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Slovo života na únor 

„ Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina „  ( Jer 17,7 )

Každý den se rozhodujeme, jak den prožijeme - jestli budeme v zajetí svých 

představ o konání dobra nebo poprosíme o pomoc Hospodina našeho Otce 

milosrdného. Zkusme si najít v Bibli Desatero Božích přikázání:

„Já  jsem  Hospodin  tvůj  Bůh,  já  jsem  tě  vyvedl  z egyptské  země,  z domu 

otroctví.“ 

Bůh je náš zachránce ze všech otroctví, které na nás mohou klást druzí, ale 

také my sami. Požehnaný je člověk , který doufá v Hospodina, a tak doufejme 

a důvěřujme.

Chiara Lubichová říká,  že  Bohu můžeme plně  důvěřovat  a  tuto  důvěru je 

možno vyjádřit  slovy „pracovat  ve  dvou“.  Někdy nás  přepadají  kvůli  tomu, 

čemu  se  nemůžeme  přímo  věnovat,  tak  trýznivé  myšlenky,  že  je  pro  nás 

obtížné plnit to, co od nás žádá Boží vůle v dané chvíli.  Chtěli bychom být 

nablízku drahé osobě, která trpí. Připadáme si bezmocní! V té chvíli se projeví 

důvěra v Boha. Chiara uvádí příklad: „V té záležitosti nemohu nic udělat (...). 

Dobrá, udělám to, co ode mne v tu chvíli chceš : budu se dobře modlit, dobře 

uklidím, dobře se postarám o své dítě... A Bůh bude myslet na rozmotání toho 

klubka,  na  útěchu  toho,  kdo  trpí.  Chiara  končí:  „Je  to  práce  ve  dvou 

v dokonalém společenství, dává Bohu možnost, aby skrze naše jednání mohl 

mít důvěru v nás. Tato vzájemná důvěra činí zázraky.

Uvidíme,  že tam, kam jsme nedošli,  přišel  opravdu někdo jiný,  kdo jednal 

mnohem lépe než my. A bude ještě více zřejmé, že jsme opravdu děti Otce, 

který všechno zmůže, protože jsme to zakusili.“ 
H. Zavadilová



Svatý Gilbert
opat

Gilbert se narodil ve francouzské šlechtické 

rodině v Courtenai ke konci 11. století. Byl 

vychováván  jako  rytíř  na  dvoře  krále 

Ludvíka  "Tučného"  a  Ludvíka  "Mladšího". 

Tady  se  rozvíjel  jeho  talent  zbožného 

džentlmena, obratného diplomata a dravého 

válečníka. Nakonec se usadil na rodinných 

statcích  v  Auvergne  se  svojí  ženou 

Petronillou  a  dcerou  Poncií.  Gilbertův 

domov se nacházel blízko premonstrátského 

opatství v Dilo, jehož opat Ornulph se stal 

Gilbertovým  duchovním  pastýřem  a 

učitelem. Na křížovou výpravu v roce 1146 

byl  pozván  osobním  dopisem  sv.  Bernarda  z  Clairvaux.  Opat  Ornulph 

povzbuzoval  Gilberta,  aby  na  povolání  do  armády  odpověděl.  Gilbert  tedy 

vstoupil do armády francouzského krále Ludvíka a německého císaře Konráda 

a  cestoval  přes  Uhry  a  Konstantinopol  až  do  Svaté  země.  Gilbert  rychle 

odhalil,  že  největším  nepřítelem  křesťanského  vojska  nejsou  pohané,  ale 

nedostatek disciplíny a pravé víry mezi samotnými křižáky. Dvakrát byla tato 

ohromná  armáda  zavedena  do  léčky  vlastními  vojáky,  kteří  byli  pohany 

podplaceni. Ve skutečnosti byla armáda tak demoralizovaná, že král i císař 

hledali nové nezkažené důstojníky. Gilbert byl vybrán jako jeden z hlavních 

velitelů armády. Svou válečnou statečností a duchovním rozhledem pomohl 

dovést  armádu  k  jednomu z  jejích  drtivých  vítězství  na  cestě  z  Efezu  do 

Jeruzaléma. Po dvou letech se ale Gilbert vrátil domů. Byl tak plný smutku a 

ošklivosti nad duchovním stavem světa, který poznal za mořem, že se rozhodl 

nastoupit řeholní život. Na radu opata Ornulpha a se souhlasem své ženy a 

dcery se odebral Gilbert do divočiny v Neuf-Fontaines. Postavil tam nemocnici 

pro  chudé  a  nakonec  s  pomocí  opata  Ornulpha  založil  v  Neuf-Fontaines 



opatství. Opat Hugo z Prémontré později jmenoval Gilberta prvním opatem v 

Neuf-Fontaines.  Současně  Petronilla  a  Poncia  založily  klášter  sester 

premonstrátek v Auberterre. Petronilla byla jeho první představenou, po její 

smrti nastoupila Ponzia. Opat Gilbert strávil s velkou láskou zbytek svých dnů 

ošetřováním chudých a nemocných. Říká se, že když jeho slzy padaly na rány, 

ty byly okamžitě uzdraveny. Matky nosívaly své neduživé a postižené děti ke 

Gilbertovi,  který  jim  žehnal  a  četl  při  tom  úryvek  Matoušova  evangelia: 

„Nechte  děti  a  nebraňte  jim  jít  ke  mně,  neboť  takovým  patří  království 

nebeské“. Od těch dnů je Gilbert vzýván při péči o nemocné děti.

Gilbert zemřel roku 1152 a byl podle svého přání pohřben na hřbitově 

chudých. 

Je zobrazován, jak šlape po štítu a meči,  symbolech války,  a jak nese 

vztyčenou křižáckou vlajku k dokreslení faktu, že přenesl ducha křižáckých 

výprav  do  služby  svému nebeskému králi.  Obrázek  nahoře  ho  znázorňuje 

s manželkou Petronillou (vlevo) a dcerou Poncií (vpravo); u nohou má složenou 

svou křižáckou zbroj. Svátek slavíme 26. října.

Májový poutní zájezd
Již po 27. připravuji poutní zájezd pro naše farnosti. Tentokrát do kláštera 

v Milevsku a do Sepekova. Oba tyto klenoty spravují strahovští premonstráti.

V Milevsku,  v  klášterní  bazilice  Navštívení  Panny  Marie,  která  patří 

k nejcennějším památkám českého románského stavitelství,  kde bychom se 

zúčastnili mše svaté.

Odpoledne  odjedeme  do  poutního  místa  Sepekov,  které  má  velmi  starou 

poutní tradici  již z předhusitské doby.

V Sepekově,  po  dohodě  s místním duchovním správcem,  bychom se  mohli 

zúčastnit Májové pobožnosti.

Přesné informace včas sdělím a  všechny srdečně zvu.
Helena Kleňhová



Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně –
Jakubova epištola (list)

Kdo je „Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista?“ List byl napsán v letech 

80 – 90. To znamená, že vznikl po smrti jak apoštola Jakuba staršího (asi r. 

62), tak i po smrti apoštola Jakuba (syna Zebedeova), který zemřel na počátku 

40.let. Byl tedy pravděpodobně sepsán Jakubem „bratrem Páně“, (viz Mk 6,3 a 

Mt 13,55), který nepatřil ke Dvanácti, ale byl apoštolem v širším slova smyslu 

(viz 1 Kor 15,17 a Gal 1,19) nebo osobou (žákem), která obdivovala Jakuba 

jako křesťanskou autoritu. I zde jde o typickou epištolu tj. určenou širokému 

okruhu křesťanů – je to vlastně volně sestavené kázání.

Úvodní formule     - pozdrav (1,1).

Rozdělení podle obsahu (témat): 

 Úloha zkoušek a pokušení (1,2 -18) zde se jedná o poučení a povzbuzení,

 Bohatí a chudí (2,1 – 9),

 Zachovávání celého Zákona (2,10 -13),

 Víra a skutky (2,14 – 16),

 Hříchy, které rozdělují společenství (3,1 -5,6): 

     Neovládání jazyka ( pravá moudrost  pozemská a shora).

     Pýcha působí boje a sváry. 

     Neodsuzovat druhého.

     Vychloubačné chování.

      Bohatství (varování bohatých).

 Závěrečné výzvy (5,7 – 19):

Trpělivost až do příchodu Pána.

Napomenuti pro chování v komunitě – přísaha, modlitba a náprava těch, 

kteří jsou na špatné cestě.



Závěrem:
1) Tato kniha Nového zákona má nejsilnější sociální naléhavost, což je 

ceněno zvláště v dnešní době.

2) Srovnejte  si  text  2,24 o víře a skutcích:  „Vidíte,  že  ze skutků je 

člověk ospravedlněn a ne pouze z víry“ s textem v listech sv. Pavla: 

Řím 3,28 a  Gal 2,16.

3) Je velmi zajímavé a vhodné porovnat si  tuto epištolu s Kristovou 

Horskou řečí, jak ji uvádí sv. Matouš v kapitolách 5 – 7.
Dr. F. Reichel

Tříkrálová sbírka 2007 – výsledky a poděkování

Letošní Tříkrálové sbírky se v Říčanech a třech okolních obcích zúčastnilo 10 

skupinek koledníků, bylo použito 12 kasiček a vybrali  jsme 36 456,50 Kč. 

Nejvíce vybrali „Tři králové“ v Kostelci u Křížků – 9 174,50 Kč, pak v Herinku – 

7  398,00  Kč  a  na  třetí  příčce  zůstali  říčanští  s 4 073,50  Kč.  Získanými 

finančními  prostředky  podpoříme  projekt:  Azylový  dům pro  matky  s dětmi 

v tísni a Týdenní stacionář pro seniory (Praha 5, Hlubočepy) a část peněz se 

nám vrátí na aktivity naší Farní charity.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky, ať už 

jako  koledníci  –  „tři  králové“  nebo  jako  dárci.  Koledníci  se  snažili,  aby 

v kasičkách  měli  co  nejvíce  a 

dárci byli štědří a penězi nešetřili. 

Při  sčítání  jsme  nalezli  nejen 

padesátikoruny  a  stovky,  ale  i 

dvoustovky,  několik  pětistovek  a 

jednu tisícikorunu.  Také  několik 

neplatných mincí - pro štěstí. 

Za  Vaši  pomoc  i  dary  upřímné 

Pán Bůh zaplať!
Marie Junková

Farní Charita Říčany

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ŘÍČANY za rok: 2
kasa č. Kč. odpovědnost má

1 Miroslava Dvořáková
2 Helena Kleňhová
3 Petržílková Jiřina
4 990,00      Simona Vávrová
5 Marie Junková
6 Růžena Vaškovská
7 Jan Staněk
8 Růžena Vaškovská
9 Hana Zavadilová
10  -      nebyla použita
11 320,00      Husova knihovna
12  -      Recepce MěÚ Říčany
13 Marie Junková

CELKEM

9 174,50      
7 398,00      
2 564,00      

4 073,50      
1 743,50      
3 882,00      
1 691,00      
1 651,00      

2 969,00      
36 456,50 Kč 



Připomínáme...
Bible v obrazech... 
– pro děti pravidelně  1 x za 14 dní – v úterý
 – od 16 :30 do 17 :30 hod.
Termíny setkání:    6.února , 20. února , 6. března , 20. března 2007 . 
Telefon –  323604238 , mob.604213255  - Hana Zavadilová

Hudební úterek...

- opět po čase se setkáme 6. února v 17 :30 hodin na faře 

Přijďte, bude veselo. H. Zavadilová

Karneval...
Římskokatolická farnost Říčany a Sokol Říčany a Radešovice pořádají 

7. TRADIČNÍ KARNEVAL PRO DĚTI, 

který  bude  v  neděli  18.  února  2007  od  14:30, v  prostorách  Sokolovny 

Říčany – Radešovice (Strašínská ulice).  Můžete se těšit  na dobrou zábavu, 

taneční rej, veselé soutěže a hry. Jako každý rok i letos Vás Čeká Překvapení! 
Upozorňujeme, že do Sokolovny je možný vstup jen po přezutí, pro dospělé 

budou k dispozici návleky.

Postní doba...
Letos začíná 21. února Popeleční středou. Při mši sv. se bude žehnat popel z 

kočiček, kterým budou věřící  označováni na znamení pomíjivosti.  Popeleční 

středa je dnem přísného postu. 

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší 

soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.

Mše sv. budou v tento den v Říčanech v 18:00, Kostelci u Křížků v 17:15, 

Velkých Popovicích v 18:00.

Dne 22. února slavíme svátek Stolce sv. Petra.
Mše sv. budou v Říčanech v 09:00 a Velkých Popovicích v 18:00.



Svátosti...
Oznamujeme všem, kdo by měli zájem přijmout některou ze svátostí, tak se 

mohou obrátit  na farní úřad v Říčanech nebo na nás kněze. Tato výzva je 

adresována všem, kteří ještě nepřijali  jakoukoliv svátost, která je jim církví 

nabízena. Zvláště je tato výzva adresována těm, kteří ještě nebyli u svátosti: 

eucharistie, biřmování nebo manželství.  Podrobnější  informace Vám rádi 

podáme osobně, nebo si je můžete přečíst i na naších internetových stránkách 

www.ricany.cz/farnost
P. Lukáš a P. Pius

Knižní typ:
Hana Pinknerová - Hořká čokoláda   

úryvek z příběhu – Otázka důvěry :

............... Jsou týdny poklidné a týdny hektické. Okolnosti se tak nějak seběhnou, že 

mi plánování nepomůže..

V sobotu večer jsem seděla u počítače a snažila se něco vymyslet do pořadu, který 

jsem měla  natáčet  v pondělí.  Marně jsem hledala  inspiraci  v oblíbených  kapitolách 

bible. Nic. Zabalila jsem to. Šla jsem si sednout na balkon. Tam seděl můj muž

 a pozoroval hvězdy.

„Tak co, jak to šlo ?“ zeptal se mě účastně. „Mizerně, vůbec nic nemám“, odpověděla 

jsem mu sklesle.“ Budu to muset napsat zítra.“Udiveně se na mne podíval : „V neděli ? 

To přece nepracujeme..“ Trochu podrážděně jsem odsekla : „No jo, nepracujeme, když 

jsme stihli, co jsme měli udělat. Jenže já musím v pondělí do studia. Tak nevím, jak to 

zařídit“.  „Já  myslím,  že  se  na  to  nedíváš  správně“,  pomalu  začal  rozvíjet  svůj 

myšlenkový pochod můj muž. „Volný den k odpočinku přece není otázka toho, co jsme 

stihli  nebo nestihli,  to  nerozhoduje.“  „A co tedy rozhoduje ?“  podrážděně jsem mu 

skočila do řeči. Můj muž mě už dobře zná, a tak se nenechal vyvést z rovnováhy ani 

chvilku.  „  No  přece,  důvěra.“  A zhluboka  se  napil  ze  svého  baculatého  hrnečku 

voňavého čaje. 

„Jak důvěra? Co tím chceš říct ?“ sama jsem honem nevěděla, jestli se mám vztekat 

nebo co. Jaká důvěra ? On vytušil otazníky v mých očích a zvolna pokračoval ve svých 



úvahách. „Když Bohu důvěřuješ, nejsi v křeči. Pokud On řekl, abychom sedmého dne 

odpočívali, jistě nemyslel, že si budeme kousat nehty v hrůze, že něco nestihneme, 

když jeden den nebudeme pracovat. To je taková malá zkouška. Budete mi důvěřovat, 

že doplním vaše síly, že nastavím váš čas, že vám požehnám, abyste stihli všechno 

potřebné, když mi jeden den ze sedmi dáte ? Tak já rozumím Božímu uvažování. To 

máš jako s desátky. Je to věc důvěry. Dáš Bohu desetinu svých příjmů v důvěře, že ti 

požehná, aby ti těch deset procent nikde nechybělo. Stejný princip. Vztah k Bohu je 

hlavně o důvěře, ne?“   

Dostal mě. Ano takhle znám Boha i já. Ne příkazy, ne zákazy, ne přísná nařízení a 

předpisy, ale něžný vztah založený na vzájemné důvěře. Ukápla mi malá slzička dojetí. 

Jo, už je to jasné, zítra nic nenapíšu a v pondělí nechť se děje jeho vůle. .........  

Vtipy od Aničky:
Do venkovské restaurace přišla rodina po dlouhé, únavné turistické túře. Manžel, 

manželka a chlapec. Na třináct let měl dost dlouhé vlasy. 

“Dvě piva!” poručil otec. 

“Tati, a mamince nic?” otázalo se pachole. 

Přijde starý Fraser poprvé k lékaři a vidí na dveřích nápis: 

Poplatek: 

– za první návštěvu 20 penny 

– za každou další 10 penny 

Fraser chvíli přemýšlí, pak vejde do ordinace a bodře zvolá: “Tak, pane doktore, už mě tu 

zase máte!”

Mladík, právě odvedený, projevil přání sloužit u námořnictva. 

“Umíte plavat?” zeptal se ho předseda komise. 

Odvedenec se polekal: “To už nemáme žádné lodě?” 
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