o druhém příchodu:  Zde je posel smlouvy, po němž toužíte. Hle, přijde  

všemohoucí Hospodin. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví? 

Vždyť je jako oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů! Usadí se, aby tavil a čistil. 



Také Pavel má na mysli ony dva příchody, když píše Titovi tato slova: Projevila se Boží  

dobrota,  která  přináší  spásu  všem  lidem.  Vede  nás  k tomu,  abychom  se  odřekli  

bezbožného  života  i  světských  žádostí  a  žili  v tomto  nynějším  věku  rozvážně,  

spravedlivě  a  zbožně  a  přitom  očekávali  v blažené  naději  slavný  příchod  našeho 

velikého Boha a spasitele Ježíše Krista.  Vidíš tedy, jak mluví o prvním příchodu, za 

nějž vzdává dík, i o druhém, který očekáváme?

Proto se obsah víry, kterou vyznáváme, až do nynějška předává tak, abychom věřili 

v toho, který vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a přijde ve slávě soudit živé i mrtvé 

a jehož království bude bez konce.

Přijde  tedy  náš  Pán  Ježíš  Kristus  z nebe.  Přijde  ve  slávě  na  konci  tohoto  světa, 

v poslední  den.  Nastane konec tohoto světa a tento stvořený svět  bude zase učiněn 

novým.

Z Katechezí sv. Cyrila Jeruzalémského

Blahoslavená Gertruda z Altenbergu

panna

 Gertruda  se  narodila  29.  září  roku  1227.  Byla 

nejmladší ze tří dětí sv. Alžběty Uherské. Ještě než 

se narodila, její rodiče ji zaslíbili Boží službě. Když 

byl  Gertrudě  asi  jeden  rok,  předali  ji  sestrám 

premonstrátkám,  aby  byl  slib  splněn.  Možná,  že 

její svatá matka předvídala svou blížící se smrt a 

věděla,  že  sestry  budou  jejímu  osiřelému  dítěti 

dobrými matkami. Když Alžběta jen o několik let 

později roku 1231 v Marburgu zemřela, říkalo se, 

že se měla zjevit v Gertrudině pokoji v Altenbergu 

celá  rozzářená  a  usmívala  se.  Když  Gertruda 

dosáhla  potřebného  věku,  vstoupila  do 

společenství  doživotně.  Její  talent  a  ctnosti  byly 

tak mimořádné, že byla zvolena představenou kláštera už jako jedenadvacetiletá. Pod 

jejím vedením a správou opustilo mnoho šlechtických žen život ve světě, aby vstoupily 

do rozkvétajícího společenství v Altenbergu. Gertruda nechala postavit klášterní kostel 



k poctě blahoslavené Panny a sv. Michaela. Dohlížela také na výstavbu nemocnice a 

hostinského  domu  přilehlého  ke  klášteru  a  nalezla  opravdové  potěšení  ve  službě 

chudým a ve  vykonávání  domácích prací  v  klášteře.  Říká se,  že  jednou,  když prala 

závěs, sluneční paprsky jej držely nahoře, dokud neuschl, a nebe tak projevilo souhlas s 

její  zbožností  v  nejpokornějších  pracích.  Gertruda měla  zvláštní  talent  k  smiřování 

nepřátel.  Byla  také  známa svými přísnými pokáními.  V postním období  spávala  na 

slámě  a  o  velikonočním  týdnu  na  holé  podlaze.  Říkalo  se  o  ní  také,  že  měla  dar 

proroctví. Když papež Urban IV. svolával novou křížovou výpravu, dostala Gertruda i 

pro sestry jeho svolení, aby směly nosit křižácký kříž a připojit se ke křížové výpravě 

modlitbami a pokáním. Když tento papež zavedl  slavení  Božího těla,  Gertruda byla 

mezi prvními a nejzapálenějšími podporovateli tohoto svátku, který má svůj počátek v 

roce  1270;  v  Altenbergu  byl  slaven  s  nejvyšší  vážností.  Gertruda  byla  abatyší  v 

Altenbergu 49 let. Zemřela sedmdesátiletá 13. srpna roku 1297.

Je portrétována se šlechtickou korunou, křížem na prsou a s monstrancí připomínající 

její oddanost svátku Božího těla. Svátek slavíme 13. srpna

Kalendář na měsíc prosinec

Pondělí 04. 12. 18:00 Mikulášský koncert – kostel v Oticích
Pátek 08. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez 

poskvrny prvotního hříchu
18:00 Říčany
18:30 Velké Popovice

Neděle 10. 12. 16:30 Mikulášská besídka v Říčanech
18:00 Adventní setkání v Říčanech na náměstí

Neděle 24. 12. 4. neděle adventní – Štědrý den

Nedělní mše sv. budou podle stanoveného pořádku.
Mše ze slavnosti Narození Páně budou uspořádány podle 

rozpisu níže.

Úterý 26. 12. 19:00 Vánoční koncert – kostel v Kunicích
Neděle 31. 12. Rozloučení se starým rokem 2006

– pobožnosti dle rozpisu



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



Přehled vánočních bohoslužeb 2006

Štědrý večer neděle 24.12.2006
Mukařov

Popovičky 21:00
Velké Popovice 22:00

Kostelec u Křížků 22:30
Říčany 24:00

Boží hod vánoční pondělí 25.12.2006
Velké Popovice 08:30

Říčany 09:00
Mukařov

Kostelec u Křížků 10:15
Jažlovice 11:00

Lipany 13:00
Kunice 15:00

sv. Štěpán, 
prvomučedník

úterý 26.12.2006

Velké Popovice 08:30
Říčany 09:00

Mukařov
Kostelec u Křížků 10:15

Otice 11:00
Lipany 13:00

sv. Jan, 
apoštol a evangelista středa 27.12.2006

Říčany 18:00
Kostelec u Křížků 18:00

svátek sv.Mláďátek,
mučedníků čtvrtek 28.12.2006

Říčany 9:00
Velké Popovice 18:00

svátek sv.Rodiny Ježíše, Marie
a Josefa neděle 31.12.2006

Velké Popovice 08:30
Říčany 09:00

Mukařov 09:00



Kostelec u Křížků 10:15
Jažlovice 11:00

Silvestr neděle 31.12.2006
Říčany - pobožnost 16:00

Velké Popovice - pobožnost 17:00
Kostelec u Křížků - pobožnost 18:00

Slavnost Matky Boží P. Marie 01. 01. 2007 Nový rok
Velké Popovice 08:30

Říčany 09:00
Mukařov 09:00

Kostelec u Křížků 10:15
Jažlovice 11:0

Lipany 13:00
Popovičky 14:30

Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně

První list sv. Petra.

Sv. Petr ( Kéfá = skála) j e uváděn v seznamu Dvanácti vždy na prvním místě – byl 

nejdůležitějším učedníkem za Ježíšova života, i když ho zapřel. V prvních letech vedl 

jeruzalémskou  církevní  obec,  hrál  hlavní  roli  na  jeruzalémském  církevním  sněmu. 

Potom působil v Antiochii, odtud přešel do Říma, kde zemřel mučednickou smrtí.

 List byl napsán v letech 60 – 63 v Římě, je adresován „rozptýleným v diaspoře“, tedy 

pohano - křesťanům v Malé Asii. Těžištěm listu je kázání o utrpení: Jako Kristus trpěl, 

tak má trpět i křesťan, který jde v jeho šlépějích.

 První část opakuje Boží požadavek vyslovený na Sinaji: „Buďte svatí, neboť Já jsem 

svatý.“ Všichni tedy jsme povoláni ke svatosti.

Druhá část  ( 2,11 – 3,12) má hlavní téma: Chování křesťanů je dobrým svědectvím 

pro pohanský svět. Jádrem této části je „řád domácnosti“ (2,13 – 3,17). Je zde i motiv 

úcty  k světské autoritě.  Tato část  končí  pěti  krátkými výzvami – pravidly  pro život 

v pravé křesťanské komunitě a zaslíbením Pánova požehnání.



Třetí část (3,13 – 5,11) popisuje křesťanské chování v nepřátelském prostředí – vyzývá 

k trpělivosti a napomíná k pokoře a vytrvalosti.

Závěr (5,12  -14)  obsahuje  Petrovy  osobní  pozdravy  (psané  asi  vlastní  rukou)  a 

připojuje pozdrav římské církevní obce. A dobře si  zapamatujme závěr listu: „Pokoj 

vám všem, kteří jste v Kristu!“

Připomínáme…

Římskokatolická farnost Říčany pořádá:

                                               Biblické příběhy v obrazech 

                                                               pro děti  školního věku

Zveme všechny, kteří chtějí prožít podivuhodný příběh Bible!

Netradiční formou se seznámíme s historií 3000 let starou, plnou napětí, zloby, lásky, 

humoru,  m o u d r o s t i .

Můžete se těšit na tajuplné vyprávění, malování, video a vaše divadelní scénky.

Setkání bude v úterý:

12.12.  od  16:30 a v 18:00 na katolické faře , Masarykovo náměstí 70, Říčany. 

informace : mob. 604213255, 731625928

                    tel.323602403  , 323605403   e- mail : info@farnost.ricany.cz

Betlémské světlo

"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila." (Jan 1,5) 

Od roku 1989 se skauti spolu s železničními společnostmi podílejí na rozvážení světla, které 

bylo zapáleno vždy několik týdnů před Vánocemi v rodišti Ježíše Krista v Betlémě. Již několik 

let se na této akci podílejí i čeští skauti, proto si můžete Betlémské světlo přinést domů i vy.

Betlémské světlo ve světě 

Tak jako u nás, tak i ve světě se již Betlémské světlo stalo nedílnou součástí Vánoc. V německy 

mluvících  zemích  se  nazývá  Friedenslicht  aus  Bethlehem,  v  anglicky  mluvících  zemích 

mailto:info@farnost.ricany.cz


Peacelight  from Bethlehem.  Pod  těmito  názvy  lze  BS  také  vyhledávat  na  Internetu  např. 

Altavistou.  Pěkně  zpracované  stránky  lze  např.  najít  na: 

 http://www.radio-o.orf.at/friedenslicht/index.htm, kde jsou uvedeny nejen aktuální údaje, 

ale  i  úplná  historie  této  předvánoční  akce.  A  to,  že  Vás  tento  odkaz  zavede  na  stránky 

rakouského rozhlasu není náhodné. Právě jedno ze studií - ORF Landesstudio Oberösterreich 

Linz přišlo v roce 1986 poprvé s touto iniciativou. Od té doby každoročně krátce před Vánoci 

každoročně zapalují vybrané děti z Oberösterreichu Betlémské světlo v rodné jeskyni Ježíše 

Krista v Betlémě. Odtud je přepravováno ve speciální lampě Rakouskými aeroliniemi AUA do 

Linze. 

Od  roku  1989  se  na  rozvážení  Betlémského  světla  podílejí  s  železničními  společnostmi  i 

skauti, kteří rozšířili tento vánoční zvyk již do všech zemí v Evropě. Nejdále se zatím dostalo v 

roce 1993. Do Moskvy BS dovezli z Rakouska osobně Bertl  Grünvald - hlavní koordinátor 

rozvážení  BS  skauty  po  Evropě  a  Ing.  Edwin  Querasser.  Dále  se  pak  po  transsibiřské 

magistrále dostalo až do Vladivostoku na břehu Tichého oceánu. Od počátku této akce jsou s 

rozvážením BS spojeny i různé sbírky na dobročinné účely. Ta nejstarší se jmenuje "Lichts ins 

Dunkel"  a  informace  o  ní  můžete  získat  na  http://lichtinsdunkel.orf.at/.  Jedná  se  o 

charitativní finanční sbírku pro postižené děti v Rakousku. Po vzoru těchto sbírek byla loni v 

České republice poprvé organizována Českými dráhami charitativní sbírka dárků pro děti, 

které musí vánoční svátky trávit osamoceny na nemocničním lůžku.
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